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Antal sidor: 39 

Lärare planerar undervisning och väljer vad eleverna ska arbeta med. Denna studie 
syftar till att undersöka lärares tankar om vilket matematiskt innehåll elever möter samt 
vilka förmågor elever tränar i arbetet med en uppgift i matematik. Studien genomfördes 
genom intervjuer med fem lärare som fick svara på frågor kring en uppgift i matematik. 
De övergripande frågorna handlade om matematiskt innehåll och förmågor, men även 
uppgiftens koppling till Lgr11 efterfrågades. Lärarnas svar kopplades till de specifika 
kunskaper som behövs för att undervisa i matematik.  

Studien visade att lärarna i hög utsträckning sorterade in uppgiften inom området 
kombinatorik och att de framförallt såg uppgiften som en problemlösningsuppgift. När 
lärarna diskuterade det matematiska innehållet var det ingen som framhöll 
kombinatorikens olika generella formler och heller ingen som angav kombinatoriken 
som en grund för att förstå begreppet sannolikhet. 

Lärarna motiverade främst användandet av uppgiften med de i kursplanen beskrivna 
långsiktiga målen, förmågorna, men frågetecken kring hur lärarna tolkar dessa 
förmågor dök upp under studiens gång. 

I analysen av uppgiften visade lärarna prov på flera aspekter av Mathematical 
knowledge for teaching,  även om studien också visade att de specifika kunskaper som 
krävs för undervisning i matematik kan utvecklas.     
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1. Inledning 
”Det räknas för mycket på svenska matematiklektioner” slog Skolinspektionen fast i sin 
granskning av matematikundervisningen i Sverige (Skolinspektionen, 2009). Den 
granskningen och flera andra undersökningar visar att alltför stor del av 
matematikundervisningen sker i form av eget arbete i läroböcker. Skolinspektionens slutsats 
är att eleverna måste erbjudas aktiviteter som behandlar annat än procedurhantering. 
Undersökningarna har fått stort utrymme i media och resultaten diskuteras i många skolor. 
Enligt min erfarenhet som matematiklärare har många lärare fått upp ögonen för problemet 
med för stort fokus på procedurhantering och letar efter nya arbetssätt och aktiviteter. 
Litteratur och internetsidor med aktivitetsförslag är populära i detta sökande och att hitta 
roliga uppgifter att göra med eleverna är inte svårt. Risken finns att lärare i sin iver att 
förändra undervisningen arbetar med uppgifter utanför boken utan att reflektera över vilket 
matematiskt innehåll uppgiften rymmer eller vilka förmågor eleven tränar i arbetet med 
uppgiften. 
 
En lärare har skyldighet att rätta sig efter läroplan och kursplan och det arbete lärare gör i 
klassrummet ska bl.a. syfta till att eleverna ges möjligheter att utveckla sin förmåga att 
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, föra och följa 
matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2010). 
De beskrivningar som bl.a. Niss, (1999) och National Research Council, (2001) gör av dessa 
fömågor visar att eleverna behöver möta matematik på många olika sätt för att utveckla dem. 
Hartman (2004) menar att det inte går att söka kunskap utan att veta vad kunskap är, att man 
skulle kunna stöta på kunskap utan att känna igen den samt att det blir omöjligt att bedöma 
om vi själva eller andra besitter kunskap utan att veta vad det är. Schulman (1986, 1987) har 
utvecklat en modell för att beskriva en del av de kunskaper en lärare måste ha och kallat dem 
för Pedagogical Content Knowledge, allmänt kallat PCK. Ball, Hoover & Phelps (2008) har 
arbetat vidare utifrån Schulmans modell och preciserat de speciella kunskaper en lärare måste 
ha för att undervisa i matematik. Ball et al. (2008) kallar dessa för Mathematical Knowledge 
for Teaching, MKT. Dessa arbeten visar att det inte räcker att som lärare ha kunskaper i den 
typ av matematik som andra vuxna har utan lärare behöver också kunna analysera elevernas 
fel, veta hur matematiska idéer presenteras på bästa sätt och mycket annat.  
 
En del i en lärares vardag är att bestämma innehållet för varje lektion och ibland kan en färdig 
uppgift konstruerad av någon annan vara en del i en sådan lektionsplanering. För att kunna 
sätta in sådana uppgifter i rätt sammanhang krävs att läraren kan se vilket matematiskt 
innehåll som finns i uppgiften, vilka förmågor eleven tränar samt hur uppgiften kopplas till de 
nationella styrdokumenten. Läraren behöver också veta vilka svårigheter som kan finnas med 
uppgiften samt hur uppgiften på bästa sätt introduceras. Läraren själv måste vara förtrogen 
med den matematik eleverna möter i arbetet med uppgiften (Ball et al., 2008). I en lärares 
arbetsuppgifter ingår också att bedöma det arbete eleven gör för att se i vilken grad eleven 
nått de mål som anges i kursplanen. För att kunna göra den bedömningen behöver läraren vara 
väl insatt i vilket matematiskt innehåll och vilka förmågor den ska titta efter.   
 
Ett område där många lärare låter sina elever arbeta med uppgifter utanför boken är statistik 
och sannolikhet. I många länder har sannolikhetsläran relativt nyligen blivit en del av 
grundskolans kursplaner och förändringen gäller inte bara åldern när den införs eller mängden 
som behandlas, utan också tillvägagångssättet i undervisningen. (Batanero et al., 2011). I den 
svenska kursplanen för matematik har sannolikhetslära och statistik funnits med sedan Lgr 69 



 

(Wyndhamn, 1997) och i den nya kursplan som börjar gälla den 1 juli 2011 finns sannolikhet 
och statistik med som en av sex rubriker under centralt innehåll (Skolverket, 2010). Under 
rubriken sannolikhet och statistik finns för årskurs 4-6 och 7-9 termen kombinatorik med. 
Termen är ny i Lgr11, men begreppet bör ha behandlats i undervisningen tidigare då 
förståelsen för antalet möjliga kombinationer är en grund för att arbeta med begreppet 
sannolikhet, som ingår i ett av uppnåendemålen för år 9 i Lpo94. Kombinatorik kan även vara 
en väg till bättre förståelse av den distributiva lagen och därmed underlätta förståelsen för 
algebraiska uttrycka av typen (a+b)² (Chang och Tsai, 2009). Uppgifter som                                                                                                  
behandlar kombinatoriska problem kan också leda till värdefulla diskussioner om vilka villkor 
som gäller för vilka kombinationer som får räknas. Dessa diskussioner kan i sig leda till en 
matematisk systematisering av de olika möjligheterna (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005). 
Om läraren är insatt i uppgiftens möjligheter kan alltså arbetet med uppgifter i kombinatorik 
främja elevernas matematiska utveckling inom flera områden.  
 
I arbetet med att hitta vilka uppgifter eleverna ska arbeta med utanför läroboken finns alltså 
mycket att ta hänsyn till. Vilka förmågor eleverna ska utveckla samt vilket centralt innehåll de 
ska arbeta med är A och O samtidigt som läraren har att ta hänsyn till de elever som ska 
arbeta med uppgiften. För att göra ett medvetet val som gagnar elevernas utveckling i 
matematik krävs att läraren har kunskaper både inom matematik, det Ball et al. (2008) inom 
MKT beskriver som subject matter knowledge och matematik kopplat till undervisning, 
pedagogical content knowledge. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare med 
utgångspunkt i Lgr11 uppfattar vilket matematiskt innehåll elever möter och vilka förmågor 
de tränar i arbetet med en uppgift. Studien syftar också till att identifiera vilka aspekter av 
Mathematical Knowledge for Teaching som kommer till uttryck i lärares analys av uppgiften. 
 
 



 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare med utgångspunkt i Lgr11 uppfattar vilket 
matematiskt innehåll elever möter och vilka förmågor de tränar i arbetet med en uppgift. 
Studien syftar också till att identifiera vilka aspekter av Mathematical Knowledge for 
Teaching som kommer till uttryck i lärares analys av uppgiften. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilket matematiskt innehåll uppfattar lärare i en uppgift? 
• Vilka förmågor ser lärare att eleverna tränar i arbetet med en uppgift? 

 



 

3. Bakgrund 
Detta kapitel inleds med något om vad som sägs om planering av undervisning i 
styrdokument och forskning och fortsätter sedan med en genomgång av vad de i 
styrdokumenten beskrivna förmågorna i matematik är. Kapitlet fortsätter med ett nedslag i 
kursplanens centrala innehåll och avslutas med en översikt av vad uppgifter i matematik är 
och hur de kan analyseras.  

3.1 Undervisningen i styrdokument och forskning 
I arbetet med att planera undervisning skall läraren utgå från kursplanen i matematik. 
Kursplanen är uppdelad i tre delar. En inledande syftestext, en del som behandlar det centrala 
innehåll alla elever ska möta och en del som behandlar de kunskapskrav som gäller för 
betygen A-E. Kunskapskraven är skrivna utifrån syftestextens långsiktiga mål och det centrala 
innehållet. Önskvärt är att syftestext och centralt innehåll är utgångspunkten för planeringen, 
men det finns många exempel på att valet av aktivitet sker först. Analysen av intervjuerna i 
Skolinspektionens (2009) granskning av matematikundervisningen visar att många lärare 
tolkar förmågorna som uttrycks i styrdokumenten i termer av aktiviteter istället för mål som 
kan styra aktiviteter i klassrummet. I rapporten nämns ett exempel där lärare arbetar med 
problemlösning för att eleverna ska ha roligt, inte för att de ska bli kompetenta problemlösare.   
Lärarna betonar sällan ett samband mellan aktiviteter i klassrummet och lärandemål trots att 
de på flera sätt arbetar med förmågerelaterade aktiviteter. Skolinspektionen menar att detta 
kan vara en indikation på att de kan och vill arbeta med förmågeaktiviteter men saknar 
resurser för att göra detta på ett målmedvetet och genomgående sätt.   
 
Kursplanen är skriven så att lärare har en pedagogisk frihet att utforma undervisningen, vilket 
fått till följd att läraren har gått från att vara en person som skulle välja metodik för att 
presentera ett bestämt innehåll till att vara en viktig person både för formuleringen av 
innehållet och för elevernas möjlighet att engagera sig i det. Det betyder att lärare idag måste 
förbereda sig på ett annat sätt än då matematikundervisningen bestod av presentationer av 
procedurer och definitioner med tillhörande uppgifter för övning (Skott, Jess, Hansen & 
Lundin, 2010). 
 
Jaworski (1998) beskriver en teoretisk konstruktion – Undervisningens triad – som kan 
användas i planering av undervisning. Konstruktionen består av tre delar där läraren ska: 
 

• ha känsla för eleven så att hänsyn tas till elevens personliga behov och vilka 
inlärningssätt eleven föredrar 

• välja uppgifter som utmanar eleverna och passar deras behov 

• kunna organisera undervisningssituationen bl.a. genom att välja utformning av 
aktiviteter på ett bra sätt. 

Triaden erbjuder också en värdefull modell för att utveckla undervisningen (Jaworski, 1998). 
Även Skott et al. (2010) menar att man behöver utgå ifrån eleverna och deras förförståelse för 
att kunna planera för aktiviteter i undervisningen. Även en analys av innehåll, lärprocess och 
undervisning är nödvändig. Analysen av innehållet innefattar: 
 

• Innehållet i begreppet 



 

• Hur begreppet representeras 
• Hur det förhåller sig till andra begrepp 
• Vilka sammanhang eller frågeställningar som kan fylla begreppet med mening 
• Möjligheter till tillämpningar (modellering)  

         (Skott et al. 2010, s.280) 
 
Vid analys av lärprocessen tänker läraren kring vilka svårigheter eleverna kommer att stöta på 
och vilka fel de kommer att göra samt om några elever behöver ytterligare utmaningar. När 
undervisningen analyseras tar man hänsyn till de tidigare analyserna samt de resurser som 
finns och beskriver de aktiviteter som eleverna ska arbeta med. När aktiviteterna sedan 
planeras tas hänsyn till analysen samt mål och innehåll. Efter genomförandet analyseras 
utbytet av undervisningen och denna analys ligger till grund för en ny didaktisk analys enligt 
den beskrivna modellen (Skott et al. 2010). 
 
Skott et al. (2010, s.282) beskriver en annan modell för planering:  
  
 
 

Mål i form av innehåll och matematiska kompetenser 

 
Skapar de överordnade betingelserna för valet av aktiviteter och utvecklandet av dem, alltså 

vad och hur 

 
Vilka är avgörande för elevernas handlingar och interaktioner 

 
Som i sin tur är en förutsättning för förståelse av stoffet och kompetensutveckling. 

 
 

 
 
Skolverket (2009) menar att en lokal pedagogisk planering är nödvändig för IUP-processen. 
Utgångspunkten i denna planering är att läraren tolkar och identifierar vilka kunskaper och 
förmågor eleverna ska utveckla enligt läroplan och kursplan. Av planeringen ska framgå vad 
målen med undervisningen är, vilket innehåll som ska behandlas och vilka arbetsmetoder och 
redovisningssätt som ska användas. För att kunna diskutera hur undervisningen ska ske  
behöver läraren vara klar över vad eleverna ska lära sig (Ryve, 2006).    



 

3.2 Förmågor i matematik 
De senaste åren har ett antal försök gjorts att hitta ramverk för att kategorisera kunskaper i 
matematik. I följande avsnitt redogörs för hur två av de mest kända, Niss et al. (2002) och 
National Research Council (2001), beskriver kunnande i matematik i form av kompetenser. 
Slutligen följer också en presentation av hur några av dessa kompetenser skrivs fram i den 
svenska kursplanen, då kallade förmågor. I detta arbete används termerna kompetenser och 
förmågor som synonymer.  
 
3.2.1 Matematisk förmåga 
Matematisk förmåga, som i en hel del litteratur benämns matematisk kompetens, definieras av 
Niss et al. (2002) som: Att ha kunskap om, att förstå, att använda och kunna ta ställning till 
matematik och matematisk verksamhet i en mångfald av sammanhang där matematik ingår 
eller kan komma att ingå. Termen definieras inte lika tydligt av National Research Council 
(2001) som menar att ingen vedertagen term helt fångar alla de aspekter av kunskap, 
kompetens och förtrogenhet i matematik som krävs för att någon ska lära sig matematik 
framgångsrikt. Författarna introducerar därför termen ”Mathematical proficiency”. I de båda 
fallen delas den matematiska kompetensen upp i åtta respektive fem delar som är 
sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra. Var och en av kompetenserna spänner 
över matematikens alla områden och kan tillämpas oavsett utbildningsnivå.  
 
I uppdelningen av kompetenser finns både likheter och skillnader mellan Niss et al. (2002) 
och National Research Council (2001). Båda behandlar förmågan att formulera och lösa 
problem samt förmågan att föra, följa och bedöma matematiska resonemang som egna 
kompetenser även om definitionerna skiljer sig något åt. Niss et al. (2002) beskriver förmågan 
att analysera och skapa matematiska modeller samt förmågan att använda hjälpmedel och 
känna till vilka hjälpmedel som finns att tillgå som egna kompetenser, något som inte alls 
nämns i National Research Councils (2001) uppdelning. Där finns å andra sidan kompetenser 
som behandlar förståelsen av begrepp och procedurer samt en kompetens som handlar om 
attityd och inställning till matematik. I de ämnesspecifika förmågorna som avslutar 
syftestexten i kursplanen för matematik kan delar från båda ramverken kännas igen. 
 
3.2.2 Matematiska förmågor i kursplanen 
I den inledande syftestexten i kursplanen för matematik anges undervisningens roll för att 
eleverna ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som anges i syftestext och 
kunskapskrav. Texten sammanfattas i fem punkter som beskriver ämnesspecifika 
förmågor, långsiktiga mål, som ligger till grund för kunskapskraven. Dessa mål ska inte 
betraktas som något som slutgiltigt kan uppnås, de sätter ingen begränsning för elevernas 
kunskapsutveckling. Ur kursplanen i matematik: 
 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder, 
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 



 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 (Skolverket, 2011, s. 63). 
 

Dessa punkter kan uttryckas som förmågor och definieras med hjälp av Niss et al. (2002) och 
National Research Council (2001). 
 
Problembehandlingsförmåga 
Innefattar strategisk kompetens samt problembehandlingskompetens i de båda ramverken och 
handlar om förmågan att formulera, representera och lösa matematiska problem. En elev med 
god problembehandlingsförmåga kan inte bara lösa ett problem med olika metoder utan också 
välja flexibelt mellan metoder som passar den aktuella situationen. 
 
Begreppsförmåga  
Handlar om att organisera sina kunskaper i en sammanhängande helhet där nya kunskaper 
länkas till tidigare kunskaper. Fakta och metoder som lärs in med förståelse länkas samman 
med varandra och med tidigare kunskaper och är därför lättare att komma ihåg och använda. 
När elever tillägnat sig begreppsförståelse inom ett område i matematiken ser de sambanden 
mellan begrepp och procedurer och kan argumentera varför vissa fakta är konsekvenser av 
andra. 
 
Procedurhanteringsförmåga 
Innefattar kunskapen när och hur procedurer ska användas. Färdighet i att utföra dem 
flexibelt, exakt och effektivt, samt analys av räknemetoder för att se likheter och skillnader 
mellan dem. Med räknemetoder menas skriftliga metoder, huvudräkning och beräkningar med 
tekniska hjälpmedel och konkret material. En bra begreppsförståelse ligger till grund för en 
god procedurhanteringsförmåga. Till procedurhanteringsförmågan hör också förmågan att 
uppskatta beräkningar och göra rimlighetsbedömningar. Elever behöver vara bekväma med 
olika verktyg för beräkningar och de behöver veta hur de ska välja det bästa verktyget för en 
specifik situation. För att klara detta ingår att kunna avkoda, översätta och behandla 
matematiska symboler och formler samt att ha insikt i karaktären och reglerna för formella 
matematiska system såsom axiomatiska teorier.  
 
Resonemangsförmåga 
Förmågan att kunna tänka logiskt om sambanden mellan begrepp och situationer. Förmågan 
behandlar två delar där den ena delen är att följa och bedöma matematiska resonemang, 
kedjor av argument som stödjer ett påstående, speciellt att förstå vad ett matematiskt bevis är 
och hur det skiljer sig från andra typer av resonemang. Den andra delen handlar om att kunna 
tänka ut och genomföra informella och formella resonemang, samt att kunna omvandla egna 
tankegångar till giltiga bevis. Det som för en person är en rutinuppgift kan för en annan vara 
ett oöverstigligt problem som ställer krav på uppfinningsrikedom och analytisk förmåga och 
därmed kräver resonemangskompetens. 
 
Kommunikationsförmåga 
Förmågan består dels i att kunna sätta sig in i och tolka den matematik andra presenterar 
skriftligt, muntligt eller visuellt, dels i att själv kunna uttrycka sig på olika sätt och på olika 
nivåer och att kunna anpassa sin kommunikation efter mottagaren. Kommunikation är också 
att kunna förstå och använda sig av olika representationer av matematiska objekt, fenomen, 
problem eller situationer. Förmågan handlar också om att kunna förstå länkar mellan olika 



 

representationsformer och se de olika formernas styrkor och svagheter i olika situationer samt 
att kunna välja och översätta mellan de olika representationsformerna. 
 
Både Niss et al. (2002) och National Research Council (2001) menar att det endast är relevant 
att använda kompetensbegreppen i samband med något matematiskt innehåll. 
  

3.3  Centralt innehåll  
Det matematiska innehåll eleverna skall möta finns presenterat i kursplanens centrala 
innehåll. Centrala innehållet är indelat i kunskapsområden som i sin tur består av ett antal 
punkter. I matematik är kunskapsområdena: Taluppfattning och tals användning, Algebra, 
Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar samt Problemlösning. Alla 
elever ska möta det centrala innehållet, men det står läraren fritt att komplettera med 
ytterligare innehåll. Nedan följer en beskrivning av ett av de kunskapsområden som anges i 
det centrala innehållet, Sannolikhet och statistik. I avsnittet definieras först begreppen 
sannolikhet och statistik, innan begreppens plats i skolmatematiken tar vid. Därefter 
presenteras ett par av begreppen, sannolikhet och kombinatorik, närmare.    
 
3.3.1 Sannolikhet och statistik 
Sannolikhet och statistik handlar om att ”systematiskt samla in och bearbeta erfarenheter och 
data för att kunna uttala sig med högre grad av visshet om situationer som är präglade av 
slumpen.” (Skott et al. 2010, s.741). Insamling och kvantitativ bearbetning av data kallas 
statistik och den matematiska teorin om situationer som innehåller element av slump kallas 
sannolikhetslära. Ett samlingsnamn för hela detta område är stokastik (Skott et al. 2010). 
Statistik definieras som ”läran om metoder för att samla in, bearbeta, beskriva och dra 
slutsatser om data” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s.20). På 1600-talet förekom ordet i 
betydelsen ”statslära” för att under 1700-talet övergå i betydelsen ”beskrivning av stat/land 
med tillhörande sifferuppgifter”. Sannolikhet (för en händelse) definieras som ”tal mot vilket 
den relativa frekvensen konvergerar när antalet oberoende försök växer” (Kiselman & 
Mouwitz, 2008, s.268). Med termen statistik menas två saker, dels en beskrivning av en 
händelse eller en verksamhet, dels insamlande, bearbetande och analys av data. Statistik 
används som beslutsunderlag av bl.a. organisationer och politiska beslutsfattar. Varje 
medborgare kan också anses ha en demokratisk rättighet att ha tillgång till statistik för att 
därigenom få insyn i samhället. För att kunna använda statistiken på rätt sätt behöver man 
kunskap för att rätt kunna tolka och använda den. (SCB, 2010).  
 
Inom detta område finns fyra nyckelbegrepp elever i skolan behöver tillägna sig: 
 

• Beskriva data, d.v.s. kunna läsa tabeller, listor och grafer och om att kunna se samband 
mellan ursprungliga data och bilden av den. 

  
• Organisera data, d.v.s. kunna sortera och klassificera, beräkna medelvärde, median, 

typvärde 
 

• Representera data, d.v.s. visuellt åskådliggöra data 
 

• Analysera data, d.v.s. dra slutsatser och göra förutsägelser baserade på empiriska data     
 

(National Research Council, 2001). 



 

 
Dessa nyckelbegrepp stämmer väl överens med innehållet i de svenska kursplanera för 
grundskolan. I Lgr11 anges att eleverna skall möta följande innehåll: 
 

År 1-3 
• Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 
• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva 
resultat från enkla undersökningar. 
 
År 4-6 
• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 
material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök. 
• Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 
• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i 
tabeller och diagram. 
• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska 
undersökningar. 
 
År 7-9 
• Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga 
situationer. 
• Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska 
problem. 
• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva 
resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. 
Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska 
undersökningar. 
• Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material. 

 (Skolverket, 2011, s. 64-66) 
 
3.3.2 Sannolikhet 
Redan i de första åren i skolan ska elever möta ”slumpmässiga händelser i experiment och 
spel” (Skolverket, 2010, s.64). Elever i år 4-6 ska möta ett centralt innehåll som behandlar 
”Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material 
från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök” 
(Skolverket, 2010, s.65). I år 7-9 ska det centrala innehållet på denna punkt handla om 
”Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer” 
(Skolverket, 2010, s.66). 
 
Barns utveckling i sannolikhetstänkande har beskrivits av bl.a. Piaget och Fischbein. Nilsson 
(2003) lyfter fram viktiga skillnader mellan deras synsätt och menar att barnet enligt Piaget 
ser omgivningen som förutsägbar och behöver möta situationer där världen inte kan förklaras 
enligt denna världsbild. Den konflikt som uppstår i mötet mellan den förutsägbara världen och 
situationer som inte kan förutses kan var nyckeln till att identifiera slump, men för att förstå 
begreppet behöver barnet ha nått det konkreta operationella stadiet och ha utvecklat en 
kombinatorisk förmåga samt kunna konstruera formella system utifrån proportionalitet. 
Fischbein å andra sidan ser intuitionen som utgångspunkt för ett tänkande kring sannolikhet 



 

och menar att barn redan från tidiga år har en intuition av sannolikhet grundad på händelser i 
vardagen. Han kallar denna tidiga intuition för primär. Den sekundära intuitionen däremot är 
formad efter en systematisk ansats av instruktion . Den primära intuitionen är oftast så stark 
att den inte ersätts av den mer vetenskapliga sekundära intuitionen utan existerar tillsammans 
med den.  
 
Starten i ett arbete med uppgifter som innehåller slumpsituationer handlar om att identifiera 
möjliga utfall, d.v.s. möjliga resultat. Mängden av alla utfall som är möjliga kallas utfallsrum. 
För att få en god matematisk produktivitet är det viktigt att lära sig begränsa och idealisera 
situationen så att hänsyn endast tas till sådana utfall som är av intresse för modellen, t.ex. har 
kast med ett mynt två möjliga utfall, även om det teoretiskt sätt även kan ställa sig på högkant. 
Händelser är delmängder till utfallsrummet. Udda tal när en tärning slås eller endast damer 
när fyra kort dras ur en kortlek är exempel på händelser. När utfallsrummet och händelser är 
identifierade kan resonemang om sannolikheten för olika händelser föras. 
I skolundervisning är det framförallt det klassiska perspektivet på sannolikheter som 
fokuseras och definitionen för detta är att kvoten mellan antalet gynnsamma utfall och antalet 
möjliga utfall utgör sannolikheten (Nilsson, 2003) 
 
”Sannolikheten P för att en händelse A ska inträffa betecknas P(A) och kan beräknas teoretiskt 
 

P(A) = 
utfall möjligaantalet 

utfall gynnsammaantalet ” 

 
                                                                         (Gennow, Gustafsson och Silborn. 2009, s.180) 
 
För att teoretiskt kunna beräkna sannolikheten krävs en likformig sannolikhetsfördelning, 
d.v.s. att de möjliga utfallen har lika stor sannolikhet att inträffa (Gennow et al. 2009). 
 
Sannolikheten för en händelse kan också beräknas experimentellt och kallas då för den 
relativa frekvensen för en viss händelse. 
”Sannolikheten P för att en händelse A ska inträffa betecknas P(A) och kan beräknas 
experimentellt 
 

P(A) = 
försökantalet 

utfall gynnsammaantalet ” 

                                                       (Gennow et al. 2009, s.182) 
 
 
För att identifiera utfallsrum och beräkna sannolikheter vid slumpförsök uppdelade i flera steg 
krävs både en kombinatorisk förmåga och en förmåga att kunna ta hänsyn till ordningen 
mellan stegen. Den betingade sannolikheten, villkorliga sannolikheten, handlar om att svara 
på frågan: Hur troligt är det att B inträffar om det är känt att A redan inträffat? När 
sannolikheten för en händelse inte ändras om en annan händelse inträffar kallas det för en 
oberoende händelse (Kiselman & Mouwitz, 2008). 
 
En variant av diagram som används för att visa olika utfall och deras sannolikheter kallas för 
träddiagram. Träddiagram är en konstruktion som fungerar som en modell och utgör en länk 
mellan primär och sekundär intuition. Träddiagrammet kan användas till olika problem där 
endast antalet steg skiljer samt till att illustrera nya händelser där strukturen i problemet 
förändras (Nilsson, 2003). Träddiagrammet är en viktig representation där alla relevanta 



 

sannolikheter presenteras. Diagrammet underlättar förståelsen och användandet av såväl 
additionsprincipen som multiplikationsprincipen för sannolikhet (Skott et al. 2010) 
 

Sannolikheten att få en pojke respektive en flicka är 
2
1 . Hur stor är sannolikheten att få tre 

pojkar? Tre flickor? Tre barn av samma sort? Problemet kan illustreras med ett träddiagram 
 
 

 
 
 
För att beräkna sannolikheten att få tre pojkar multipliceras de grenar som leder till p, d.v.s. 

2
1

2
1

2
1

••   =  
8
1 . Detta kallas multiplikationsprincipen för oberoende händelser. 

 
Sannolikheten att få tre flickor beräknas på samma sätt genom att följa grenarna som leder till 

f och är således också 
8
1 . För att beräkna sannolikheten att få tre barn av samma kön adderas 

de möjligheter som finns, d.v.s. få tre flickor eller tre pojkar  
8
1  +  

8
1  =  

8
2  =  

4
1 . Detta kallas 

sannolikhetens additiva princip. 
 
I exemplet ovan var händelserna oberoende av varandra, sannolikheten att få ett visst kön på 
barnet är lika stor varje gång oavsett hur många barn man får. När sannolikheten för en 
händelse påverkas av om den andra händelsen skett eller ej kallas detta en beroende händelse 
(Kiselman & Mouwitz, 2008). 
 
3.3.3 Kombinatorik 
För att komma åt antalet gynnsamma och möjliga fall i ett slumpexperiment behöver man 
oftast ha goda kunskaper i kombinatorik. Begreppet kombinatorik är en av punkterna under 
det centrala innehållet för år 4-6 är ”enkel kombinatorik i konkreta situationer” (Skolverket, 
2011). I år 7-9 skall detta utvecklas till ”hur kombinatoriska principer kan användas i enkla 
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P
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vardagliga och matematiska problem” (Skolverket, 2011). Termen kombinatorik har inte 
funnits med i tidigare kursplaner. 
 
Kombinatorik handlar om antalet möjligheter att göra något och frågan: På hur många sätt? är 
vanlig inom området. Bakom kombinatorikens grundläggande principer ligger flera av 
matematikens områden bl.a. uppräkning av tal, antalsuppfattning, utförandet av beräkningar 
och sannolikhet. Området lämpar sig också väl för problemlösning (English, 1991). Senare 
forskning visar att en kombinatorisk ansats kan underlätta förståelsen av distributiva lagen 
och algebraiska uttryck av typen (a+b)² (Chang et al. 2009). 
 
English (1991) beskriver sex olika lösningsstrategier barn använde när de löste uppgifter i 
kombinatorik. Uppgifterna gick ut på att klä björnar i olika byxor och toppar för att se hur 
många kombinationer som fanns.   
 
Strategi A: Ett slumpmässigt val av objekt där ett valt objekt kan väljas igen. Kombinationer 
upprepas och inga försök görs att få olika kombinationer. De barn som använde denna strategi 
klädde helt enkelt björnarna utan försök att få olika kombinationer. 
 
Strategi B: Ett slumpmässigt val av objekt genom ”trial-and-error” där objekten inte väljs i 
någon speciell ordning. Objekt behålls eller förkastas beroende på om nya kombinationer 
bildas. Barn som använde denna strategi kontrollerade lämpligheten av valda objekt genom att 
jämföra dem med befintliga kombinationer. En del barn skannade redan bildade 
kombinationer och kvarvarande objekt innan nya objekt valdes, vilket ledde till större 
effektivitet och noggrannhet. 
 
Strategi C: Ett övergångssteg mellan ”trial-and-error” och procedurer med algoritmer där 
objekten väljs med utgångspunkt i olika mönster. Vanligtvis följer endast valet av byxor eller 
av toppar ett mönster och mönstret kan både påbörjas och avslutas mitt i uppgiften. När dessa 
mönster inte är till hjälp för att hitta nya kombinationer överges strategi C för strategi B. 
 
Strategi D: Är den första strategin av algoritmisk karaktär. Objekten väljs genom ett 
konsekvent och fullständigt mönster för byxor eller toppar. Topparna kan t.ex. väljas i 
ordningen blå, röd, gul, blå, röd, gul. Det objekt som inte väljs enligt ett mönster väljs utifrån 
om en ny kombination bildas eller inte. En variant av strategi D är när byxor och toppar väljs 
utifrån varsitt mönster. Både strategin där ett objekt väljs enligt ett mönster och där båda gör 
det kan användas för att finna alla kombinationer.  
 
Strategi E: Ett av objekten väljs enligt strategi D, d.v.s. enligt ett visst mönster. Det andra 
objektet hålls konstant tills alla kombinationer med det objektet bildats. De fel som uppstår i 
denna strategi handlar om att kombinationer upprepas eller missas samt svårigheter att avgöra 
när alla möjliga kombinationer är gjorda. 
 
 
 
Byxor Blå Gul Röd Blå Gul Röd Blå Gul Röd Blå Gul Röd 
Topp Blå Blå Blå Röd Röd Röd Gul Gul Gul -- -- -- 
 
Tabell 1 Exempel på strategi E 
 
 



 

Strategi F: Ett objekt hålls konstant och de andra varieras systematiskt. De konstanta 
objekten väljs i tur och ordning och alla möjliga kombinationer undersöks innan objektet byts. 
Inga felaktiga tester som sedan förkastas görs och uppgiften har ett tydligt slut då det 
systematiska arbetssättet visar när inga fler kombinationer är möjliga. 
 

3.4 Matematikuppgifter 
När läraren valt vilka förmågor undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla och 
vilket centralt innehåll som ska behandlas skall arbetsmetoder väljas (Skolverket, 2011).  
En del i denna planering av lärares arbete är att välja vilka uppgifter/aktiviteter/problem 
eleverna ska arbeta med (Skott et al. 2010). Men vad är då en uppgift? En aktivitet? Ett 
problem?  
 
3.4.1 En uppgift 
Mason och Johnston-Wilder (2006) definierar en uppgift som något eleven ombeds att göra i 
matematik, t.ex. diskutera något, göra beräkningar, bygga eller undersöka något. Med uppgift 
menas inte andra saker eleverna ombeds göra t.ex. lyssna eller sitta still. Christiansen och 
Walther (1986) menar att syftet med en uppgift är att initiera aktivitet hos eleven så att 
elevens uppmärksamhet riktas mot viktiga funktioner. Därigenom kan eleven lära sig att skilja 
mellan relevanta aspekter, känna igen egenskaper och relationer mellan egenskaper. Med 
detta syfte riktas tankarna mot andra typer av uppgifter än rena rutinuppgifter i läroböcker.  
Taflin (2007) är inne på samma spår och använder uppgifter som en övergripande benämning 
som sedan delas in i problem, textuppgifter och rutinuppgifter. En speciell typ av problem 
definieras som rika problem utifrån följande sju kriterier: 
  

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 
2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska han en möjlighet att arbeta med det. 
3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 
4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 
5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 
6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 
7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem. 
(Taflin, 2007, s.12)  

 
En annan indelning av uppgifter kan vara att kategorisera dem efter vilka kognitiva krav de 
ställer. Denna indelning görs av Skott et al., (2010): 
 

1. Låg nivå: 
a/ att behöva komma ihåg resultat ( memorization) 
b/ att kunna genomföra procedurer, utan att förbinda dem med resonemang eller med 
de ingående begreppen ( procedures without connections) 
 

2. Hög nivå: 
a/ att kunna ge eventuella procedurer mening och förbinda dem med relaterade 
begrepp (procedures with connections) 
b/ att ägna sig åt egentligt matematiskt tänkande (doing mathematics)  
                                                                (Skott et al. 2010, s.194) 



 

Uppgifter med höga kognitiva krav kräver en viss öppenhet som t.ex. kan innebära att det inte 
finns en färdig metod för att lösa uppgiften eller att eleverna kan arbeta med olika 
representationer. Det kan också innebära att det finns flera möjliga svar på uppgiften eller att 
eleverna delvis själva ska formulera frågor att arbeta med (Skott et al., 2010). Uppgifter med 
höga kognitiva krav kallas av Johansson och Åkerblad (2005) för bra uppgifter. Dessa 
uppgifter har gemensamma karaktärsdrag och är formulerade så att: 
 

U 1  Den är undersökande och stimulerar till aktivt arbete från elevens sida. 
U 2  Den är anpassad för arbete i par eller grupp. 
U 3  Den är utmanande och leder till kognitiv konflikt. 
U 4  Den är anpassad till elevernas tidigare kunskaper. 
U 5  Den kan lösas på olika nivåer vilket innebär att uppgiften går att svårighetsanpassa. 
U 6  Den utvecklar elevernas problemlösningsprocess. 
U 7  Den visar på flera olika lösningar av samma uppgift. 
U 8  Den innehåller flera olika matematiska representationer och symboler. 
U 9  Den leder till kreativa aktiviteter utan ett givet svar. 
U10 Den är förankrad i elevernas verklighet. 
U11 Den leder till konkreta resultat. 
U12 Den är ämnesövergripande. 
U13 Den anknyter till vardagsproblem och inspirerar till matematik utanför 
klassrummet. 
U14 Den ger eleverna tillräckligt med tid att reflektera. 
U15 Den är öppen vilket gör att eleverna stimuleras att konstruera olika lösningar. 
U16 Den är av det problemlösande slaget vilket ger möjlighet att arbeta både med 
frågeställning och      
        lösning. 
    (Johansson et al., 2005, s.17)  
 

 
Som synes finns en mängd kriterier att använda i arbetet med att analysera och kategorisera 
uppgifter. Gemensamt för ovanstående är att en bra uppgift främjar utveckling inom flera av 
matematikens områden samt ger eleverna möjlighet att utveckla flera förmågor.  
 
3.4.2 Att välja uppgifter 
I arbetet med att välja uppgifter för eleverna att arbeta med finns mycket att ta hänsyn till. 
Lärare måste tolka uppgifter konstruerade av andra så att de förstår vad intentionen med 
uppgiften är och hur eleverna behöver förberedas. Läraren behöver också förbereda sig på hur 
uppgiften kan tolkas och hur eleverna kan stöttas i aktiviteten så att den leder till god 
inlärning. Läraren måste också vara medveten om viktiga funktioner och den matematiska 
strukturen i det som ska behandlas för att eleverna ska utveckla matematiskt tänkande (Mason 
et al., 2006). Askew, Brown, Rhodes, Johnson och Johnson (1997) undersökte hur lärare vars 
elever nådde goda resultat på standardiserade uppgifter arbetade. Det mest signifikanta 
kännetecknet var lärarnas medvetenhet om hur olika matematiska områden hör ihop. Även 
Taflin (2007) menar att läraren måste vara klar över vilka matematiska idéer som är möjliga 
att behandla när problemet väljs ut eller formuleras. Syftet med att arbeta med ett problem kan 
vara att matematiska mål och/eller att en matematisk medvetenhet ska nås. De matematiska 
målen innefattar att lära sig ett matematiskt begrepp, en matematisk strategi och att använda 
sig av olika representationsformer. Den matematiska medvetenheten innefattar matematiska 
resonemang och argument, elevernas kunskaper om det egna lärandet och den metodiska 
kunskapen om problemlösning. 



 

 
Valet av uppgift har även betydelse för de instruktioner läraren ger till eleverna då kvalitén på 
instruktionerna beror på t.ex. om läraren väljer utmanande uppgifter och om läraren planerar 
lektionen utifrån det matematiska innehållet eleverna ska arbeta med i uppgiften. I många 
klassrum är de flesta uppgifter som presenteras för eleverna av sådan art att de inte utmanar 
elevernas tankar utan handlar om att minnas och kunna utföra procedurer utan kopplingar till 
viktiga begrepp. Vilka uppgifter som presenteras för eleverna är viktigt inte bara för deras 
lärande, utan också för deras syn på ämnet. Elever lär bäst när de får arbeta med utmanande 
uppgifter som bygger på förståelse och problemlösning såväl som på träning av färdigheter 
(National Research Council, 2001). 
Skott et al. (2010) menar att uppgifter i sig inte förmår eleverna att lära sig avsett innehåll, 
utan det viktiga är hur uppgifterna behandlas i undervisningen. Enligt Nilsson (2003) ligger 
uppgiftsdesignen till grund för mycket av det resultat som erhålls. Sammanhanget där en 
lärsituation presenteras är också av stor vikt då intentionen kan vara att förmedla ett specifikt 
innehåll utan att detta blir tydligt för eleverna. 
 
 

3.5 Teoretisk modell - Matematikkunskaper för undervisning 
Ovanstående teorigenomgång visar att en lärare behöver kunskaper inom många områden. I 
följande stycke presenteras teorier om vad en lärare behöver kunna.  
 
3.5.1 Historisk tillbakablick 
Sedan 60-talet har forskare och beslutsfattare varit eniga om att läraren har betydelse för 
elevernas resultat, men synen på hur detta samband ser ut har varierat. Forskningen inriktades 
på att se bortom de känslomässiga aspekterna, t.ex. att läraren ska vara närvarande och 
entusiastisk, till att se på hur elevernas resultat påverkades av vad läraren gjorde i 
klassrummet. I slutet av 70-talet var man övertygad om att aktiva genomgångar där innehåll 
presenterades på ett strukturerat sätt, där samband synliggjordes och speciellt viktiga idéer 
uppmärksammades hade en god effekt på elevernas resultat. Utifrån dessa forskningsresultat 
tränades utvalda lärare och deras elevers resultat jämfördes sedan med elever till lärare som 
inte fått denna träning. Resultaten visade att eleverna till de lärare som tränats i enlighet med 
forskningsresultaten hade bättre grundläggande färdigheter, men att de inte presterade bättre i 
problemlösning. Kritiker menade att det i dessa försök inte togs någon hänsyn till ämnet och 
hur lärarens kunskaper i ämnet påverkade elevernas resultat. Ny forskning tittade då på 
lärarens utbildningsnivå, både inom ämnet och inom pedagogik samt yrkeserfarenhet och fann 
att det bidrog till elevernas resultat, men även här fanns kritiker som menade att 
utbildningsnivå och yrkeserfarenhet inte är bra måttstockar för de kunskaper som spelar störst 
roll för att hjälpa elever att tillägna sig ett akademiskt innehåll (Hill, Rowland & Ball, 2005). 
 
Schulman (1986) föreslog en indelning av ämneskunskaper i tre kategorier. Content 
knowledge innefattar fakta och begrepp, varför fakta och begrepp är sanna samt hur kunskap 
byggs upp och struktureras inom ämnet. Pedagogical Content Knowledge handlar om de 
ämneskunskaper som behövs för att undervisa, t.ex. hur ett innehåll kan representeras eller att 
veta vad som gör ett område lätt eller svårt för eleverna. Curriculum knowledge innefattar 
kunskapen om hur ett ämne presenteras i styrdokument samt hur undervisningen organiseras 
både på kortare och längre sikt.    
 



 

Forskare studerade lärares prestationer på ämnesprov och antog implicit ett samband mellan 
goda resultat på ämnesproven och en lärargärning som påverkade elevernas resultat positivt. 
Hill et al. (2005) menar att det största problemet är att det inte är tydligt definierat och inte 
tydligt mätbart vilka kunskaper som har samband med elevernas resultat. Hur bra en lärare 
undervisar beror inte bara på kunskapsnivån utan också på hur läraren väljer uppgifter, lyssnar 
på elever, leder diskussioner och mycket annat. 
 
I slutet av 90-talet inleddes ett arbete med att utforma ett test för att mäta ”elementary 
teachers” kunskaper i att undervisa i matematik. Testet skulle inte bara mäta matematiska 
kunskaper utan även de speciella kunskaper i matematik som krävs för att undervisa. Hill et 
al. (2005) såg i sin undersökning att lärares ”content knowledge for teaching mathematics, 
CKT-M” hade positiv effekt på elever i första och tredje årskursen. Resultatet förvånade dem 
då de trott att lärarnas grad av CKT-M skulle ha störst effekt på elever som lärde mer komplex 
matematik. Med sina resultat menar de att lärares CKT-M spelar roll även för undervisningen 
av grundläggande matematik.   
 
 
3.5.2 Mathematical Knowledge for Teaching 
Med utgångspunkt i Schulmans (1986, 1987) arbete kring kunskaper om pedagogiskt innehåll 
(Pedagogical Content Knowledge, PCK) ställer sig Ball, Hoover & Phelps (2008) frågan vad 
lärare ska kunna för att undervisa i matematik. De menar att den rådande synen är att lärare 
behöver kunna det som beskrivs i läroplanen samt ha några ytterligare års studier av 
collegematematik. En annan hypotes är att lärare behöver kunna läroplanens innehåll fast 
djupare och ha lite kunskap om pedagogiskt innehåll. Inte i något av fallen definieras vad som 
menas med kunskaper utöver det som beskrivs i läroplanen. Författarna menar att en mer 
berättigad fråga är: Vad behöver lärare kunna för att undervisa effektivt? Det är självklart att 
läraren behöver kunna den rena matematiken, men hur behöver de kunna den? Mathematical 
knowledge for teaching, MKT, definieras som kunskaper som behövs för att utföra arbetet att 
undervisa i matematik och Ball et al. (2008) delar in dessa kunskaper i sex områden, common 
content knowledge, specialized content knowledge,horizon knowledge,  knowledge of content 
and students, knowledge of content and teaching och knowledge of content and curriculum. 
En övergripande indelning som också Ball et al. (2008) använder sig av finns i Schulmans 
(1987) uppdelning i subject matter knowledge och pedagogical content knowledge. Denna 
övergripande uppdelning handlar om en uppdelning av rena ämneskunskaper i matematik och 
andra kunskaper som behövs för undervisning i matematik. Nedan följer en beskrivning av de 
kunskaper som beskrivs av Ball et al. (2008) 
 
Common content knowledge, CCK: 
Dessa kunskaper handlar om att göra beräkningar och lösa matematiska problem. 
Matematiska kunskaper och förmågor som används i andra sammanhang än undervisning. 
”Common” betyder inte att det är något alla har utan indikerar att det är något som används i 
många sammanhang, med andra ord, inget unikt för undervisning. Denna kunskap är dock 
nödvändig även för lärare eftersom när lärare gör räknefel eller kör fast i en problemlösning 
vid tavlan blir instruktionerna sämre och värdefull tid går förlorad. 



 

Specialized content knowledge, SCK: 
De kunskaper i matematik som är unika för lärare. Det kan handla om att se mönster i 
elevernas fel eller att se om en ickestandardiserad algoritm fungerar generellt. Det handlar om 
att hitta exempel för att belysa viktiga matematiska idéer eller att visa på samband mellan det 
som sker nu, har skett tidigare och som kommer att ske i framtida matematikundervisning. Att 
ställa matematiska frågor som främjar elevernas utveckling och att förändra uppgifter så att de 
blir lättare eller svårare handlar också om SCK. Även att använda det matematiska språket 
korrekt samt att använda matematiska representationer effektivt hamnar inom denna kategori. 
För att exemplifiera skillnaden mellan CCK och SCK kan begreppen division och subtraktion 
användas. CCK handlar om att utföra beräkningarna korrekt, medan SCK bl.a. handlar om att 
förstå skillnaden mellan delningsdivision och innehållsdivision samt att förstå skillnaden 
mellan ”ta bort” och ”jämföra” i subtraktion. 
  
Knowledge of content and students, KCS: 
Dessa kunskaper kräver både en matematisk förståelse och en förtrogenhet med elever och 
deras matematiska tänkande. Lärare behöver kombinera sina kunskaper om elever och om 
matematik när de förutser vad elever kommer att tänka och vad de kommer att tycka är svårt. 
När läraren väljer ut exempel behöver den fundera över vad eleverna kommer att tycka är 
intressant och motiverande, när uppgifter delas ut behöver läraren förutse vad eleverna 
kommer att göra med dem och vad de kommer att tycka är lätt eller svårt. Läraren behöver 
också kunna tolka det språk eleverna använder för att förstå deras tankar i matematik. Centralt 
är kunskapen om vanliga uppfattningar och missuppfattningar kring ett specifikt matematiskt 
innehåll. 
 
Knowledge of content and teaching, KCT: 
Kombinerar kunskapen om undervisning med kunskapen om matematik. Lärare väljer ut 
vilket innehåll som ska behandlas i genomgångar, vilka exempel som inleder ett avsnitt och 
vilka exempel som ska föra eleverna djupare in i ett innehåll. Lärare utvärderar vilka 
representationer som ska användas för att undervisa om ett speciellt område. I en diskussion i 
klassrummet behöver läraren snabbt bestämma när det behövs förtydliganden och när 
elevernas inlägg ska användas för att påvisa något, när det är dags att ställa nya frågor eller ge 
nya uppgifter för att utmana eleverna. 
 
Övriga kunskaper 
Förutom dessa fyra områdena menar Ball (1993) att det krävs en övergripande kunskap, en 
medvetenhet om vilket samband som finns mellan innehållet i läroplanernas olika delar. Det 
handlar t.ex. om att lärare för yngre elever behöver vara införstådda med vilken matematik 
eleverna kommer att möta senare och hur de behöver förstå den tidigare matematiken för att 
komma vidare. Här ingår det som i beskrivningen av Ball et al. (2008) ingår i Pedagogical 
content knowledge och kallas för Knowledge of content and curriculum. En annan kunskap 
som beskrivs är en medvetenhet om vad den matematik man arbetar med ligger till grund för, 
både på kort och lång sikt. Detta kallas för horizon knowledge och ingår i kategorin subject 
matter knowledge.  
 
Det finns också andra som beskrivit det komplexa uppdrag en lärare i matematik har. National 
Research Council, (2001) menar att matematisk kunskap innefattar kunskap om matematiska 
fakta, begrepp, procedurer och sambandet mellan dem, kunskap om hur matematiska idéer 
kan representeras och kunskap om matematik som en disciplin – i synnerhet hur matematisk 
kunskap byggs upp, ”the nature of discourse in mathematics” samt normer och regler som 
bygger upp bevis. Lärare behöver förstå begrepp och kunna utföra beräkningar korrekt, men 



 

också förstå de begreppsmässiga grunderna i denna kunskap och kunna förklara detta för 
elever.  
 
Ball et. al (2008) använder främst MKT för att titta på de rent matematiska utmaningar lärare 
har i klassrummet. Ramverket kan också användas som en modell för att beskriva de 
kunskaper en lärare behöver i planeringen inför arbetet i klassrummet.  

 

3.6 Sammanfattning 
Att undervisa i matematik är en komplex uppgift som kräver kunskaper inom många 
områden. I kursplanen i matematik anges syftet med undervisningen samt vilket centralt 
innehåll eleverna skall möta, men för att kunna arbeta efter detta behöver lärare vara väl 
insatta och förstå de begrepp som finns i styrdokumenten. De förmågor som sammanfattar 
syftestexten kan härröras från beskrivningar i bl.a. dansk och amerikansk litteratur och för att 
få en god förståelse av vad det t.ex. innebär att använda matematikens uttrycksformer eller att 
föra och följa matematiska resonemang behöver varje lärare sätta sig in i definitioner så att det 
är tydligt för läraren vad eleverna ska arbeta med. Detta gäller inte bara förmågorna utan 
också det centrala innehållet då det i undersökningar visat sig att en framgångsfaktor för 
elever är att läraren är väl insatt i vad de ska lära. Det räcker heller inte att läraren kan 
matematiken på samma sätt som andra yrkesgrupper kan den. För att erbjuda eleverna en bra 
undervisning i matematik behöver läraren speciella ämneskunskaper samt kunskaper om vad 
den matematik eleverna arbetar med ligger till grund för i framtiden. Förutom 
ämneskunskaper behöver lärare kunskaper om matematik och elever samt matematik och 
undervisning. Dessa kunskaper kommer väl till pass inte bara i arbetet i klassrummet utan 
också i planeringen av de uppgifter eleverna ska möta. 



 

4. Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare med utgångspunkt i Lgr11 uppfattar vilket 
matematiskt innehåll elever möter och vilka förmågor de tränar i arbetet med en uppgift. 
Med utgångspunkt i detta syfte valde jag att göra min studie i form av intervjuer med fem 
lärare i grundskolans årskurser 4-9. Den intervjutyp som bedömdes svara bäst på studiens 
syfte och frågeställningar var den halvstrukturerade intervjun där den intervjuade har 
möjlighet att uttrycka sig fritt utifrån på förhand uppsatta frågor som ställs i ordningsföljd 
(Hartman, 2004). För att kunna ställa relevanta frågor om ett fenomen krävs kunskap och för 
att kunna införliva den nya kunskapen krävs en grund att tillfoga den till. Därför har en 
teoretisk förståelse av de fenomen som ska undersökas utvecklats innan den första intervjun. 
(Kvale, 2009). Bakgrunden behandlar därför det matematiska innehållet i den uppgift som 
presenteras för lärarna, teorier kring vad lärare behöver kunna och kring matematikuppgifter 
samt något om vad som finns beskrivet om undervisning i styrdokument och forskning. 
Utifrån denna bakgrund har en intervjuguide skapats (bil. 1). 
 

4.1 Urval 
I en studie är urvalet oftast ändamålsenligt på så sätt att en bestämd kunskap söks och de 
personer som kan ge denna kunskap väljs ut. För att göra detta behövs viss kunskap om de 
personer som intervjuas (Patel och Davidsson, 2003). I denna undersökning har ett 
ändamålsenligt urval skett. De fem lärare som intervjuas undervisar i årskurs 4-9. De utvalda 
lärarna har alla visat ett stort intresse för matematik och utveckling av undervisningen i 
matematik t.ex. genom att delta i nätverk och fortbildning. 
 
Lärare A: 
Utbildad lärare 4-9 med inriktning matematik och NO. Undervisar i huvudsak på högstadiet, 
men även i årskurs fem. 
 
Lärare B:  
Utbildad lärare 1-7 med inriktning matematik och NO. Har undervisat elever från årskurs ett 
till årskurs sju, men arbetar i huvudsak från årskurs ett till sex. 
 
Lärare C: 
Utbildad lärare 4-9 med inriktning matematik och NO. Undervisar på högstadiet. 
 
Lärare D:  
Utbildad lärare 1-7 med inriktning matematik och NO. Har fortbildat sig inom matematik och 
specialpedagogik. Undervisar nu på högstadiet, men har mest erfarenhet från mellanstadiet.  
 
Lärare E: 
Utbildad lärare 1-7 med inriktning matematik, NO och engelska. Har undervisat från årskurs 
ett till sex, men mest i årskurs tre till fyra.  
 
Sammanlagt åtta lärare tillfrågades om att delta i undersökningen. Två av de tillfrågade 
avböjde deltagande och hänvisade till tidsbrist och en tillfrågad tackade ja i ett så sent skede 
att intervjun ej hann genomföras.   
 



 

4.2 Val av matematikuppgift 
Matematiken rymmer ett antal områden och sannolikhet och statistik är ett av dessa. Inom 
detta område är det lätt att hitta inspirerande uppgifter samtidigt som det är ett ämne inom 
matematiken som är mycket viktigt för elevens framtida liv (Löwing och Kilborn, 2002).  
Kunskap om sannolikhet är relevant i vardagliga beslutsprocesser och grunden för att förstå 
och använda sannolikhet är kombinatorik. 
 I sökandet efter en lämplig uppgift sattes kriterier upp så att uppgiften skulle: 

• behandla området kombinatorik. 
• kunna användas på elever i olika årskurser 
• erbjuda utmaningar på flera nivåer både vad gäller matematiskt innehåll och 

förmågor 
• inbjuda till aktiviteter som tränade flera matematiska förmågor 
• vara lätt att förstå 

 
Uppgiften Glassarna (bil. 2) uppfyller dessa kriterier och presenterades för lärarna vid 
intervjutillfället. 

 

4.3 Glassarna – en uppgift inom kombinatorik 
 

Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två 
glasskulor. 
 
a/ På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? 
b/ Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. 
    (Hagland et al. 2005, s. 39)  

Uppgiften ”Glassarna” (bil. 1) finns beskriven och analyserad av Hagland et al. (2005) samt 
Johansson et al. (2005). Uppgiften är av sådan art att den kan användas från förskola till 
gymnasium med en viss anpassning efter elevgruppen. I arbetet med uppgiften kan alla elever 
möta utmaningar på lagom nivå om läraren är införstådd med uppgiftens möjligheter till 
variation (Hagland et al. 2005). Uppgiften är undersökande och öppen och kan anpassas så att 
den ges med eller utan instruktion om ordningen på kulorna spelar roll eller om samma smak 
får väljas flera gånger. Det finns inte en given metod för att lösa problemet men genom att 
med konkret material prova sig fram kan de flesta elever komma igång. Arbetet med 
uppgiften kan vara utmanande och leda till generella slutsatser samt en insikt i hur de 
generella formlerna inom kombinatorik är relaterade till varandra. Eleverna kan arbeta enskilt 
eller i grupp med uppgiften (Johansson et al. 2005). För att utvidga uppgiften kan antalet 
smaker och kulor som ska väljas utökas (Hagland et al.2005).  
  
Utifrån hur eleverna resonerar leder arbetet fram till olika generella formler för möjliga 
kombinationer, se tabell nedan. 
 

A. Varje sort får väljas en gång och ordningen spelar ingen roll (choklad-vanilj är samma 
som vanilj-choklad).  

 
B. Varje sort får väljas flera gånger och ordningen spelar ingen roll.  

 



 

C. Varje sort får väljas en gång och ordningen spelar roll (choklad-vanilj är skilt ifrån 
vanilj-choklad)  

 
D. Varje sort får väljas flera gånger och ordningen spelar roll.  

 
Smak  
Ordning 

Varje smak kan väljas högst en 
gång till varje strut. 

Varje smak kan användas flera 
gånger till varje strut. 

 
Kulornas ordning saknar 
betydelse 

 
A 
 

�
𝑛
𝑘� 

 

 
B 
 

�
𝑛+ 𝑘 − 1

𝑘 � 

 
Kulornas ordning har betydelse 
 

 
C 
 

𝑛!
(𝑛 − 𝑘)! 

 

 
D 
 

𝑛𝑘 
 

 
     (Hagland et al. 2005, s. 52) 
  
I fallet med Lisa då två kulor ska väljas av fyra möjliga är antalet möjliga kombinationer:  
 
 
Smak  
Ordning 

Varje smak kan väljas högst en 
gång till varje strut. 

Varje smak kan användas flera 
gånger till varje strut. 

 
Kulornas ordning saknar 
betydelse 

 
A 
 

4 ∙ 3
2

= 6 
 

 
B 

5 ∙ 4
2 = 10 

 
 
Kulornas ordning har betydelse 
 

 
C 

4 ∙ 3 ∙ 2
2 = 12 

 

 
D 
 

42 = 16 
 
 

 
 
Uppgiften glassarna behandlar det matematiska innehållet kombinatorik. Då uppgiften kallas 
ett rikt matematiskt problem uppfyller det kriterierna uppsatta av Hagland et al. (2005) vilket 
betyder att eleverna i arbetet med uppgiften tränar flera av de förmågor som finns beskrivna i 
kursplanens syftestext. 
 

4.4 Genomförande 
De lärare som valdes ut att ingå i studien kontaktades via mail där de tillfrågades om intresse 
att delta i studien. I detta mail bifogades missivbrevet (bil. 3). När en lärare samtyckt till att 
ingå i studien togs återigen kontakt via mail eller telefon för att bestämma tidpunkt.  



 

Intervjuerna genomfördes i tre fall på informanternas arbetsplats i ett avskilt rum, i ett fall i 
offentlig miljö, men avskiljt och i ett fall i informantens hem. Innan intervjuerna startades 
upprepades informationen som givits i ett missivbrev (bil. 3). Intervjun inleddes med att 
informanten fick berätta om sin bakgrund beträffande utbildning och yrkeserfarenhet. 
Uppgiften lades sedan fram (bil. 1) och informanten fick läsa igenom den och fundera en 
stund innan första frågan ställdes. Frågorna ställdes i den ordning som beskrivs i 
intervjuguiden (bil. 2), i vissa fall med följdfrågor. Innan frågan som handlade om koppling 
till styrdokument ställdes lades kursplanen i matematik från Lgr11 fram och informanten 
informerades om att den gärna fick titta i kursplanen när nästa fråga skulle besvaras. 
Intervjuerna tog mellan 15 och 20 minuter och avslutades med frågan om det fanns något 
informanten ville tillägga. Intervjuerna spelades in och det inspelade materialet 
transkriberades ordagrant bortsett från den inledande informationen om informantens 
bakgrund som sammanfattades.   
 

4.5 Analys av intervjuer 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant med förekomsten av pauser 
markerat. Texten skrevs sedan om till skriftspråk där omtagningar och oväsentliga småord 
togs bort. Då frågeställningarna var kopplade till de av Ball et al. (2008) beskrivna kunskaper 
en lärare behöver samt till det matematiska innehållet och de förmågor som beskrivs i 
kursplanens syftestext analyserades de nedskrivna intervjuerna genom meningskategorisering 
(Kvale, 2009). När lärarna sa något som passade in markerades detta i texten och sorterades in 
i respektive kategori. Resultatet presenteras nedan i tabellform (se tabell 1-3). I en analys av 
ett intervjumaterial kan man söka efter mönster, teman, likheter och skillnader så att de 
meningar de intervjuade uttryckt kan formuleras mer koncist, meningskoncentrering (Kvale, 
2009). Materialet bearbetades också på detta vis då intervjuerna först lästes igenom för att få 
en känsla för helheten innan meningsenheterna som de uttrycktes av informanterna 
fastställdes och formulerades så enkelt som möjligt. I nästa skede undersöktes 
meningsenheterna med utgångspunkt i frågorna: Vad säger detta uttalande om vilket 
matematiskt innehåll uppgiften innehåller? samt Vad säger detta uttalande om vilka förmågor 
eleverna tränar i arbetet med uppgiften? De sammanfattade svaren på dessa frågor beskrivs i 
styckena Förmågor och Matematiskt innehåll. Meningsenheterna undersöktes också med 
avseende på vilka aspekter av MKT som kom till uttryck i lärarnas analys av uppgiften. 
 
 

4.6 Etik 
Denna undersökning är utformad i enlighet med Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska 
principer. Hänsyn till informationskravet togs då informanterna innan undersökningen 
informerades om undersökningens syfte samt hur den skulle genomföras och att intervjuerna 
skulle spelas in. I det missivbrev (bil. 3) som skickades ut innan intervjun påtalades också att 
deltagandet i undersökningen var frivilligt och att deltagandet när som helst kunde avbrytas. 
Därmed anses samtyckeskravet vara uppfyllt. Konfidentialitetskravet är uppfyllt då uppgifter 
om deltagare i undersökningen, inspelat material och transkriberade intervjuer förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I enlighet med nyttjandekravet får det 
insamlande materialet endast användas för forskningsändamål. 
 



 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultaten av de genomförda intervjuerna samt analys av dessa. Det första 
stycket beskriver allmänt hur lärarna skulle välja att arbeta med uppgiften. Därefter följer en 
genomgång av förmågor lärarna ansåg att uppgiften gav möjlighet att utveckla samt vilket 
matematiskt innehåll informanterna ansåg att uppgiften innehöll. Avslutningsvis presenteras 
hur lärarnas svar kan kopplas till det teoretiska ramverket, Mathematical knowledge for 
teaching.  
 

5.1 Allmänt 
Alla lärare utom en skulle introducera uppgiften innan eleverna började arbeta. Denna 
introduktion skulle för någon vara i form av en liten berättelse om en tur till glasskiosken och 
för någon en högläsning av uppgiften samt en diskussion om vad man kan lära av uppgiften. 
Samtliga lärare skulle välja att arbeta med uppgiften i mindre grupper om 2-4 elever. En av 
lärarna skulle låta eleverna arbeta självständigt innan grupparbetet. När eleverna löst 
uppgiften i gruppen skulle de på olika sätt redovisa sina lösningar. Någon lärare skulle gå runt 
bland grupperna för att fånga upp intressanta delar som sedan lyftes i helklassen medan en 
annan skulle låta varje grupp redovisa framme vid tavlan.  
 
Flera av lärarna ansåg att uppgiften främst var en problemlösningsuppgift och att den skulle 
vara extra intressant för eleverna för att den handlade om glass. En lärare uttrycker ”och för 
den här rolighetssakens skull skulle det vara jätteroligt att prova den här i ettan” och visar 
därmed en tanke om att det matematiska innehållet inte skulle vara relevant för elever i 
årskurs 1.  

 

5.2 Förmågor 
Två av lärarna uppgav att samtliga förmågor tränades i uppgiften. När frågan om kopplingen 
till kursplanen ställdes sa en av dem att användandet av uppgiften kunde motiveras av de fem 
punkterna utan att närmare gå in på varje punkt. Den andra läraren som hänvisade till alla fem 
förmågor gick igenom förmåga för förmåga och funderade en stund för att sedan konstatera 
att ”…ja, den sista punkten också. Är det fler punkter också? Nej, det är dom där fem. Jag 
tycker att man får in allting.”   
 
Att eleverna skulle ha möjlighet att utveckla problembehandlingsförmågan nämndes av 
samtliga lärare redan innan kursplanen visades. ”Den här skulle jag sortera in under 
kombinatorik och problemlösning”, ”Ja, det är ju en problemlösning tycker jag” och  
”Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. Det här är ju det.” är exempel på 
kommentarer som visar att lärarna ansåg att eleverna erbjuds möjlighet att utveckla 
problemhanteringsförmågan. En lärare menade också att eleverna skulle få problem med 
uppgiften eftersom de var ovana och skulle behöva träna problemlösningsstrategier för att 
kunna lösa uppgiften bra. En av lärarna berörde delen om att värdera strategier och metoder 
genom att säga att eleverna skulle arbeta med frågan: ”Har vi valt ett smart sätt?”  
 
När det gäller begreppsförmågan ansåg tre av informanterna att eleverna hade möjlighet att 
utveckla denna. Detta nämndes dock bara som ”…matematiska begrepp finns” eller ett 



 

konstaterande när kursplanen studerades. En annan förmåga som nämndes helt kort i samband 
med att kursplanerna studerades var procedurhanteringsförmågan. 
 
Den förmåga som lärarna motiverade mest att eleverna tränade var resonemangsförmågan. 
”Och om man jobbar i grupp så måste ju de andra följa det matematiska resonemanget” och 
”Föra och följa matematiska resonemang blir det ju också, för eftersom de ska hitta på själv så 
måste dom prata med sin kompis då måste man ju föra ett resonemang” är citat som visar att 
flera lärare ansåg att arbete i grupp där man samtalar om en uppgift i matematik automatiskt 
leder till matematiska resonemang. Ett par av lärarna nämnde att resonemangskompetensen 
utvecklades men gick inte närmare in på hur.  
 
Att kommunikationsförmågan kunde utvecklas ansåg också samtliga lärare. Två nämnde det 
bara i form av att alla fem punkterna i syftestexten tränades medan tre motiverade varför 
förmågan kunde utvecklas t.ex. genom arbete med olika representationsformer samt att 
eleverna i den muntliga redovisningen inför klassen skulle redogöra för beräkningar och 
slutsatser.   
 
En sammanfattning av de förmågor lärarna ansåg att eleverna utvecklade i arbetet med 
uppgiften finns i tabellen nedan. De lärare som svarade att samtliga förmågor tränades i 
arbetet med uppgiften svarade svepande utan att närmare gå in på varje förmåga.  
 
 
Tabell 2 Förmågor som lärarna anser att eleverna tränar 
 
Lärare Problem-

lösning 
Begrepp Procedur Resonemang Kommunikation 

A  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

B 
 

 
X 

   
X 

 
X 

C  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

D  
X 

 
X 

  
X 

 
X 

E  
X 

   
X 

 
X 

 
 



 

5.3 Matematiskt innehåll 
Tre av lärarna svarade kombinatorik på frågan om vilket matematiskt innehåll som fanns i 
uppgiften. När kursplanen sedan lades fram nämnde ytterligare en lärare kombinatorik, medan 
en lärare inte alls nämnde något om detta. Uttalanden som ”När man ställs inför så ´nt här får 
man ju alltid tänka att har jag tagit jordgubb och körsbär i ett läge så försvinner dom i nästa” 
medan en annan lärare säger ”att om jag nu har valt den kombinationen så får jag ju inte räkna 
kombinationen åt andra hållet också” tyder på att läraren redan bestämt förutsättningarna för 
uppgiften trots att det inte anges i instruktionerna. Några av lärarna ansåg att uppgiften var 
otydlig och att detta blev en svårighet för eleverna och en var inne på att läraren måste 
bestämma i förväg vad som gällde angående tillåtna kombinationer. Ingen av dessa lärare såg 
det som en fördel att uppgiften var så öppen att man kunde komma in på de olika varianterna 
av kombinatorik och därmed låta alla elever möta utmaningar på lagom nivå. 
 
Flera lärare funderade länge på frågan om vilka matematiska termer som kunde behandlas i 
arbetet med uppgiften. Tre av lärarna svarade kombinatorik och en svarade summa. Detta var 
den fråga i intervjun som lärarna hade svårast att svara på, kanske beroende på att det finns en 
ovana att tänka i dessa banor.  
 
Två av lärarna anger att uppgiften behandlar logiskt tänkande och att kunna lösa uppgifter 
systematiskt. ”Och för dom som är lite mer avancerade handlar det ju egentligen bara om att 
kunna lösningsformeln”. Läraren anger också att de yngre eleverna främst löser uppgiften 
genom att addera möjliga kombinationer medan de som kommit längre i sin utveckling löser 
uppgiften med multiplikation. Läraren beskriver också hur elever kan hålla ett objekt konstant 
för att variera det andra samt hur vissa elever kan rita bilder över möjliga kombinationer och 
dra pilar emellan dem. Den andra säger ”Sen tror jag att de stöter på problem med att hitta alla 
kombinationer för att dom inte har det här systematiska, det tror jag vi skulle behöva träna 
mer” och ”när man insett systematiken så tror jag man inser att det var ganska lätt, då kan 
man ju testa med några fler”. Dessa lärare visar att de förstår att uppgiften kan lösas på olika 
nivåer och att den kan utvecklas så att den blir svårare.  
  
En av lärarna såg uppgiften främst som en problemlösningsuppgift och på frågan vilket 
matematiskt innehåll som finns i uppgiften pratade läraren om hur uppgiften kan varieras 
genom att välja pizzor och kläder, men nämner inte termen kombinatorik. När frågan om 
vilka matematiska termer man stöter på i arbetet med uppgiften ställs nämner läraren inte 
någon term kopplat till själva uppgiften utan pratar om hur uppgiften kan inspirera till andra 
uppgifter ”om man säger att en glasskula är 1 dl kan man få in: Hur många dl kan jag få i den 
här struten? Så kan man ju räkna pengar också. Det kan ju kosta olika. Man kan ju sätta upp 
formler också, och det kan bli ekvationer om man väljer x och y. Läraren har förståelse för att 
uppgiften handlar om att välja antalet kombinationer, men lägger inget fokus på det utan ser 
mer hur uppgiften kan inspirera till andra uppgifter. Även i de förslag läraren anger som 
uppgiften inspirerar till rabblas olika områden upp utan att djupare gå in på det matematiska 
innehållet. Läraren visar en stor kreativitet men har svårt att svara på frågan om matematiskt 
innehåll också med kursplanen framför sig. 
 
De lärare som direkt hänvisade till att användandet av uppgiften kunde motiveras med att 
kombinatorik finns med i det centrala innehållet i kursplanen kunde också till viss del se 
uppgiftens utvecklingsmöjligheter och menade att den kunde användas i hela grundskolan. 
Den lärare som inte såg kopplingen till kombinatorik i kursplanen tyckte att uppgiften var lätt 
och passade de yngsta barnen bäst. Ingen av lärarna nämnde att användandet av uppgiften 



 

kunde motiveras med att sannolikhetsbedömningar finns med som centralt innehåll både i 
årskurs 4-6 och 7-9 och att kunskaper inom kombinatorik är en förutsättning för att förstå 
sannolikhet. Det förekom också att uppgiften inte placerades inom det centrala innehållet 
sannolikhet och statistik.  
 
Inom det centrala innehållet taluppfattning angavs punkterna rationella tal, beräkningar och  
rimlighetsbedömning som matematiskt innehåll i uppgiften. Även punkten om mönster i 
talföljder under algebra samt problemlösning angavs som matematiskt innehåll i uppgiften.   
 
Tabellen nedan visar en sammanfattning över det matematiska innehåll lärarna ansåg att 
eleverna mötte i arbetet med uppgiften. 
 
 
Tabell 1 Matematiskt innehåll som lärarna anser att uppgiften innehåller 
 
Lärar
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Taluppfattnin
g och tals 
användning 
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Geometr
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Sannolikhe
t och 
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förändrin
g 

Problemlösnin
g 

A  
 

   
X 

  
X 

B  
X 

 
X 
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X 
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X 

D  
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X 

  
X 

 
   
 

5.4 Matematikkunskaper för undervisning 
Alla de intervjuade lärarna såg detta som en bra problemlösningsuppift och de svarade snabbt 
på frågan hur de skulle vilja lägga upp arbetet. Dessa lärare visade exempel på kunskaper 
inom knowledge of content and teaching när de beskrev hur de skulle introducera uppgiften. 
Även kunskaper om hur eleverna skulle kunna tränga djupare in i det matematiska innehållet 
hör hemma inom knowledge of content and teaching och det faktum att ingen av lärarna 
resonerade kring fördjupning av uppgiftens matematiska innehåll tyder på att kunskaperna 
inom knowledge of content and teaching  kan utvecklas. 
 
Att inte alla lärare hänvisade till att uppgiftens matematiska innehåll rörde sig inom 
sannolikhet och statistik kan tolkas som att aktiviteten är viktigare än innehållet då 
problemlösningsuppgifter väljs och att lärarna i denna situation inte reflekterar över vilket 
matematiskt innehåll uppgiften tränar och sambandet med den matematik eleverna kommer 



 

att möta i framtiden. Något som också behöver utvecklas inom specialized content knowledge 
är kunskapen om och användandet av matematiska termer. Alla lärare utom en använde 
termen kombinatorik, men kunde sedan inte ange ytterligare termer som hörde hemma inom 
området. Kunskaper inom specialized content knowledge visades dock i andra exempel när tre 
av lärarna diskuterade hur uppgiften kan utvidgas t.ex. genom att ta fler glassorter och/eller 
fler kulor och hur den kan förenklas genom att låta eleverna arbeta med konkret material. 
Detta framkom i uttryck som ”har man material till så att man kan tänka med händerna också 
då skulle förskoleklassen klara det utan bekymmer” och ”Jag tror att det gör det lättare när det 
är med en bild. Du kan ju tänka i bilden så att säga”. I dessa citat visar lärarna också exempel 
på kunskaper inom knowledge of content and student när de förutser vad eleverna kommer att 
tycka är lätt med uppgiften. Dessutom visar citaten prov på kunskaper inom knowledge of 
content and teaching när olika representationer utvärderas för att undervisa om ett speciellt 
område.  
 
Då lärarna inte ombads att själva lösa uppgiften är det svårt att veta hur deras kunskaper inom 
common content knowledge var. Dock förstod alla lärare mer eller mindre vad uppgiften 
handlade om och alla utom en sorterade in den under kombinatorik. Det skulle kunna vara 
första steget i en lösning att förstå vilket matematiskt område uppgiften rör sig inom och 
lärarnas svar skulle därmed visa ett visst mått av common content knowledge. Ingen av lärarna 
visade insikt i de generella formlerna inom kombinatorik och nämnde heller inte att kunskaper 
inom detta område är en förutsättning för att förstå sannolikhet. Ingen av lärarna visade i 
denna studie prov på kunskaper om vad som kommer sedan inom det område uppgiften 
handlar om, d.v.s. kunskaper inom horizon knowledge. 
 
Att uppgiften handlade om glass ansågs av flera informanter göra att den blev intressantare 
för eleverna. Samtliga informanter kunde förutse någon svårighet och flera nämnde att 
uppgiften var otydlig vilket skulle göra det svårt för eleverna att lösa den. Några ansåg också 
att det faktum att det var en textuppift skulle vara svårt för vissa elever. Informanterna gav i 
och med sina funderingar kring vad som skulle vara intressant och vad som skulle vara svårt 
för eleverna prov på knowledge of content and students. 
 
De flesta av informanterna uppgav att de skulle organisera arbetet med uppgiften genom att 
först ha en introduktion för att sedan låta eleverna arbeta i små grupper och slutligen redovisa 
och diskutera olika lösningar i helklass. Detta resonemang hör hemma inom området 
knowledge of content and teaching. 
 
Alla lärare i studien kunde motivera användandet av uppgiften med det som står i kursplanens 
syftestext samt se att delar av det centrala innehållet behandlades. Lärarna visade därmed 
kunskaper inom knowledge of content and curriculum. Vilket centralt innehåll lärarna menade 
att uppgiften behandla skiljde sig dock åt, även om kombinatorik lyftes fram av fyra lärare. En 
av lärarna menade också att det finns stöd för att använda uppgiften i läroplanens kapitel 1 
och 2.    
 
I tabellen på nästa sida visas en sammanfattning av de kunskaper de fem lärarna visade inom 
respektive område. Lärarnas svar har kategoriserats så att alla svar som handlar om hur 
uppgiften kan förändras sammanfattas i meningen: ”Diskuterar utvidgning av problemet” och 
alla svar som handlar om hur arbetet läggs upp sammanfattas i meningen: ”Diskuterar 
introduktion och upplägg av uppgiften” o.s.v. 



 

Tabell 3 Lärarnas svar kopplade till kunskaper för undervisning i matematik 
 
Lärar
e 

Common 
content 
knowledge 

Horizon 
knowledg
e    

Specialize
d content  
knowledg
e 

Knowledge 
of content 
and students 

Knowledge 
of content 
and teaching 

Knowledg
e of 
content 
and 
curriculu
m  

A 
 

Placerar 
uppgiften i 
ett 
matematiskt 
sammanhan
g. 

 Använder 
matematisk
a termer. 
Diskuterar 
utvidgning 
av 
problemet   

Förutser vad 
som är 
lätt/svårt för 
eleverna. 
Har idéer om 
elevernas 
tankar. 

Diskuterar  
introduktion 
och upplägg av 
uppgiften.   

Motiverar 
uppgiften 
utifrån 
syftestext 
och centralt 
innehåll. 

B 
 

Placerar 
uppgiften i 
ett 
matematiskt 
sammanhan
g 

  Förutser vad 
som är 
lätt/svårt för 
eleverna. 
Har idéer om 
elevernas 
tankar. 

Diskuterar  
introduktion 
och upplägg av 
uppgiften.   

Motiverar 
uppgiften 
utifrån 
syftestext. 

C 
 

Placerar 
uppgiften i 
ett 
matematiskt 
sammanhan
g 

 Anger 
matematisk
a termer.  
Diskuterar 
utvidgning 
av 
problemet   

Förutser vad 
som är 
lätt/svårt för 
eleverna. 
Har idéer om 
elevernas 
tankar. 
Anger vanlig 
missuppfattnin
g. 

Diskuterar  
introduktion 
och upplägg av 
ppgiften. 
Diskuterar 
användandet av 
olika 
representatione
r.    

Motiverar 
uppgiften 
utifrån 
syftestext. 
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Placerar 
uppgiften i 
ett 
matematiskt 
sammanhan
g 

 Använder 
matematisk
a termer.  
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som är 
lätt/svårt för 
eleverna. 
Har idéer om 
elevernas 
tankar 

Diskuterar  
introduktion 
och upplägg av 
uppgiften.   
Diskuterar 
användandet av 
olika 
representatione
r 

Motiverar 
uppgiften 
utifrån 
syftestext 
och centralt 
innehåll. 
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Placerar 
uppgiften i 
ett 
matematiskt 
sammanhan
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 Diskuterar 
utvidgning 
av 
problemet . 
  

Förutser vad 
som är 
lätt/svårt för 
eleverna. 
Anger vanlig 
missuppfattnin
g 

Diskuterar 
användandet av 
olika 
representatione
r. 
 

Motiverar 
uppgiften 
utifrån 
syftestext. 

 



 

6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring de metoder som användes samt de resultat som erhölls i 
studien. 
 

6.1 Metod 
Syftet med denna studie var att erhålla generell kunskap om lärares tankar om en uppgift i 
matematik och Kvale (2009) menar att ett fåtal intensiva fallstudier bäst ger denna 
information. Genom den valda metoden, intervjuer med fem lärare, erhölls information som 
kunde analyseras och kopplas till studiens frågeställningar. Informanterna förstod i de flesta 
fall intervjufrågorna och hade ofta börjat berätta om ett fenomen redan innan frågan ställdes, 
vilket tolkades som att frågorna var relevanta och intressanta för de intervjuade lärarna.  
Frågan om vilka matematiska termer man stöter på i arbetet med uppgiften upplevdes som 
svår och besvarades inte av alla lärare. Frågan är relevant för studien då den kopplar till vilket 
matematiskt innehåll lärarna ser, men hade kunnat formuleras annorlunda om jag hade varit 
medveten om lärarnas ovana att tänka i dessa banor. Lärarnas svar på frågorna som rörde 
förmågor väckte vid analysen av intervjuerna en hel del frågor och funderingar. I de fall där 
lärarnas svar var mycket kortfattade borde följdfrågor ha ställts.  
 
I denna studie fick lärarna tillgång till uppgiften först vid intervjutillfället. Ett alternativ hade 
varit att skicka ut uppgiften i förväg för att ge lärarna möjlighet att förbereda sig i lugn och ro. 
Detta alternativ valdes dock bort då lärare ofta arbetar under tidspress och att snabbt tvingas 
sätta sig in i en uppgift speglar bättre hur valet av uppgifter normalt går till. 
Valet att låta lärarna ha tillgång till kursplanen när de skulle motivera användandet av 
uppgiften gjordes dels utifrån att kursplanen är ny och dels utifrån en tanke om att kursplanen 
borde vara en ständig följeslagare för varje lärare.        
 
I denna studie undersöktes endast hur lärare tänker kring en uppgift i matematik innan den 
görs med eleverna, vilket gör att vissa av de kunskaper inom de kategorier som beskrivs av 
Ball et al. (2008) inte kommer till uttryck. Om läraren har kunskaper om när det behövs 
förtydliganden, eller när det är dags att ställa nya frågor kan t.ex. endast besvaras när 
uppgiften är genomförd med elever. Trots denna begränsning i studien fungerade ramverket 
MKT väl för att identifiera vilka kunskaper som kom till uttryck i lärarnas analys av 
uppgiften. 

6.2 Resultat 
Den lärare som angav att uppgiften kunde lösas på olika nivåer med olika strategier visar i 
och med sina svar en viss förståelse för hur kunskaper i kombinatorik kan kategoriseras. Även 
den lärare som menade att ovanan att arbeta systematiskt och att uppgiften var lätt om man 
förstod systematiken var inne på de kategorier som beskrivs av English (1991). Då 
kategoriseringen visar att det systematiska arbetet är en förutsättning för att finna alla 
kombinationer kan man anta att lärarnas medvetenhet om dessa olika nivåer ger eleverna 
bättre förutsättningar att lyckas då läraren kan hjälpa dem till nästa nivå. 
 
Det faktum att flera lärare i studien ansåg att uppgiften var otydlig i och med att det inte var 
bestämt vilka kombinationer som fick räknas skulle förmodligen få till följd att deras elever i 
arbetet med uppgiften inte skulle möta utmaningar på rätt nivå, då en förutsättning för detta 
enligt Hagland et al. (2005) är att läraren är införstådd med uppgiftens möjligheter till 



 

variation. Indelningen som Skott et al. (2010) gör i uppgifter som ställer låga respektive höga 
kognitiva krav är också intressant i detta sammanhang då resultaten i studien tydligt visar att 
uppgiften kan vara av den art att den ställer höga kognitiva krav, men om läraren inte är på 
den nivån kommer detta inte eleverna tillgodo. En orsak till att några av lärarna inte 
resonerade kring kombinatorikens principer och knöt an till sannolikhet kan vara att termen är 
ny i Lgr11. Dock var ett av målen för år 9 i Lpo94 ”kunna använda begreppet sannolikhet i 
enkla slumpsituationer” (Skolverket, 1994) vilket gör att lärarna borde vara insatta i 
kombinatorik.  
 
Den lärare som inte alls nämnde kombinatorik utan istället angav vilka matematiska områden 
uppgiften kunde inspirera till visar i denna studie inte de kunskaper som krävs för att ge 
eleverna de bästa förutsättningarna i arbetet med uppgiften. Detta styrks av att lärarens 
förtrogenhet med den matematik eleverna möter samt att formulerade mål i form av innehåll 
och kompetenser är en förutsättning för elevernas förståelse av stoffet (Ball et al., 2008, Skott 
et al., 2010) och slutsatsen blir att denna lärare i studien inte visade prov på nödvändiga 
kunskaper inom common content knowledge. 
 
Den lärare som bäst beskrev de olika nivåerna i elevernas tänkande i kombinatorik förstod till 
fullo det matematiska innehållet i uppgiften. Trots detta användes inte termen kombinatorik, 
vilket är intressant då termen används i kursplanen. Även den lärare som pratade om att 
variera uppgiften med pizzasorter och annat förstod att det handlade om att hitta möjliga 
kombinationer men använde inte matematisk terminologi. Att använda det matematiska 
språket korrekt är en av de kunskaper som ingår i specialized content knowledge (Ball et al., 
2008) och torde vara en förutsättning för att eleverna ska tillägna sig korrekt terminologi. 
Även det faktum att få lärare kunde ange några matematiska termer som man stötte på i 
arbetet med uppgiften tyder på att detta är ett område som inte diskuteras ofta.   
 
En lärare såg uppgiften som en problemlösningsuppgift där innehållet kunde inspirera till att 
behandla andra matematiska områden. Volym, tid och prisberäkningar var sådant som 
nämndes. Denna lärare visade en stor kreativitet, men visade i denna studie inte prov på 
specialized content knowledge (Ball et al., 2008) när den inte pratade om hur uppgiften kunde 
utvecklas och presenteras så att den belyste viktiga matematiska idéer.  
 
I uppgiften ”Glassarna” kan de yngre eleverna möta kombinatorik på en enkel nivå, men även 
för dem är det viktigt att läraren har de speciella kunskaper som krävs för att undervisa (Hill 
et al., 2005). I många skolor resoneras det helt annorlunda. Lärare med litet intresse för eller 
dåliga kunskaper i matematik får undervisa de yngsta eleverna. I denna studie intervjuades 
lärare som både är intresserade av och har en utbildning i matematik. Trots detta fanns brister 
i det matematiska tänket.  
 
Ingen av lärarna nämnde att användandet av uppgiften kunde motiveras av att 
sannolikhetsbedömningar finns med som centralt innehåll både i årskurs 4-6 och 7-9 och att 
kunskaper inom kombinatorik är en förutsättning för att förstå sannolikhet (Nilsson, 2005). 
Detta att tänka i nästa steg, ”Vad är det vi arbetar med nu viktigt för sedan?” är något som 
sällan diskuteras och heller inte lyfts fram i läroböcker, men som är en viktig kunskap för 
lärare. Resultaten i denna studie tyder på att det som inom modellen för MKT (Ball et al., 
2008) kallas för horizon knowledge är något som behöver utvecklas. Även det faktum att det 
förekom att inte uppgiften sorterades in under det centrala innehållet sannolikhet och statistik 
är anmärkningsvärt, dels för att lärare behöver vara klara över vilket matematiskt innehåll 
uppgiften tränar för att kunna anpassa innehållet så att det passar alla elever (Mason et al., 



 

2006, Askew et al. 1997, Taflin, 2007), dels för att veta vad den matematik man arbetar med 
nu ligger till grund för sedan. Att förstå vilket eller vilka matematiska områden en uppgift 
behandlar kan också ses som första steget i att lösa uppgiften och därmed hör denna förståelse 
inte bara hemma inom horizon knowledge och specialized content knowledge utan också inom 
common content knowledge.. 
    
 
När undervisning planeras och uppgifter väljs ska det centrala innehållet vara den matematik 
man arbetar med för att utveckla de matematiska förmågorna. Precis som i Skolinspektionens 
(2009) rapport framkom i studien att lärare ser uppgiften som något eleverna kan arbeta med 
för att ha roligt eller att det centrala innehållet inte är viktigt i problemlösningsuppgifter. Då 
kursplanen är ny och några av lärarna ännu inte arbetat med den tillsammans med sina 
kollegor kan detta vara orsaken att de till att de ännu inte är riktigt insatta i upplägget. Viktigt 
är dock att det i det fortsatta implementeringsarbetet betonas att utgångspunkten för planering 
ska vara innehållet i syftet och att det centrala innehållet är den matematik alla elever minst 
ska möta. Utifrån det som framkommit i studien är risken att man arbetar med förmågorna 
frikopplat från det centrala innehållet, vilket kan innebära att vissa av de matematiska 
områdena endast behandlas på ett sätt eller att förmågorna snarare blir aktiviteter än mål med 
undervisningen. I Skolinspektionens (2009) rapport nämns ett exempel där lärare arbetar med 
problemlösning för att eleverna ska ha roligt, inte för att de ska bli kompetenta problemlösare. 
Detta styrks också till viss del av denna undersökning där en lärare uttrycker ”och för den här 
rolighetssakens skull skulle det vara jätteroligt att prova den här i ettan” om uppgiften. Flera 
lärare menade att uppgiften är rolig och inspirerande för att den handlar om glass. Detta kan 
tolkas som att det är roligt för att det är en anpassning till elevernas vardag och 
intresseområden, men också som att det inte finns något i arbetet med matematiken som är 
roligt och inspirerande.     
 
När lärare väljer uppgifter för att uppfylla de krav som finns på att minska andelen 
procedurhantering i böcker finns många faktorer att ta hänsyn till och en av dessa är vilka 
uppgifter som passar vilka elever. I studien framkom att några lärare ansåg att uppgiften 
kunde användas i hela grundskolan medan andra inte såg djupet i uppgiften och därmed tyckte 
att den skulle vara lagom lätt för de yngre barnen i skolan och för lätt för de äldre. Av deras 
resonemang och den beskrivning av specialized content knowledge som ges av Ball et al. 
(2008) kan man dra slutsatsen att en lärare behöver vara klar över vilket matematiskt innehåll 
uppgiften tränar för att kunna anpassa innehållet så att det passar alla elever. Rätt använda blir 
uppgifter av typen ”Glassarna” en möjlighet att individualisera undervisningen.    
 
När lärare resonerar kring en uppgift i matematik är det kunskaper inom flera av de kategorier 
som beskrivs av Ball et al. (2008) som kommer till uttryck. Att en uppgift klassad som ett rikt 
problem (Hagland et al., 2005) och en bra uppgift (Johansson et al., 2005) väcker många 
tankar om vilka förmågor eleverna tränar tyder på att lärarna förstår att elevernas arbete med 
en uppgift av denna typ kan vara ett sätt att låta dem arbeta i enlighet med Lgr11. Dock finns 
det till viss del tecken som tyder på att det inte alltid är klart vad som menas med de olika 
förmågorna som beskrivs i kursplanens syftestext (Skolverket, 2011) vilket också styrks av 
Skolinspektionens rapport (2009).  
 
För att kunna arbeta med de långsiktiga målen i kursplanens syftestext krävs det att läraren är 
insatt i och har tolkat vad det innebär t.ex. att föra ett matematiskt resonemang. När lärarna 
pratade om att eleverna tränade sig på att föra och följa matematiska resonemang hänvisade 
de till att eleverna måste prata med varandra när de arbetar i grupp. Följer man och för 



 

matematiska resonemang när man pratar? Det verkar som det för några av lärarna finns 
likhetstecken mellan att arbeta i grupp och att resonera matematiskt. Att samtala om en 
uppgift i matematik skulle enligt dessa lärare automatiskt leda till matematiska resonemang.  
Dessa lärares definition stämmer inte överens med definitionen som National Research 
Council (2001) gör. Enligt dem bygger resonemangskompetensen på att kunna tänka logiskt 
om sambanden mellan begrepp och situationer. Även Niss et al. definierar förmågan på ett 
sådant sätt att det inte förutsätter arbete tillsammans med andra. Den missuppfattning flera av 
lärarna har leder till att eleverna ges sämre förutsättningar att utveckla sin förmåga att föra 
och följa matematiska resonemang. Då dessa förmågor ligger till grund för kunskapskraven är 
det av yttersta vikt att lärare är väl insatta i förmågorna samt har goda kunskaper om vad det 
innebär att t.ex. att lösa problem, värdera valda strategier och metoder och föra och följa 
matematiska resonemang. Denna typ av kunskap passar inte in i någon av de kategorier Ball 
et al. (2008) beskriver men hör ändå enligt min mening hemma inom området MKT, 
kunskaper för undervisning i matematik. Det skulle därför behövas en ny kategori, här kallad 
mathematical proficiency knowledge som behandlar kunskapen om de ämnesspecifika 
förmågorna i matematik. Denna kategori skulle innefatta kunskaper om vad de i syftestexten 
beskrivna förmågorna innebär och hur undervisningen kan planeras så att eleverna utvecklar 
dessa förmågor. Inom ramen för dessa kunskaper ingår även hur förmågorna bedöms.  
 
 

6.3 Konsekvenser för skolan 
Vad får då resultaten i denna studie för konsekvenser för lärare, rektorer, skolhuvudmän och 
lärarutbildare? När det gäller det matematiska innehållet behöver kunskapen om kombinatorik 
utvecklas hos flertalet lärare så att de inte ser ett sätt att tänka som rätt, utan inser att en 
uppgift av typen ”Glassarna” erbjuder möjligheter till diskussioner om kombinatorikens olika 
principer. Även kunskapen om varför man arbetar med kombinatorik och kunskapen om 
kopplingen till sannolikhet behöver utvecklas. Då kombinatorik tydligt står framskrivet i det 
centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2011) är det väldigt viktigt att de lärare som är osäkra 
inom detta område fördjupar sina kunskaper inom både subject matter knowledge och 
pedagogical content knowledge så att eleverna får möta pedagoger med nödvändig 
kompetens.  
 
Ett av de tydligaste resultaten i studien var att lärarna inte automatiskt reflekterade över vilket 
centralt innehåll uppgiften behandlade. Även om alla i den inledande frågan antingen 
hänvisade till kombinatorik eller pratade om uppgiften på ett sådant sätt att det var tydligt att 
det innehållet uppfattats var det endast en av lärarna som självmant hänvisade till det centrala 
innehållet när de skulle motivera användandet av uppgiften med kursplanen. Tolkningen av 
detta blir att uppgiften först och främst var en problemlösningsuppgift och att det matematiska 
innehållet som behandlades var av underordnad betydelse. Risken med detta tankesätt är att 
arbetet med att utveckla förmågorna blir frikopplat från arbetet med det centrala innehållet. 
Då implementeringsarbetet ännu inte är avslutat är det av yttersta vikt att ansvariga för arbetet 
tar fasta på detta och betonar vikten av att planeringen sker i enlighet med den modell som 
finns i diskussionsmaterialet från Skolverket (2011). 
 
I intervjuerna framkom missupfattningar om vad förmågorna innebär vilket kan få stora 
konsekvenser för undervisningen då förmågorna dels ligger till grund för planeringen, men 
också för att de ska bedömas. För en likvärdig undervisning och bedömning krävs att 
förmågornas innebörd är klar för alla lärare. Slutsatsen blir att kunskapen om förmågorna är 
så viktig att en egen kategori, mathematical proficiency knowledge, inom MKT krävs. Att 



 

lärarna får tillfälle att fördjupa sig i detta och diskutera definition och tillämpning av 
begreppen är en viktig del i arbetet med att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.     



 

7.  Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har gett uppslag till många intressanta tankar och uppslag för vidare forskning. 
Nedan följer några av dessa.  
 
Kombinatorik är ett begrepp som inte förekommer i uppnåendemålen för år 5  i Lpo 94. I 
Lgr11 är det en del av det centrala innehållet från årskurs 4-6. Det skulle därför vara mycket 
intressant att undersöka hur lärare i år 4-6 arbetar med detta område och vilka kunskaper 
lärarna själva har inom området.     
 
Implementeringsarbetet med Lgr11 är i full gång i kommunerna även om intervjuerna med 
lärarna visade att alla inte kommit så långt. Det skulle vara intressant att göra en uppföljande 
studie för att se hur dessa lärare resonerar kring en matematikuppgift efter att ha arbetat efter 
den nya läroplanen.  
 
Även om det som finns beskrivet i de sammanfattande punkterna i syftestexten även fanns 
med i Lpo 94 är det nytt att det så tydligt anges att alla elever ska ges möjlighet att utveckla 
dessa förmågor. En intressant forskningsfråga skulle vara att undersöka lärares kunskaper 
inom mathematical proficiency knowledge, d.v.s. hur de tolkar vad dessa förmågor innebär, 
hur man arbetar med elever för att de ska ges möjlighet att utveckla dem och hur 
bedömningen av förmågorna ser ut.  
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Bilagor 
 
Information om undersökning om lärares syn på en matematikuppgift  
 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om lärares tankar om 
en uppgift i matematik. Syftet med undersökningen är att studera hur lärare tänker om en 
uppgift som inte är en rutinuppgift. 
 
Undersökningen sker i form av intervjuer med 5 lärare som undervisar i år 4-9. De lärare som 
tillfrågas har valts ut då de har ett stort intresse för att utvecklas i matematik. 

 
Intervjuerna sker enskilt med varje lärare och beräknas ta 20-30 min. Intervjuerna spelas in 
och transkriberas därefter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och insamlad data 
kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  

            
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö 
inom ämnet Matematikdidaktik. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Borlänge 110501 
 
Helena Grundén 
hgn@du.se 
023-778406, 070-6512248 
 
Handledare 
Per Nilsson 
per.g.nilsson@lnu.se 

0470-70 8413 
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Intervjuguide: 
 
Inledning – repetera syftet och att intervjun spelas in. Frågor? 
 
Frågeställningar: 
 
 
Läraren får uppgiften  
 

• Vilket matematiskt innehåll tycker du att det finns i uppgiften? (CCK) 
• Vilka matematiska termer tror du att man stöter på i arbetet med uppgiften? (SCK) 
• Tror du att det finns något eleverna kommer att tycka är svårt? (KCS) 
• Tror du att det finns något eleverna kommer att tycka är lätt? (KCS) 
• Tror du att det finns något eleverna kommer att tycka är intressant? (KCS) 
• Vilka vanliga missuppfattningar tror du att det finns inom detta område? (KCS) 
• Hur skulle du välja att lägga upp och introducera arbetet? (KCT) 

 
Läraren får kursplanen 
 

• Hur skulle du motivera användandet av denna uppgift i innehållet i kursplanen?  
 

• Är det något annat du vill lägga till? 
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