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1. Inledning 

Vi har under en nio veckors period genomfört vår slutpraktik i Nairobi, Kenya, och ville då 

samtidigt utnyttja möjligheten att studera kenyanska lärares intentioner med sin 

matematikundervisning. Detta för att kunna jämföra med svenska lärares tankar gällande 

samma område. Vi såg detta som ett sätt att inte bara vidga vårt perspektiv på 

matematikundervisning, utan även bidra med nytt stoff till forskningsvärlden. 

 

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska nå goda resultat i skolan samt 

uppnå en lust att lära (Skolverket, 2003). Det blir därför extra intressant att titta närmare på 

hur lärares intentioner ser ut rörande matematikundervisning. Anledningen till att vi väljer att 

jämföra lärares intentioner handlar om möjligheten att förklara handlingar genom att 

undersöka grunden och motivet till dessa. Genom att undersöka lärares intentioner kan vi få 

kunskap om verksamheten och utfallet av undervisningen. Detta genom att undersöka lärares 

strategier och perspektiv kring matematikundervisning (Lindblad, Lindhe & Naeslund, 1999). 

Vi kommer genom denna produktionsuppsats kunna synliggöra lärares intentioner med 

matematikundervisningen kan det bidra till en större bredd och förståelse inom vårt framtida 

yrke. Som lärare behöver man ha ett tydligt syfte och mål med det man gör tillsammans med 

sina elever. Detta för att alla elever ska kunna utvecklas och nå kunskapskraven (Skolverket, 

2017b).  

 

Att studera lärares intentioner är något som gjorts i flera tidigare forskningsstudier och vi har 

bland annat tagit del av Cecilia Sveiders (2011) uppsats “Lärares intentioner med laborativ 

matematikundervisning”. Hennes studie är dock genomförd på mellanstadiet och enbart med 

inriktning på laborativt material, vilket gör att våra syften skiljer sig åt på många sätt. Vårt 

arbete kommer också att handla om lärares intentioner med matematikundervisning, dock är 

det en helhetsbild vi strävar efter att presentera, samt att vi inriktar oss på lärare för de yngre 

åldrarna. Vår tidigare konsumtionsuppsats som genomfördes våren 2017 berörde vinster och 

hinder med användandet av laborativt material i matematikundervisning för elever i de yngre 

åldrarna. Detta bidrog till att vi också blev nyfikna på att själva undersöka om och hur lärare 

använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning. Därför har vi till detta 

produktionsarbete valt att lägga fokus på både svenska och kenyanska lärares användning av 

laborativt material.
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I vårt konsumtionsarbete kom vi fram till att laborativt material med rätt förutsättning och rätt 

användning kan resultera i stora vinster för elevernas kunskapsutveckling (Israelsson & 

Jönsson, 2017). Vikten av rätt inställning hos läraren är en central aspekt för att vinsterna ska 

bli så stora som möjligt. Detta grundar sig i vilka intentioner läraren har med sin 

undervisning, vilket vi också finner stöd för i Sveiders (2011) uppsats. Det krävs framförallt 

att läraren har god kunskap om laborativt material, att det finns ett tydligt syfte med 

användandet samt en god och genomtänkt planering (Israelsson & Jönsson, 2017). Allt detta 

betonar hur viktig läraren och dennes intentioner är för att eleverna ska få möjlighet att dra 

nytta av användandet av laborativt material. Utan rätt förutsättningar från läraren kommer inte 

användandet att bli framgångsrikt (Israelsson & Jönsson, 2017; Sveider, 2011). 

 

Anledningen till att vi valt att inrikta oss på lärares intentioner med matematikundervisningen 

handlar om hur vi på våra praktiker sett en stor spridning i hur undervisningen genomförts 

och på vilka grunder. Det har också varit väldigt olika i vilket syfte som lärare valde att 

använda sig av laborativt material i undervisningen. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2017b). Skolan 

behöver därför redan på lågstadiet arbeta med att skapa ett positivt lärandeklimat för eleverna 

och arbeta för att lusten att lära ska bestå livet ut. Att som människor och samhällsmedborgare 

besitta en livslång lust att lära kommer att bidra till en bättre framtid (Skolverket, 2017b). Det 

kommer göra att människor håller sig uppdaterade samt utvecklas. Samhället står inte still 

utan ställer krav på oss att följa med i utvecklingen och utmana tänkandet.  

 

För att vi som lärare ska kunna bidra till alla elevers utveckling samt deras livslånga lust att 

lära, behöver vi mycket kunskap kring olika arbetssätt, metoder och anpassningar för att 

kunna möta alla elevers behov. Att använda laborativt material i matematikundervisning kan 

vara ett sätt att åstadkomma detta. Det står även i kunskapskraven för matematik i årskurs 3 

att eleverna ska kunna använda sig av laborativt material i uträkningar, problemlösningar och 

i samtal kring matematiska begrepp (Skolverket, 2017b). Att ta del av ett annat lands synsätt 

och idéer kring just detta kan vara värdefull kunskap och tillföra nya perspektiv till 

undervisningen. Man kan då få syn på styrkor och svagheter i sitt egna system, arbetsformer 

och intentioner (Skolverket, 2010). 
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I och med de stora skillnader som finns mellan det svenska och kenyanska skolsystemet blir 

det också intressant att se hur det påverkar lärares intentioner och syn på 

matematikundervisning. Det finns också en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till då dessa 

förutsättningar skiljer sig på många sätt mellan länderna.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta produktionsarbete är att undersöka, beskriva och analysera 

svenska och kenyanska lärares intentioner gällande matematikundervisning för de yngre 

åldrarna. Arbetet har också till syfte att undersöka hur lärare använder sig av laborativt 

material i matematikundervisningen samt om och hur detta skiljer sig åt mellan Sverige och 

Kenya. Med utgångspunkt i detta syfte presenteras följande frågeställningar: 

  

• Vilka intentioner har svenska och kenyanska lärare gällande mål med 

matematikundervisning? 

 

• Vilka intentioner har svenska och kenyanska lärare gällande innehåll i 

matematikundervisning? 

 

• Vilka intentioner har svenska och kenyanska lärare gällande representationer i 

matematikundervisning?  

 

• Vilka intentioner har svenska och kenyanska lärare gällande undervisningsmetoder i 

matematikundervisning? 

 

 

1.2 Centrala begrepp 
Nedan presenterar vi begrepp som är relevanta för vårt arbete. Dessa begrepp är 

återkommande och grundläggande för arbetet samt för att förstå vårt syfte och 

frågeställningar. Begreppen som förtydligas är lärares intentioner, mål, innehåll, 

representationer samt undervisningsmetoder. 
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Lärares intentioner 

Undervisning är en intentionell verksamhet och för att den ska kallas för en pedagogisk 

verksamhet ska den ske med avsikt. Avsiktliga handlingar föregås oftast av någon slags 

planering och bör också utvärderas för att vara meningsfull och utvecklande. Verksamheten 

tar oftast sitt uttryck i tre steg; intention, handling och reflektion, översatt till skolvärlden blir 

dessa; planering, undervisning och evaluering (Uljens, 1997). Dessa verksamhetsformer tar 

sitt uttryck i fyra olika nivåer; kollektiv nivå, lärarnivå, interaktionsnivå samt elevnivå. Den 

kollektiva nivåns tyngdpunkt finns i planering och evaluering. På lärarnivån är fokuset relativt 

jämnt utspritt mellan planering, undervisning och evaluering. Den interaktiva nivån 

kännetecknas av att det sker ett pedagogiskt möte som berör alla tre verksamhetsformer om än 

med extra fokus på undervisning. Elevnivån har av förklarliga skäl sitt fokus på 

undervisningen (Uljens,1997). 

 

Lärares intentioner med matematikundervisning återfinns under steget planering och det är 

också där vårt fokus kommer att återfinnas. På den kollektiva nivån finns den övergripande 

planeringen kopplad till nationella och kommunala bestämmelser och planering på lärarnivån 

avser lärarens enskilda löpande planering. Lärares intentioner bygger på följande fyra centrala 

områden (Uljens, 1997).  

 

1. Mål - Vilka kompetenser ska eleverna utveckla? 

Här fastställs vilka olika kompetenser och förmågor som eleverna ska utveckla. Läraren 

behöver här kombinera de nationella målen för matematik med sin egen yrkesfilosofi och 

pedagogiska tankar. 

 

2. Innehåll - Vilket innehåll ska behandlas för att eleverna ska utveckla en viss kompetens? 

Det valda innehållet måste gå att koppla till utbildningens syfte, det vill säga de nationella 

målen. Som lärare behöver man också ta hänsyn till den elevgrupp man undervisar samt vilket 

kunskapsområde inom matematik som undervisningen ska beröra. Här behövs också 

övervägas om man kan kombinera flera områden samt olika ämnen.  

 

3. Representationer - Hur ska innehållet representeras för att eleverna ska utveckla en viss 

kompetens?  
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Läraren måste avgöra vilken form som är mest lämplig i förhållande till vilket 

innehållsområde det handlar om, vilken kompetens som ska utvecklas, vilken elevgrupp man 

arbetar med samt vilka resurser som finns tillgängliga.  

 

4. Undervisningsmetoder - Vilka undervisningsformer ska användas för att eleverna ska 

utveckla en viss kompetens? 

Läraren måste planera hur undervisningen ska organiseras och genomföras. Det gäller både 

metoder för sin egen undervisning, men också gällande arbetssätt för eleverna (Uljens, 1997).  

Den didaktiska triangeln består av frågorna vad, hur och varför. Relaterat till lärares 

intentioner kan mål och innehåll kopplas till didaktikens fråga kring vad undervisningen ska 

beröra och representationsformer och metod kopplas till frågan om hur undervisningen ska 

genomföras (Imsen, 1999; Lindström & Pennlert, 2012). Uljens (1997) kallar detta område 

för enbart metoder, vi har i vårt arbete valt att kalla det för undervisningsmetoder för att 

undvika förväxling med vår metoddel. 
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2. Litteraturgenomgång 
När matematik inom skolvärlden ska definieras behövs det tas hänsyn till vad matematiken 

ska innehålla, samt hur undervisningen ska genomföras (Samuelsson, 2007). I denna 

litteraturgenomgång beskrivs först matematikens syfte i utbildningen och därefter beskrivs 

mål med matematikundervisningen samt dess innehåll, vilket syftar till vad-delen. Här 

behandlas matematiska kunskapsformer, matematiska förmågor samt matematiska 

kompetenser. Därefter följer representationer och metod gällande matematikundervisningen, 

vilket i sin tur syftar till hur-delen. I denna del redovisas olika representationsformer samt hur 

olika inlärningsteorier kan identifieras i undervisningen. Vi avslutar denna del med några 

jämförelser som gjorts mellan olika länders matematikutbildnings genomförande och resultat.  

2.1 Matematiken och dess syfte i utbildningen 
En definition av matematik som återfinns i Nationalencyklopedin (2017) är att matematik är 

“en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling”. Matematikens 

historia sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden och är sprungen ur många olika kulturer. 

Den fungerar inte bara som ett verktyg, utan även som språk, kulturarv, konstform och 

vetenskap. I syftesdelen som inleder kursplanen för matematikämnet framhålls det att 

matematikundervisningen ska bidra till att eleverna bildar sig en förståelse om hur 

matematiska kunskaper ska vara till nytta i olika situationer och sammanhang (Skolverket, 

2017a; Skolverket 2011b). Det är också centralt att utveckla förmågan att använda sig av 

matematik i specifika situationer. Man måste kunna göra välgrundade val av metoder, 

strategier och begrepp när man stöter på dessa situationer i samhällslivet. Andra tydliga syften 

som skrivs fram är estetiska värden, att formulera och lösa problem, matematiska begrepp och 

metoder, digitala verktyg och programmering i matematik, kommunicera och föra 

resonemang samt historiska sammanhang och matematikens relevans (Skolverket, 2017a; 

Skolverket 2011b). 

 

2.2 Mål med matematikundervisning 
Nedan presenteras de matematiska förmågor och matematiska kompetenser som eleverna ska 

utveckla genom matematikundervisningen under sin tid i svenska grundskolan. Under 

rubriken matematiska förmågor presenteras de förmågor som läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b). Under rubriken matematiska 
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kompetenser redogör vi för de sju matematiska kompetenser som Nationellt Centrum för 

Matematik redogör för (NCM, 2001).  

 

2.2.1 Matematiska förmågor 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b) beskrivs 

de matematiska förmågor som undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättning att 

utveckla. De förmågorna som tas upp berör problemlösning, begrepp, procedur, resonemang 

och kommunikation. Dessa beskrivs närmare under syftesdelen i kursplanen för matematik 

(Skolverket, 2017b). 

 

Problemlösningsförmågan handlar om att formulera och lösa problem genom att värdera 

strategier och metoder. Problemlösning innebär att kunna analysera och tolka problem, vilket 

omfattar ett medvetet användande av problemlösningsstrategier.  

 

Begreppsförmågan handlar om att förstå, använda och analysera matematiska begrepp i olika 

sammanhang, samt att kunna se ett samband mellan dessa.  

 

Procedurförmågan handlar om att tillämpa olika matematiska procedurer, att kunna välja och 

använda lämpliga metoder för att utföra beräkningar. Det handlar om att kunna identifiera 

vilken typ av procedur som lämpar sig för en viss typ av uppgift. 

 

Resonemangsförmågan innebär att kunna följa och föra matematiska resonemang. Att följa 

och föra ett resonemang handlar om att man tillsammans med andra kan testa, föreslå, gissa, 

förutsäga, ifrågasätta, förklara samt finna mönster inom matematiken. 

 

Kommunikationsförmågan handlar om att använda matematikens uttrycksformer när man 

argumenterar, samtalar samt redogör för sin egen ståndpunkt och åsikt. Det handlar om att 

kunna anpassa sin kommunikation till sammanhanget.  

 

2.2.2 Matematiska kompetenser 

Nationellt Centrum för Matematik beskriver i sin rapport Hög tid för matematik (NCM, 2001) 

matematiskt kunnande genom sju olika kompetenser som alla samspelar och är beroende av 

varandra. Dessa kompetenser presenteras närmare nedan; 
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Produktivt förhållningssätt handlar om att se matematiken som meningsfull, värdefull och 

användbar. Denna kompetens betonar en stark tilltro till den egna förmågan att använda 

matematik i vardagslivet.  

 

Helhetsperspektiv omfattar att man ska kunna se betydelsen av matematikens roll och värde i 

ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.  

 

Begreppslig förståelse handlar om att kunna förstå innebörden av matematiska begrepp och 

hur dessa hänger samman. 

 

Behärskande av procedurer innebär att man kan välja och använda sig av olika procedurer på 

ett flexibelt, precist och effektivt sätt. 

 

Kommunikationsförmåga fokuserar på att man kan diskutera och argumentera kring 

matematiska frågeställningar, både i tal och skrift. 

 

Strategisk kompetens innebär att man kan formulera och lösa matematiska problem. 

 

Argumentationsförmåga handlar om att kunna tänka logiskt och reflekterande samt att kunna 

förklara matematiska påståenden.  

 

2.3 Innehåll 
Nedan presenteras vilket innehåll som ska behandlas för att eleverna ska utveckla en viss 

kompetens med utgångspunkt i de kunskapsområden som presenteras i kursplanens centrala 

innehåll (Skolverket, 2017b).  

 

2.3.1 Kunskapsområden 

Det centrala innehållet i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017b) är indelat i sex olika 

kunskapsområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och 

statistik, samband och förändring samt problemlösning. Det understryks att de olika delarna 

inte ska ses som åtskilda arbetsområden utan att de med fördel kan och ska integreras och 

kombineras på det sätt som läraren anser passande för undervisningen. Dock är det viktigt att 
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ta i beaktning att vissa områden bygger på att grundläggande kunskaper om tal och tals 

användning är befästa. Kunskapsområdet problemlösning är speciellt då det ska involveras i 

alla de övriga kunskapsområdena (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a). Vi kommer här 

nedan beskriva vad de sex olika kunskapsområdena innebär och berör på lågstadiet i den 

svenska skolan. 

 

Taluppfattning och tals användning 

Detta område berör kunskaper om tal och hur dessa kan delas upp, relateras till varandra samt 

ange antal och ordning. Positionssystemets uppbyggnad, beräkningar med tal i de fyra 

räknesätten samt enkla tal i bråkform ingår också i området. En annan viktig del är korrekt 

användning av centrala beräkningsmetoder och rimlighetsbedömningar (Skolverket 2011b; 

Skolverket, 2017a).   

 

Algebra 

Inom detta område ingår grundläggande algebraisk kunskap, det vill säga att kunna använda 

bokstavsbeteckningar istället för siffror för att kunna beräkna på ett generellt sätt. En viktig 

del inom detta är likhetstecknets betydelse, konstruering av mönster samt skapandet av enkla 

programmeringar med hjälp av stegvisa instruktioner (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a).   

 

Geometri 

Geometri handlar om att kunna mäta och beskriva sin omgivning samt tolka och känna igen 

den med hjälp av olika uttrycksformer. Det innebär att undervisningen ska innehålla de 

grundläggande geometriska objekten, både dess geometriska egenskaper samt hur de 

konstrueras. Symmetri, lägesord samt mätning av längd, massa, volym och tid är också 

viktiga delar inom kunskapsområdet (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a). 

 

Sannolikhet och statistik 

Sannolikhetslära handlar om hur slumpmässiga händelser sker, vilket ofta kan märkas i spel, 

experiment och lekar. Området statistik berör kunskapen att avläsa enkla tabeller och 

diagram, vilket är något som ofta möter eleverna i vardagen. Förmågan att kunna tolka, 

bedöma och värdera olika typer av statistik är därför central i vårt vardagliga liv. Det ingår 

också att genomföra egna enkla statistiska undersökningar och presentera datan på ett 

passande sätt (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a).  

Samband och förändring 
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Detta område berör proportionella samband och för de yngre åldrarna innebär det mycket 

fokus på dubbelt och hälften. Med hjälp av kunskaper kring dessa samband kan förståelsen 

kring grundläggande procentberäkningar utvecklas (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a).   

 

Problemlösning 

Detta område involverar att utveckla strategier för att lösa problem som på förhand inte har en 

tydlig lösning. Detta kopplas i de yngre åldrarna ofta till vardagsnära situationer för att skapa 

sammanhang för eleverna. Det omfattar också att kunna tolka och formulera matematiska 

frågeställningar utifrån vardagliga sammanhang (Skolverket 2011b; Skolverket, 2017a).  

 

2.4 Representationer 
Nedan presenteras hur innehållet kan presenteras för att eleverna ska utveckla en viss 

kompetens. Detta görs med utgångspunkt i representationsformerna; bilder, 

omvärldssituationer, skrivna symboler, talade symboler och laborativa modeller. Att använda 

olika representationsformer kan stödja elevernas matematiska utveckling och fungera som ett 

stöd i matematikundervisningen (Rydstedt & Trygg, 2010).  

 

2.4.1 Olika representationsformer 

Matematik är en abstrakt vetenskap och för att elever ska kunna utveckla ett matematiskt 

kunnande samt upptäcka och använda abstrakta strukturer och relationer behöver de få 

bekanta sig med olika representationer. För att nå dit behöver eleverna utveckla sin förmåga 

att tala matematik, knyta an till verkligheten, arbeta laborativt samt kunna gå från det 

abstrakta till det konkreta (Emanuelsson, 1996).  Det är viktigt att man låter eleverna arbeta 

med olika representationer i matematikundervisningen så att de kan se ett samband mellan 

exempelvis konkreta modeller, symboler, bilder, skriftspråk och vardagsspråk. Forskning 

visar också att elever utvecklar en djupare matematisk förståelse om de får tillgång till fler 

representationsformer (Emanuelsson, 1996; Rystedt & Trygg, 2010). Genom att eleverna får 

tillgång till många stimulerande uttrycksformer och representationer tillägnar de sig en 

förståelse för matematik. De blir då medvetna om att ett och samma begrepp eller 

matematiskt problem kan representeras genom olika representationer (Emanuelsson, 1995). 

Författaren redovisar några av de vanligaste representationsformer lärare brukar växla mellan, 

vilka är; bilder, omvärldssituationer, skriva symboler, talade symboler och laborativa 

modeller. Dessa representationsformer sammanfattas i figur 1 nedan. Figuren visar att 
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matematik kan illustreras genom dessa representationsformer och kan ses som ett hjälpmedel 

för hur lärare kan välja arbetssätt utifrån matematiskt innehåll och omfattar olika sätt att 

uttrycka idéer och lösa problem (Emanuelsson, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Representationsformer i matematik (fritt från Emanuelsson, 1996, s. 15) 

     

Representationer har stor betydelse i det sociala samspelet mellan elev och lärare, detta för att 

bygga upp det matematiska kunnandet. Genom att läraren låter elever få tillgång till olika 

representationsformer utvecklar de sin matematiska förmåga och sitt matematiska språk 

(Emanuelsson, 1995). Vidare skriver Emanuelsson att det inte finns en bestämd ordning på 

hur de olika representationsformerna ska introduceras, utan att det bör anpassas till elevgrupp 

och dess olika individer. Läraren har dock en viktig roll i att leda och organisera elevernas 

arbete kring de olika representationsformerna. Läraren behöver också leda eleverna i att 

tydliggöra och utveckla sina tankar. Genom att man i klassrummet arbetar med olika 

representationsformer ges eleverna möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt och med 

olika metoder (Emanuelsson, 1996). Nedan beskrivs de fyra första representationsformerna 

kortfattat för att sedan beskriva representationsformen laborativa modeller mer ingående. 

Detta görs med anledning av att vi valt att lägga ett större fokus på laborativt material i vårt 

arbete. 

 

Bilder  

Genom att använda sig av bilder, tabeller och diagram som en representationsform kan 

eleverna öka sin matematiska förståelse. Denna uttrycksform ska fungera som en länk mellan 

skrivna symboler och omvärldssituationer. Genom att eleverna förstår att en bild representerar 

en vardagssituation utvecklas deras matematiska kunnande (Ahlberg, 2001).  
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Omvärldssituationer  

Att använda omvärldssituationer som en representationsform kan vara gynnsamt då elever har 

enklare att relatera till och utveckla ett matematiskt kunnande kopplat till för eleven bekanta 

situationer. För att eleverna ska kunna utveckla en begreppslig förståelse krävs att de kan 

grunda sin nya kunskap på något för eleven redan känt (Malmer, 1991). Detta är också något 

som Høines (2000) stödjer då han skriver att elevernas berättelser ska ligga till grund för 

räkning och begreppsförståelse.  

 

Skrivna symboler  

Det matematiska språket är uppbyggt av skrivna symboler och är oftast den första skriftliga 

aktiviteten i skolan, i form av teckning (Høines, 2000). Författaren skriver att teckning kan 

ses som en hjälp för sitt eget tänkande, kommunikation och tankeredskap samt att det är ett 

språk. Det är dock viktigt att eleverna kan koppla de skrivna symbolerna till vardagliga 

händelser, detta för att inte eleverna ska behöva memorera mönster och färdiga recept 

(Malmer, 1991).  

 

Talade symboler  

Det talade språket som i figur 1 beskrivs som talade symboler kan kommuniceras genom att 

skriva, rita och dramatisera. Høines (2000) skriver att det är viktigt att man som lärare talar 

med eleverna och inte till eleverna samt att man som lärare kan tolka elevernas språk för att 

på så vis förstå vad de vill förmedla samt vilka kunskaper de besitter. I ett första stadie menar 

Høines (2000) att läraren ska låta eleverna kommunicera med de språk de har och inte 

tillrättalägga och ställa för höga krav. Språket ska fungera som ett uttryck för elevens tankar 

och ständigt utvecklas med hjälp och stöttning från lärare (Høines, 2000). Räkneorden är för 

eleverna en naturlig del av deras språk och något de använder långt innan de byggt upp vissa 

talbegrepp och fått förståelse för vilket talvärde ordet anger. Räkneorden skiljer sig från andra 

ord i vårt språk eftersom de uttrycker något exakt och något vi kan kontrollera genom att 

räkna (Høines, 2000).  

 

Laborativa modeller  

Arbetet med laborativt material innebär att man använder flera sinnen samt att det finns en 

tydlig koppling mellan det konkreta och det abstrakta. Laborativt material kan också 
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beskrivas som konkret material, vilket berör sådant som vi kan uppfatta med våra sinnen, 

alltså saker vi kan ta på, se på och flytta på. Det abstrakta omfattar endast sådant vi kan 

uppfatta med hjälp av våra tankar (Rydstedt & Trygg, 2010).  

 

Laborativt material kan delas in i två huvudgrupper, vardagliga föremål och pedagogiskt 

material. Vardagliga föremål omfattar laborativt material som är vardagsnära för eleven, alltså 

sådant som eleven redan känner till, exempelvis kottar, bönor eller ekollon. Då de vardagliga 

föremålen redan är kända för eleven underlättar det användningen och förståelsen av 

materialet (Szendrei, 1996). Det pedagogiska materialet är ett material som är framtaget för 

att användas i matematikundervisningen där det har till syfte att tydliggöra exempelvis 

räknestrategier, vilket inte de vardagliga föremålen i sig har (Rydstedt & Trygg, 2010). 

Exempel på pedagogiskt material är; pärlband, plockmaterial, tiobasmaterial och pengar 

(McIntosh, 2008; Solem, mfl., 2011).  

 

Israelssons och Jönssons (2017) forskningsöversikt visar på möjligheter med användandet 

med laborativt material i matematikundervisningen. Att använda sig av laborativt material när 

något nytt ska läras in har visat på positiva resultat samt att använda sig av verklighetstroget 

material såsom pengar, framför allt i samband med introduktion och diskussion. (Israelsson & 

Jönsson, 2017). Det framkommer även att läraren har en viktig roll när det handlar om vinster 

med laborativt material kopplat till elevers lärande (Israelsson & Jönsson, 2017). Lärarens 

egen kunskap och erfarenhet kring materialet har stor betydelse för vilka vinster det ska 

generera i, samt att läraren har en positiv inställning och tro till materialet. Att läraren 

demonstrerar en tydlig koppling mellan det laborativa materialet och matematiken har också 

betydelse för om materialet ska användas framgångsrikt. Ytterligare en vinst i att använda sig 

av laborativt material i matematikundervisningen är att elevernas intresse och förståelse ökar, 

detta då materialet stöttar och engagerar, samt fungerar som en god visuell hjälp i 

undervisningen (Israelsson & Jönsson, 2017). 

 

Israelssons och Jönssons (2017) forskningsöversikt visar även på hinder som kan uppstå vid 

användandet av laborativt material. Ett hinder handlar om risken att eleverna blir beroende av 

materialet för att göra sina uträkningar. Det handlar då om att eleverna inte förstått den 

abstrakta matematiken som ligger bakom. Läraren behöver vara observant på hur eleverna 

använder sig av det laborativa materialet, detta för att det inte ska bli ett hinder för deras 

förståelse. Det har också framkommit att fri tillgång till det laborativa materialet kan försvåra 
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för läraren att förstå elevernas tankegångar vid användandet av materialet. Det 

rekommenderas dock att eleverna på eget initiativ bör få använd material, men att det ska vara 

ett begränsat utbud som läraren styr över och har plockat fram innan lektionen. Läraren 

behöver vara vaksam så att eleverna inte använder sig av det laborativa materialet för att 

manipulera sig fram till ett svar, utan ett syfte eller förståelse. Återigen blir den didaktiska 

triangeln betydelsefull, då läraren behöver ta hänsyn till frågorna; vad, hur och varför i sin 

undervisning (Imsen, 1999; Lindström & Pennlert, 2012). Det har även visat sig att 

verklighetstroget materialet kan resultera i vissa hinder, detta om inte läraren har ett syfte 

bakom användandet och kunskap om materialet. Saknar läraren relevant kunskap och 

kompetens kring användandet av laborativt material kan det resultera i felaktig användning 

och istället bli ett hinder i undervisningen. Verklighetstroget material kan i vissa fall ta fokus 

från det matematiska innehållet då eleverna inte förstår att materialet representerar något 

matematiskt. Även färgglada och komplexa material kan förvirra och bli till ett hinder i 

matematikundervisningen. Användandet av pengar kan vara svårt för vissa elever, då 

materialet har en hög abstraktionsgrad. En tiokrona är till exempel mindre till storleken än en 

enkrona vilket inte är logiskt och kräver förklaring för att förstå (Israelsson & Jönsson, 2017).  

 

Läraren har en betydelsefull roll i att ge eleverna möjligheten att träna och upptäcka 

övergången mellan ett abstrakt matematiskt uttryck och en konkret åskådlig bild, där tanken 

är att eleverna med tiden ska kunna räkna den abstrakta matematiken utan att använda sig av 

laborativt material (Björklund & Grevholm, 2014). Forskningen framhåller just detta, att 

eleverna slutligen ska kunna räkna den abstrakta matematiken utan konkreta exempel 

(Israelsson & Jönsson, 2017).  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att det finns ett syfte bakom användandet av laborativt 

material, det handlar inte bara om att materialet används utan hur det används. Läraren har 

som nämnts en viktig roll i om materialet ska bidra positivt till elevernas matematiska 

förståelse, det krävs god kunskap, tydligt syfte och planering (Israelsson & Jönsson, 2017).  

 

2.5 Undervisningsmetoder 
Nedan presenteras vilka undervisningsformer som kan användas för att eleverna ska utveckla 

en viss kompetens, detta relaterat till lärandeteorierna; behaviorismen, kognitivismen, 
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konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet samt hur teorierna gjort avtryck på den 

svenska matematikundervisningen. 

 

2.5.1 Undervisningsmetoder kopplade till lärandeteorier  

Beskrivningen av vad läraren gör och vilka arbetsformer och arbetssätt som väljs definieras 

som undervisningsmetoder (Uljens, 1997). Med arbetsformer menas hur läraren väljer att 

organisera undervisningen och arbetssätt handlar om vilken undervisningsmetod läraren väljer 

att använda för att eleverna ska utveckla en viss kompetens (Emanuelsson, 1996). 

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) beskriver hur svensk matematikundervisning har 

inspirerats av olika lärandeteorier. De beskriver hur val av struktur, arbetssätt/arbetsformer 

samt hur lärande och lärarens roll kan kopplas till teorierna behaviorism, kognitivism, 

konstruktivism samt sociokulturellt perspektiv. Nedan följer en sammanfattning av teorierna 

samt dess syn på kunskap, lärande, undervisning samt läraren och elevernas roll, samt hur 

Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000) menar att det gett avtryck i svensk 

matematikundervisning.  

 

Behaviorismen tar sin utgångspunkt i förändringar hos en individs beteenden. Inom denna 

teori ses kunskap som något givet och absolut och lärande beskrivs utan koppling till 

kognitiva processer. Lärande handlar om att anpassa och förändra sitt beteende till något nytt 

och lärande ses till största del som något passivt (Woolfolk, Woolfolk, Hughes, Walkup & 

McMillan, 2012; Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Beteenden som vi kan observera 

kallas inom behaviorismen för respons, all respons föregås av olika händelser, vilka kallas 

stimuli. Dessa stimuli ger villkoren för hur och varför ett beteende uppstår. Vad som avgör 

om ett beteende upprepas i framtiden eller inte beror på vilka konsekvenser beteendet får 

(Woolfolk et al., 2012; Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000).  

 

Kopplat till matematikundervisningen kan stimuli handla om ett tal som redovisas på tavlan, 

responsen på detta blir då att en elev får frågan och ger ett svar på talet. Om svaret är rätt och 

läraren ger uppmuntran resulterar det i positiva konsekvenser och eleven bygger upp ett 

självförtroende inom matematik, vilket resulterar i att beteendet upprepas i framtiden. Om 

eleven svarar fel och läraren nedvärderar eller någon klasskamrat kommenterar, blir 

konsekvenserna negativa, vilket kan påverka elevens självförtroende inom matematik samt att 

beteendet inte upprepas. Inom behaviorismen ses eleven som en passiv mottagare som lär sig 
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genom övning och genom att få respons på det som görs. Lärarens roll är att ge eleverna 

förstärkningar, detta för att dem ska utvecklas och uppnå de uppsatta målen. Läraren tar en 

relativt auktoritativ och kontrollerande position i klassrummet (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, 2000).  

 

Kognitivismen tar sin utgångspunkt, till skillnad från behaviorismen, i de kognitiva processer 

som sker i hjärnan, men teorierna har också många likheter. Kunskap ses även inom denna 

teori som något givet och absolut och lärande är synonymt med inlärning. Man fokuserar på 

förändringar i individers beteenden, men även på de processer som sker i hjärnan i olika 

situationer (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Man talar om det sensoriska minnet, 

arbetsminnet samt långtidsminnet. I det sensoriska minnet omvandlas inkommande stimuli till 

information, denna tolkning kallas för perception och sker beroende på tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Woolfolk et al., 2012).  

 

Vi kan bara lägga uppmärksamheten på en kognitivt krävande uppgift åt gången, men till slut 

kommer kunskapen att automatiseras och uppmärksamheten kan då läggas på andra uppgifter 

(Woolfolk et al., 2012). Till exempel om en elev inte ännu har lärt sig tiokamraterna kommer 

en uträkning av 8+5 bli kognitivt svårt. Detta för att tiotalsövergången kan ställa till problem 

vid uträkningen. När eleven har automatiserat tiokamraterna kan uppmärksamheten istället 

läggas på att beräkna 10+3, eftersom att 8+2 inte kräver samma kognitiva ansträngning för att 

räkna ut (Woolfolk et al., 2012). Inom kognitivismen beskrivs att kunskap är sammankopplat 

i långtidsminnet via scheman. Det vill säga att eleven kan finna mönster med hjälp av olika 

kunskaper. En elev med bristande förmågor i matematik har oftast inte utvecklat dessa 

scheman och mönster, utan kunskaperna saknar kopplingar, vilket bidrar till att förståelsen 

blir lidande. Lärarens roll blir att visa hur kunskaper kan relateras till varandra och på så sätt 

underlätta för elevens mentala scheman att ta form. Genom att visa hur innehåll organiseras 

och står i förhållande till varandra kan läraren bistå till elevens inlärning (Woolfolk et al., 

2012; Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000).  

Konstruktivismen ser, till skillnad från både behaviorismen och kognitivismen, kunskap som 

något som individen konstruerar utifrån sina egna erfarenheter. Man talar inte om inlärning 

utan det talas hellre om lärande och att skapa kunskap. Kunskap konstrueras genom ett 

samspel mellan förnuft och sinnesintryck och är därför inget absolut utan helt beroende av tid 
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och plats (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Det finns många grenar inom 

konstruktivismen men mycket bygger på att lärande är en aktiv process som skapas beroende 

på individens erfarenheter och tidigare kunskaper. Kunskap skapas av eleven, men denne kan 

få hjälp med att konstruera sin kunskap genom att diskutera med andra, språket framhålls som 

en viktig faktor. Lärarens roll blir att organisera varierande och inspirerande 

undervisningsmiljöer med tillgång till olika material (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 

2000). Det betonas även att det är viktigt att innehållet i lärandet ska vara relevant för eleven 

och utgå från dennes erfarenheter. Om undervisningen sker med koppling till eleven ökar 

inlärningens effektivitet. Detta ställer dock krav på läraren som måste ha kontroll på elevernas 

förförståelse och bakgrund, men också att säkerställa att det centrala innehållet inte behöver 

stå till sidan (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). 

 

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att kunskap är något som skapas 

genom socialt samspel. Allt tänkande och lärande påverkas av det sammanhang som vi 

befinner oss i. Man framhäver språkets betydelse som en förutsättning för lärande, här blir det 

viktigt att eleverna får tala och diskutera matematik tillsammans med sina klasskamrater och 

lärare. Inom detta perspektiv talas om zonen för proximal utveckling. Denna zon kan generellt 

beskrivas som det område som finns mellan vad eleven kan göra på egen hand samt vad 

eleven kan åstadkomma med hjälp av någon som har mer kunskaper inom området. Inom 

denna zon kan nya färdigheter och kunskaper internaliseras, för att eleven sedan ska kunna 

utföra dessa enskilt. Viktigt att ta i beaktning är att zonen förändras och förflyttas beroende på 

situation, samarbetspartner och område (Woolfolk et al., 2012; Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, 2000). Läraren iklär sig flera roller, denne ska vara stöttare och samarbetspartner 

vid lärande, men har också ett ansvar för att planera och vägvisa eleverna utifrån deras skilda 

förutsättningar. Elevens roll är att vara en aktiv individ och samspela med sin omgivning 

(Woolfolk et al., 2012; Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000).  

 

2.6 Matematikundervisning i olika länder 

På samma sätt som matematikundervisningen skiljer sig inom ett lands gränser, skiljer den sig 

också mellan länder. Det beror på många olika faktorer såsom skolsystem, läroplan, 

grundläggande tankar om lärande och undervisning samt varje lands enskilda förutsättningar 

för utbildning. Med hjälp av olika internationella undersökningar kan vi jämföra, beskriva och 

identifiera trender i olika länders utbildningssystem och elevers kunskaper. Det blir också 
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möjligt att följa utveckling över lång tid (Skolverket, 2018a). De två största internationella 

kunskapsmätningarna som genomförs är PISA (Programme for International Student 

Assessment) samt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). PISA 

undersöker 15-åriga elevers förmåga att omsätta sina kunskaper i olika sammanhang inom 

områdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år och 

har över 80 deltagande länder (OECD, 2018). TIMSS är en studie som genomförs på elever i 

årskurs 4 och 8 och undersöker deras kunskaper inom matematik och naturvetenskap. Studien 

genomförs var fjärde år och har runt 60 deltagande länder (Skolverket, 2016b). Vid den 

senaste PISA-undersökningen som genomfördes 2015 hamnade Singapore, Kina och Taiwan i 

topp när medelvärdet räknades ut, detta var då endast gällande matematikdelen av 

undersökningen (Skolverket, 2016a). Den senaste TIMSS-undersökningen genomfördes 

också 2015 och där hamnade Singapore, Kina och Sydkorea överst i listan gällande 

matematikkunskaper i årskurs 4 och Singapore, Sydkorea och Taiwan i årskurs 8 (Skolverket, 

2016a).  

 

I studien “Student and School Factors Affecting Mathematics Achievement, International 

Comparisons Between Korea, Japan and the USA” (Shin, Lee & Kim, 2009) jämförs de tre 

ländernas PISA-resultat utifrån olika faktorer och analyseras utifrån dessa. Korea och Japan 

har visat på genomgående höga resultat i olika internationella undersökningar gällande 

matematik, inkluderat PISA, och hamnat i den absoluta toppen bland de deltagande länderna. 

I samma undersökningar har USA presterat betydligt sämre. Shin et al. (2009) beskriver hur 

matematikundervisningen i Korea och Japan präglas av prestation och tävling, vilket såklart 

påverkar eleverna. Att prestera väl inom matematik är också en av de mest avgörande 

faktorerna för att få möjlighet att studera vid universitet, vilket motiverar eleverna än mer att 

lyckas. Detta kopplas även samman med hur pressen från hem och lärare är tydlig och har 

påverkan på elevernas prestationer. I USA är det mer fokus på kooperativt lärande och man 

har större skyddsnät för de elever som inte når målen. Studien visade också på att det enbart 

var i Japan som relationen mellan lärare och elev var en viktig faktor för goda resultat. Det 

finns forskning på att elever i de östra delarna av världen har en starkare relation till sina 

lärare och även hyser större respekt för dem (Shin et. al., 2009). 

 

På liknande sätt har Dede (2013) jämfört matematikundervisningen i Turkiet och Tyskland 

men utifrån ett lärarperspektiv i studien “Comparing Primary and Secondary Mathematics 
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Teachers’ Preferences Regarding Values about Mathematics Teaching in Turkey and 

Germany”. Studien fokuserade på hur värderingar och uppfattningar kring 

matematikundervisning och sig själv som utbildare skiljer sig mellan lärare länderna emellan, 

men också hur det skiljer sig beroende på vilka åldrar man undervisar. De tyska och turkiska 

lärarna fick besvara ett frågeformulär och utifrån de givna svaren analyserades sedan datan. 

Studien visade att det var stor skillnad beroende på vilken nivå lärarna undervisade på, 

oberoende av vilket land. Det visade att de tyska lärarna som undervisade på lägre nivåer i 

skolsystemet fick lägre resultat än de som undervisade på högre nivåer. Detta i frågan om hur 

stort inflytande man som lärare har på sina elevers utveckling. Dede (2013) förklarar 

resultatet med att dessa lärare möjligen känner sig mindre befogade att bilda sig en egen tanke 

kring matematik och då också vidga vyerna utanför läroböcker och kursplaner. Genomgående 

bland de turkiska lärarna fanns ett tydligt konstruktivistiskt synsätt, vilket förklaras med att 

läroplanen i Turkiet också är utvecklad ur den teorin. Det redovisas dock att konstruktivismen 

var mer tydlig hos lärarna som undervisade de yngre åldrarna. En tydlig skillnad mellan 

länderna var att de tyska lärarna betonade vikten av den teoretiska grunden för att sedan 

utveckla undervisningen mer konkret. Genomgående bland alla lärare var att undervisningen 

beskrevs som mer elevfokuserad än lärarfokuserad (Dede, 2013).  

 

Perry, Catapano och Ramon (2016) beskriver i sin studie “Teaching, Academic Achievement, 

and Attitudes toward Mathematics in the United States and Nigeria” två olika studier 

genomförda i USA och Nigeria. I USA utformades studien på så sätt att man ville undersöka 

sambandet mellan de olika variablerna undervisning, prestation och attityder rörande 

matematikundervisningen. I Nigeria undersökte man hur olika undervisningsstilar och 

pedagogik kan resultera i förändringar i elevernas prestationer och attityder gentemot 

matematikundervisningen. Resultaten från studierna var att i USA märktes en stor koherens 

mellan elevers självförtroende inom matematik och deras betyg samt deras attityd gentemot 

matematik. Studien visade också på att sambandet mellan elevens prestation och attityd var 

starka. Om man lyckades väl inom ämnet resulterade det oftast i att man hade en positiv 

attityd till detsamma. Studien som genomfördes i Nigeria hade flera likheter. Där visade det 

sig att sättet som undervisningen genomförs på har mycket stor påverkan på elevens attityd. 

En intressant aspekt var att lärarens attityd gentemot ämnet också hade stor inverkan på 

elevernas attityd. Om läraren inte visar intresse för matematik eller verkar oengagerad i sin 

undervisning gör det att elevens motivation sjunker drastiskt. Studierna bekräftar varandra i 
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att elevens attityd gentemot matematikämnet och undervisningen har stor betydelse för att 

även prestationen ska vara god (Perry, Catapano & Ramon, 2016).  

 

De tre studierna som vi presenterat ovan visar att man som forskare kan jämföra länders 

matematikundervisning på många olika sätt och med olika inriktningar. Man kan ha ett 

elevperspektiv, innehåll i kursplan, lärarperspektiv eller med en blandad ingång. Vår studie 

kommer som tidigare nämnts att fokusera på lärarna i de olika länderna och deras intentioner 

med matematikundervisningen. Vi har inte funnit några liknande jämförande studier inom 

detta område och inte heller mellan Sverige och Kenya. Att välja intentioner som 

forskningsfokus gör det möjligt att förklara lärares handlingar genom att undersöka grunden 

och motivet till dessa. Genom att undersöka lärares strategier och perspektiv kring 

matematikundervisningen kan vi få kunskap om verksamheten och utfallet av undervisningen 

(Lindblad, Lindhe & Naeslund, 1999).  
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3. Metod 
I denna metoddel redogörs för val av forskningsansats, urval, genomförande, val av 

analysmetod samt etiska överväganden. Vi kommer även diskutera fördelar och nackdelar 

som framkom av våra val av metod och genomförande. 

3.1 Val av forskningsansats 
Som metod för datainsamling har vi till denna produktionsuppsats valt att använda oss av 

intervjuer, vilket är en kvalitativ metod. Vad som bland annat kännetecknar en kvalitativ 

metod är att man försöker få ut så mycket data som möjligt från ett begränsat antal 

informanter (David & Sutton, 2016). Att använda intervju som forskningsmetod är väldigt 

vanligt och anses vara en flexibel metod för att få detaljerad information kopplat till sina 

forskningsfrågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). Genom intervjuer ges informanten 

möjlighet att beskriva händelser, uppfattningar, tankar och egna tolkningar. Intervjuer är 

också en metod som gör det möjligt för forskaren att ta reda på vad som hänt i förfluten tid 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Dessa aspekter passar väl in på vad vi som forskare 

genom våra frågeställningar vill få svar på, vilket motiverar valet av intervju som metod. 

   

En intervju kan ha olika grader av struktur, vilket påverkar frågorna som ställs, samt hur 

intervjun genomförs (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har genomfört semi-

strukturerade intervjuer, vilket innebär att de bygger på en intervjuguide som utgör grunden 

för intervjuerna. Guiden består av både strukturerade och flexibla frågor, men strävar hela 

tiden efter öppna svar och intervjuaren är också fri att ställa följdfrågor (Christoffersen & 

Johannessen, 2015; David & Sutton, 2016). Genom att även förbereda följdfrågor kan 

intervjuaren bygga vidare på informantens svar, men de kan även skapas spontant beroende 

på de svar som uppkommer i intervjusituationen (Christoffersen & Johannessen, 2015; David 

& Sutton, 2016). Vår intervjuguide (Bilaga 1) skapades och översattes också till engelska då 

vi genomfört intervjuer både i Sverige och i Kenya. David och Sutton (2016) beskriver att 

språket är nyckeln till intervjun. Informanten måste kunna tillgodogöra sig frågorna, vilket 

ställer krav på att de är formulerade på rätt sätt samt på rätt språk. Vid skapandet av en 

intervjuguide är det viktigt att utgå ifrån vad det du som forskare vill få reda på 

(Christoffersen & Johannessen, 2015; David & Sutton, 2016). Därför är det fördelaktigt att 

utforma intervjufrågorna från centrala teman som tas fram utifrån syfte, frågeställningar samt 

den teoretiska bakgrunden (Christoffersen & Johannessen, 2015; David & Sutton, 2016). 
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Dessa teman hos oss bygger på de fyra delarna mål, innehåll, representation samt metod. I 

skapandet av en intervjuguide finns olika typer av frågor som kan utformas. 

Uppvärmningsfrågor kan med fördel inleda intervjun och skapa förtroende hos informanten 

(David & Sutton, 2016), i vårt fall var det frågor om tidigare lektioner och kommande, så 

kallat småprat. Demografiska frågor har till syfte att få fram ren fakta om informanten, i vårt 

fall handlade det om ålder, antal år i yrket samt vilken typ av utbildning (se Bilaga 1). 

Kärnfrågor ska beröra de centrala teman och ska efterföljas av följdfrågor samt klargörande 

frågor (David & Sutton, 2016).  

 

På frågan om vart intervjuerna bör hållas är det viktigaste att finna en plats där informanten 

känner sig trygg och bekväm, till exempel i hemmet eller på arbetsplatsen. Detta skiftar dock 

beroende på forskningsteman. Om frågorna rör känsliga områden kopplat till arbetsplatsen 

eller liknande kan det istället vara en stressfaktor att befinna sig just där vid intervjun. Vid 

dessa tillfällen kan en neutral plats såsom ett café vara att föredra (David & Sutton, 2016). Vi 

valde att genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplatser eftersom att frågorna inte berörde 

känsliga uppgifter eller liknande. 

 

3.2 Urval 
Ett urval syftar på den process där forskaren väljer ut vem som ska delta i 

forskningsprocessen (David och Sutton, 2016). Vid genomförandet av intervjuer behöver man 

göra ett urval gällande vilka informanter som ska delta i studien. Detta urval bör grundas i de 

forskningsfrågor som arbetet utgår i från och med hänsyn till vilka data man är intresserade av 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). David och Sutton (2016) skriver att det första steget i 

forskningsprocessen handlar om att definiera den population som ska undersökas och med 

hänsyn till dess storlek sedan göra ett urval. Vårt urval omfattar både svenska och kenyanska 

lärare, se tabell 1 och 2. Detta kallas för ett kriteriebaserat urval och innebär att man sätter 

upp vissa kriterier och väljer utifrån dessa (Christoffersen & Johannessen, 2015). Om 

populationen är för stor för att varje enskilt fall ska kunna undersökas behöver man välja ut en 

representativ grupp (David & Sutton, 2016). I vårt fall innebar det att vi intervjuade fyra 

kenyanska lärare och fyra svenska lärare. Ett centralt krav vid urvalsförfaranden handlar om 

att urvalet inte är snedvridet, något vi tagit hänsyn till då vi valt att intervjua lika många 

svenska som kenyanska lärare. Vår urvalsgrupp är både heterogen och homogen, jämförelsen 

mellan de svenska och kenyanska lärarna kan ses som heterogen medans jämförelsen inom 



23 
 

länderna blir mer homogen (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

3.2.1 Information om informanterna  

Vi har till denna produktionsuppsats intervjuat totalt åtta stycken lärare, fyra svenska lärare 

och fyra kenyanska lärare, samtliga av dessa lärare undervisar i matematik för de lägre 

åldrarna. Vi kommer nedan att ge information om de respektive skolorna samt beskriva 

lärarna genom land, ålder, verksamma år som lärare samt utbildning (se tabell 1 & 2). Vi har 

valt att benämna de olika lärarna genom förkortningar, där S står för Sverige och K står för 

Kenya, det efterkommande numret representerar vilken lärare det är.  

 

De svenska lärarna 

De fyra svenska lärarna vi intervjuat undervisar alla på svenska skolor som ligger belägna i en 

mellanstor stad i Sverige i områden som präglas av god socioekonomisk status. Alla lärare 

undervisar och har utbildning i matematik och har gått en utbildning för att bli lärare (se tabell 

1). Lärare S1 är 34 år gammal och har varit verksam som lärare i 9,5 år. S1 undervisar i 

årskurserna 1-7 och läste lärarutbildningen 1-7 som var på 3,5 år. Lärare S2 är 43 år gammal 

och har arbetat som lärare i 15 år. S2 undervisar i årskurserna F-3 och är även speciallärare. 

S2 är fritidspedagog i grunden och har gått en påbyggnadsutbildning för att bli behörig lärare, 

en utbildning på 1,5 år. Lärare S3 är 46 år gammal och har arbetat som lärare i 16 år. S3 

undervisar just nu i åldrarna 1-3 men är behörig lärare för årskurserna 1-7. S3 är i grunden 

barnskötare men vidareutbildade sig senare till lärare och har gått lärarprogrammet på 3,5 år. 

Lärare S4 är 26 år gammal och har arbetat som lärare i 3 år. S4 undervisar i åldrarna F-3 och 

har gått lärarutbildningen F-3 på 4 år.  

 
Tabell 1. Sammanfattning av informationen rörande de svenska lärarna som intervjuats 

Förkortning  Land Ålder Verksamma år  Utbildning 

    som lärare 

S1  Sverige 34 år 9,5 år  3,5 år 

S2  Sverige 43 år 15 år  4,5 år 

S3  Sverige 46 år 16 år  3,5 år 

S4  Sverige 26 år 3 år  4 år 
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De kenyanska lärarna 

De fyra kenyanska lärarna vi intervjuat undervisar på en skola som ligger i ett slumområde i 

en storstad i Kenya. Skolan har 350 elever och drivs enbart av donationer och är därför inte 

avgiftsbelagd för eleverna. Alla lärare undervisar i matematik men alla har inte genomgått 

utbildning för att bli lärare (se tabell 2). Lärare K1 är 23 år gammal och har arbetat som lärare 

i 5 år. K1 har inte genomgått någon utbildning för att arbeta som lärare. Lärare K2 är 28 år 

och har arbetat som lärare under 2 år. K2 har gått en 3-årig utbildning för att bli lärare. Lärare 

K3 är 32 år gammal och har arbetat som lärare i 7 år och undervisar just nu årskurserna 3-5. 

K3 läser en pågående utbildning parallellt som hen arbetar. Lärare K4 är 43 år gammal och 

har arbetat som lärare i 4 år men har inte läst någon utbildning för att bli lärare.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av informationen rörande de kenyanska lärarna som intervjuats 

Förkortning  Land Ålder Verksamma år  Utbildning 

    som lärare 

K1  Kenya 23 år 5 år  Nej 

K2  Kenya 28 år 2 år  3 år 

K3  Kenya 32 år 7 år  Pågående 

K4  Kenya 43 år 4 år  Nej 

 

3.2.2 Information om de två skolsystemen 

Här nedan följer beskrivningar av det svenska och det kenyanska skolsystemet. Detta 

redovisas för att påvisa skillnader och likheter mellan dessa. 

 

Det svenska skolsystemet  

Det svenska skolväsendet vilar på demokratisk grund och sträcker sig från förskola till 

vuxenutbildning där Skollagen (SFS 2010:800) anger de mål och riktlinjer vilka omfattar all 

skolverksamhet. Det svenska skolväsendet är kostnadsfritt och obligatorisk från och med 

förskoleklass. Den följs av den obligatoriska grundskoleutbildningen på 9 år. 

Gymnasieutbildningen omfattar 3 år och är även den frivillig, varje kommun ska också 

erbjuda vuxenutbildning. Det svenska skolväsendet styrs av kommun, landsting och staten där 

kommunerna har huvudansvaret. Skolor kan även styras av enskilda aktörer i form av 

fristående skolor, förskolor eller fritidshem. På varje skola och förskola ska det finnas en 
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rektor eller förskolechef som har det yttersta ansvaret för det pedagogiska arbetet samt 

organisering av personal (Skolverket, 2018c).  

 

Skollagen har till uppgift att tillsammans med läroplanen styra skolans verksamhet och i 

ämnes- och kursplaner beskrivs undervisningens syften och mål. I kursplanerna står skrivet 

vilka kunskapskvaliteter eleverna ska utveckla, varje lärare ansvarar för hur undervisningen 

ska bedrivas samt vilka arbetssätt som används (Skolverket, 2018c). Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är en målstyrd läroplan som är indelad i fem 

olika delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, 

förskoleklassen, fritidshemmet och kursplaner som kompletteras av kunskapskrav 

(Skolverket, 2017b). Utbildningen syftar till att alla eleverna ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden samt bidra till en livslång lust att lära. Detta ska ske med utgångspunkt 

i de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar. Utbildningen ska vara likvärdig i 

hela landet och undervisningen ska anpassas utefter alla elevers individuella behov, 

förutsättningar och erfarenheter. Utbildningen ska främja digital kompetens och ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket, 2017b). 

 

Under läroplanens femte del finns alla kursplaner för olika ämnen. De ämnen som inkluderas 

i den svenska läroplanen är; bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, 

matematik, moderna språk, modersmål, musik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, 

religionskunskap, samhällskunskap, samiska, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, 

teckenspråk för hörande och teknik. I kursplanerna återfinns de olika ämnenas syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav. I ämnet matematik preciseras under det centrala innehållet 6 

stycken kunskapsområden; tal och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och 

statistik, samband och förändring och problemlösning. De matematiska kompetenser som tas 

upp berör problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2017b). För att 

säkerhetsställa en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan görs nationella prov i 

årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Proven genomförs i matematik men också i andra ämnen. De 

nationella proven är obligatoriska och kan ses som en hjälp för att konkretisera kursplanerna 

samt fungera som ett stöd i lärarens samlade information om en elevs kunskaper (Skolverket, 

2018b). Inom det svenska skolsystemet ges eleverna betyg från årskurs 6 utifrån en sexgradig 

betygsskala som sträcker sig från A till F, där F är underkänt (Skolverket, 2017b).  
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Det kenyanska skolsystemet  

Det kenyanska skolsystemet är sedan 1985 ett 8-4-4-system. Det innebär att man går 8 år i 

primary school, vilket motsvarar den svenska grundskolan, 4 år i secondary school, vilket 

motsvarar det svenska gymnasiet och sedan 4 år på college/university, vilket motsvarar det 

svenska universitetet. Barnen börjar skolan vid 5 eller 6 års ålder och det är enbart de första 8 

åren som är obligatoriska. År 2003 förändrades utbildningen och fick då titeln “Free Primary 

Education”. Tidigare hade vårdnadshavare behövt betala böcker, material, skoluniform, mat 

och liknande, men från och med 2003 blev utbildningen kostnadsfri för att alla barn skulle få 

möjlighet att gå i skolan (Wangai, 2006). Dock beskriver Thelander (2009) att 

vårdnadshavare fortfarande behöver betala för bland annat skoluniform och att utbildningen 

därför för vissa kan bli en fråga om pengar. Detta är även något som vi fått uppfattningen av 

när vi gjort studiebesök på flertalet kenyanska skolor.  

 

I slutet av varje termin genomförs ett nationellt prov som testar det som årskursens kursplan 

har innehållit, det sätts betygs redan från årskurs 1. I skolan vi besökte satt det uppe anslag 

utanför varje klassrum om hur eleverna lyckats på dessa prov. I slutet av årskurs 8 genomförs 

ett större nationellt prov som heter Kenya Certificate of Primary Education (K.C.P.E). Detta 

prov är ett summativt test på allt det som läroplanen behandlat och elevernas resultat på detta 

är helt avgörande för fortsatta studier på secondary school (Saqmeq, 2018). Efter secondary 

school görs ett liknande nationellt test som avgör möjligheten till fortsatta studier på 

universitetet. Dock är det inte lika många elever som läser vidare på secondary school eller 

universitet, detta då utbildningen kostar pengar (Thelander, 2009). År 2006 gjordes den 

senaste revideringen av läroplanen, men i skrivande stund är den kenyanska läroplanen under 

stor förändring och ska inom kort börja implementeras i verksamheten. Den gällande 

läroplanen för grundskolan innehåller ämnena; engelska, kiswahili, matematik, science, social 

studies, religion, modersmål, creative arts samt idrott (Wangai, 2006). Vid den senaste 

revideringen blev läroplanen mer tematiskt indelad och ämnet science inkluderar drama, 

hemkunskap, agrikultur och vetenskap. Detta ämne inkluderar de olika aspekterna av teknik 

och miljö. Ämnet creative arts är en sammanslagning av ämnena musik, bild och slöjd och 

ämnet social studies innehåller geografi, historia och samhällskunskap. All undervisning sker 

på engelska, då det är ett av de två officiella språken i Kenya. Endast kiswahili- och 

modersmålsundervisningen sker på annat språk. En viktig aspekt att komma ihåg är att Kenya 

är uppbyggt av stammar, det finns 42 stycken erkända i landet. Alla stammar har sitt eget 

språk och de olika stammarna kan inte förstå varandras stamspråk. De måste istället 
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kommunicera på kiswahili och engelska, vilka är de officiella språken i landen (Wangai, 

2006). Den kenyanska läroplanen bygger på åtta nationella värderingar, vilka enligt Wangai 

(2006) och Thelander (2009) är: 

 

1. Fostra nationalism, patriotism samt främja en nationell enhetlighet. 

2. Främja sociala, ekonomiska, teknologiska och industriella behov för nationell 

utveckling. 

3. Främja individuell utveckling och självförverkligande. 

4. Främja sunda moraliska och religiösa värderingar. 

5. Främja social jämställdhet och ansvarstagande. 

6. Främja en respekt för utvecklingen av Kenyas rika och varierade kulturer. 

7. Främja ett internationellt medvetande och en positiv inställning till andra nationer. 

8. Främja positiva attityder gentemot god hälsa och ett skydd om miljön. 

 

Under varje kursplan till de olika ämnena finns en introduktion till ämnet, allmänna mål samt 

beskrivet för varje årskurs vad som ska ingå i undervisningen (Wangai, 2006). 

I kursplanen för matematik beskrivs hur ämnet ska hjälpa den studerande att utveckla logiskt 

tänkande, förmåga att tillämpa den förvärvade kunskapen, analysera situationer samt ta 

rationella beslut. Till varje allmänt mål finns också innehåll som ska behandlas för att 

eleverna ska uppnå målen, innehållet är uppbyggt efter progression och därför betonas vikten 

av att behandla de olika områdena i den ordning de beskrivs i kursplanen. De områden som 

ska behandlas är i korta drag: tal och beräkningar, de fyra räknesätten, mätning, uppskattning, 

spatial förmåga, samla in, presentera samt tolka data, utveckla en positiv inställning till 

matematik och vara kreativ och slutligen utveckla problemlösningsstrategier. Till varje 

årskurs finns det en detaljerad lista på vad för innehåll som ska behandlas och vilka delar som 

eleverna ska lära sig. Inom vissa delar finns det tillhörande noteringar som också ger en 

kortare beskrivning om hur undervisningen ska genomföras. Det beskrivs att alla lektioner ska 

innehålla skriftliga uppgifter och att eleverna ska uppmuntras att visa sina uträkningar för 

läraren. Den sista delen beskriver kortfattat att bedömning bör ske kontinuerligt och genom de 

tre metoderna; skriftligt, muntligt samt observation. De förmågor som ska bedömas är 

kunskap om matematiska begrepp, kunskap om matematiska fakta, förståelse och användande 

av matematiska principer samt tolkning av information (Wangai, 2006)).  
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Likheter och skillnader  

Nedan presenterar vi två Venn-diagram (se figur 2 & 3), för att påvisa likheter och skillnader 

mellan Sverige och Kenyas skolsystem i allmänhet och matematikundervisning i synnerhet. 

Figurerna 1 och 2 är skapade av oss och har till mål att ge en lättöverskådlig översikt och 

tillika jämförelse mellan de två länderna. Figurerna sammanfattar de tidigare nämnda 

rubrikerna gällande de svenska och kenyanska skolsystemen samt deras kursplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2. Venn-diagram över likheter och skillnader i det kenyanska respektive svenska skolsystemet 

samt läroplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. Venn-diagram över likheter och skillnader i den kenyanska respektive svenska kursplanen för 

matematik. 
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3.3 Genomförande 
Vårt genomförande tog sig, av förklarliga skäl, olika uttryck i de olika länderna. I Kenya fick 

vi genom en lokal kontakt möjligheten att träffa rektorn för den skolan vi genomförde 

intervjuerna på via ett studiebesök. Vi presenterade då vårt arbete och frågade om möjligheten 

att intervjua lärare på skolan. Detta mottogs positivt och vi var välkomna tillbaka för att 

genomföra våra intervjuer. Då intervjuerna tog sig uttryck på engelska och under mer 

komplexa förhållanden valde vi att genomföra dessa fyra intervjuer tillsammans. Vi delade 

dock upp ansvaret under intervjuerna, vilket innebar att var och en höll i två intervjuer var 

medan den andra antecknade och flikade in vid behov. Vi fick tillgång till ett litet rum som 

fungerade både som kontor och läromedelsförråd och i detta höll vi sedan våra intervjuer. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Dessa intervjuer omfattade ungefär 15 

minuter vardera. I Sverige fick vi kontakt med lärarna genom våra tidigare praktikplatser och 

vi skickade förfrågan om deltagande via mail. Intervjuerna genomfördes på lärarnas 

respektive skolor i deras klassrum och spelades in för att sedan transkriberas. Vi delade upp 

intervjuerna mellan oss vilket innebar att vi genomförde två intervjuer vardera. Varje intervju 

omfattade ungefär ett samtal på 30-40 minuter.  

 

3.4 Analys  
Dataanalys av kvalitativ forskning beskrivs enligt Fejes och Thornberg (2015) som en process 

där forskaren systematiskt undersöker sitt datamaterial för att sammanställa ett resultat. 

Forskaren söker efter meningsfulla mönster genom att organisera, koda eller bryta ner 

datamaterialet. Det är genom en analys som materialet ges en mening, beroende på vad man 

som forskare är intresserad av (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Kvalitativ forskning är av tolkande karaktär och uttrycker information om känslor, 

värderingar och attityder. Kvalitativ innehållsanalys har en lång tradition inom 

forskningsvärlden och omfattar liksom andra analysmetoder kodning av data. Kodning 

omfattar den process där forskaren identifierar likheter och skillnader i sitt material, detta kan 

omfatta nyckelord, teman eller uttryck, att man kategoriserar sitt material för att urskilja 

likheter och skillnader (David & Sutton, 2016). Genom att koda sitt material kan man 

framhäva centrala teman från det transkriberade intervjumaterialet, vilket resulterar i att man 

som forskare kan rikta sin uppmärksamhet mot det relevanta och intressanta i sitt material. Att 

identifiera mönster mellan sina data resulterar i att forskaren kan pröva styrkan i sina 
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eventuella redogörelser och beskrivningar samt skapa en sammanfattning av ett större 

fenomen. Kodningen har till uppgift att sammanställa materialet inför analys (David & 

Sutton, 2016). Vi valde att koda det insamlade materialet utifrån de fyra begreppen: mål, 

innehåll, representation och undervisningsmetod. Vi använde oss av överstrykningspennor i 

fyra olika färger som representerade de fyra olika begreppen. I de utskrivna 

transkriberingarna markerade vi sedan med respektive färg då informanten talade om något av 

begreppen. Detta gjorde att vi fick en tydlig färgkodning av materialet. När vi färgkodat hela 

materialet förde vi in nyckelbegrepp i en matris för att få en tydlig överblick över både de 

svenska och de kenyanska lärarnas intentioner och tankar kring matematikundervisning. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I samband med forskning behöver man som forskare göra ett flera etiska överväganden, både 

innan, under och efter processen. Att samla information om människor väcker etiska frågor 

både genom val av fokus, metod samt genom forskningsresultatens form och användning 

(David & Sutton, 2016). Christoffersen & Johannessen (2015) diskuterar Vetenskapsrådets 

(2012) forskningsetiska principer gällande vad man som forskare behöver ta hänsyn till, etik 

som ligger till grund för utformningen av metoden. Det första kravet omfattas av 

informationskravet, vilket innebär att vi som forskare behöver informera de inblandade 

personerna om syftet med forskningen/undersökningen. Samtyckeskravet är det andra kravet 

och handlar om att den som deltar i undersökningen själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan och kan när som helst välja att avbryta. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 

och handlar om att vi som forskare inte får använda uppgifterna på ett sådant sätt att det går 

att identifiera personerna som medverkar i studien. Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket 

innebär att uppgifterna som framkommer under intervjun endast får användas för 

forskningsändamålet (Christoffersen & Johannessen, 2015; Vetenskapsrådet, 2012). 

Ytterligare en etisk aspekt vi som forskare måste ta hänsyn till under arbetet handlar om att all 

information som kan kopplas till en enskild individ är belagd med tystnadsplikt och sekretess 

(Christoffersen & Johannessen, 2015; Vetenskapsrådet, 2012). Alla dessa krav efterföljdes i 

vår studie och klargjordes även för informanterna innan intervjuerna genomfördes. 

Transkriberingarna av intervjuerna anonymiserades och alla lärare fick istället förkortningar 

för att inga svar ska gå att kopplas till respektive lärare. 
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3.6 Metoddiskussion  

Vi kan se både fördelar och nackdelar med valet av metod för vår studie. Något vi upplevt 

som en fördel är att vi under intervjuerna kunde omformulera frågor och anpassa upplägget 

till respektive lärare, vilket gav oss djupare och utförligare svar. Vi kunde även ställa 

följdfrågor beroende på vilka svar vi fick, vilket också gav oss bredare och mer innehållsrik 

information. Då hälften av intervjuerna genomfördes på engelska bidrog vår metod till att vi 

kunde övervinna vissa språkbarriärer, förklara vissa ord på ett tydligare sätt samt be lärarna 

förklara ord som vi inte förstod. Detta är något som hade varit svårare vid användandet av 

exempelvis enkät. Då vår metod var tidskrävande, samt att vi var i Kenya under en begränsad 

tid genomförde vi enbart åtta intervjuer. Därför representerar inte vårt resultat majoriteten av 

de svenska och kenyanska lärarna, vilket då också begränsar våra slutsatser. Trots detta 

upplever vi att de mönster och svar som framkom under intervjuerna överensstämmer med 

tidigare forskning, vilket stödjer vårt resultat.  

 

Då lärarna som intervjuades arbetade på samma skola fanns det en risk för att urvalet skulle 

bli allt för homogent. Denna farhåga blev inte verklighet eftersom det fanns en stor spridning i 

lärarnas ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildningsnivå, detta gällde både de svenska och de 

kenyanska lärarna. Det fanns även vissa frågor och begrepp som de kenyanska lärarna hade 

svårt att förstå i samband med intervjuerna, vilket försvårade kommunikation något och 

innebar att vi behövde omformulera och anpassa oss. Språkbarriärerna som fanns kan ha lett 

till missförstånd, vilket i sin tur kan ha haft viss påverkan på vårt resultat. Att vi delat upp de 

svenska intervjuerna mellan oss kan också haft viss påverkan på resultatet. Då varje enskild 

individ tolkar samt påverkas av sina tidigare erfarenheter, men också ställer följdfrågor och 

ger kommenterar på olika sätt, kan vår uppdelning av intervjuerna ha påverkat resultatets 

reliabilitet och validitet (David & Sutton, 2016). Efter datainsamling samt analys av denna 

anser vi att vårt val av metod varit framgångsrikt för att besvara våra frågeställningar.  
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4. Resultat 
I följande kapitel kommer vi att redovisa resultatet från våra intervjuer genom de fyra teman 

våra frågeställningar grundar sig på; mål, innehåll, representationer samt 

undervisningsmetoder. Dessa utgår från lärares intentioner med matematikundervisningen. Vi 

presenterar först de svenska lärarnas resultat för att sedan presentera de kenyanska lärarnas 

resultat. Detta sammanfattas sedan i en avslutande tabell för att tydliggöra resultatet (se tabell 

3).  
 
4.1 De svenska lärarnas intentioner med matematikundervisning 
Nedan presenteras de svenska lärarnas intentioner gällande mål, innehåll, representationer 

samt undervisningsmetoder för matematikundervisningen.  

4.1.1 Mål  

Efter att ha sammanfattat intervjuerna från de svenska lärarna kunde vi urskilja både likheter 

och skillnader i deras intentioner gällande mål med matematikundervisningen. Något som 

tydligt framkommer är att de svenska lärarna talar om intentioner gällande mål på två nivåer. 

De berättar om att målet med matematikundervisningen är att eleverna ska fungera i 

vardagen. Den andra aspekten de nämner handlar om intentionen att eleverna ska utveckla 

olika matematiska kompetenser.  

 

En intention gällande mål i matematikundervisningen som framkom som viktigt hos alla de 

fyra svenska lärarna berörde som vi nämnde ovan matematikens användning i vardagen. 

Aspekter som då togs upp berörde att kunna avläsa tabeller, uppskatta hur lång tid någonting 

tar, överslagsräkna när man ska handla samt veta hur mycket växel man ska få tillbaka. Lärare 

S3 beskriver; “Matten kommer ju in i vad du än ska göra i livet, ska du laga mat måste du 

kunna räkna, ska du gå och handla måste du kunna räkna så att du kan betala, men också i så 

många andra sammanhang, exempelvis sträckor, hur lång tid det tar att åka någonstans, jaa 

sånt som är i riktiga livet”. 

 

Lärare S1 nämner fortsatta studier som en intention till att eleverna ska behärska matematik, 

detta rörande den mer avancerade matematiken som kommer högre upp i åldrarna. S1 betonar 

dock att den avancerade matematiken inte är nödvändig för att klara sig i vardagen. 

Ytterligare något som samtliga lärare nämner som en intention gällande mål handlar om den 
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allmänbildning matematikundervisningen resulterar i. Lärare S1 beskriver; “Jaa, som av nån 

konstig anledning så finns det en generell bild i samhället av att den som inte kan matte är 

dum i huvudet”. 

 

Logiskt tänkande och att kunna se mönster framkom hos två av våra lärare som viktiga 

intentioner gällande mål med matematiken, också att kunna urskilja och använda lämpliga 

strategier beskrevs som ett mål. Lärare S4 uttryckte sig under sin intervju på följande sätt 

angående betydelsen av att ha bra strategier; “Det är viktigt att få bra strategier som man kan 

använda sig av, alla kanske inte är lika snabba på huvudräkning, men att man iallafall har en 

strategi för hur man ska räkna ut något, det tycker jag är viktigt”. Lärare S2 uttrycker sig på 

följande sätt angående samma område; “Det är viktigt att kunna, jag tänkte säga 

automatisera först, men det behöver det ju inte vara, jag känner väl snarare att eleverna 

måste kunna välja en lämplig strategi i räknandet, jag tycker nog det är viktigare”. 

Problemlösning, se samband, spatial förmåga och begreppsförståelse framkom också som 

viktiga kompetenser som eleverna ska utveckla genom matematiken, vilket då också blir ett 

mål med undervisningen. Lärare S4 beskriver problemlösning på följande sätt; “Sen tycker 

jag också att problemlösning är väldigt viktigt, för där får man igång det logiska tänkandet”. 

Hen berättar också om vikten av att eleverna själva måste förstå hur viktigt och användbart 

matematik är i livet. 

 

Lärare S2 tar upp matematiska diskussioner och samtal som intentioner relaterat till mål för 

matematikundervisningen. Hen menar att det är viktigt att eleverna kan följa med i de 

vardagliga matematiska diskussioner som förs. Under alla fyra intervjuer är det enbart två 

lärare som nämner läroplanen och dess delar uttryckligen. 

 

4.1.2 Innehåll  

En gemensam aspekt för samtliga svenska lärare gällande intentioner kring det matematiska 

innehållet handlar om dess applicerbarhet i vardagen. Resultatet visar även att lärarna anser 

att många olika delar av matematiken är viktig att inkludera i undervisningen.  

 

Lärare S1 beskriver att alla områden inom den grundläggande matematiken på lågstadiet är 

viktiga, hen uttrycker sig dock på följande sätt gällande den mer avancerade matematiken; 

“Alltså, matten efter sexan anser jag är ganska onödig i alla fall. Det är få tillfällen på en 
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vanlig måndag när man använder Pythagoras sats, eller räknar ut arean på en cirkel. När 

gör man det egentligen?”. 

De fyra räknesätten och tiotalsövergång är två områden som samtliga svenska lärare nämner 

som viktigt innehåll i matematikundervisningen. Lärare S2 beskriver betydelsen av de fyra 

räknesätten på följande sätt; “Alltså de fyra räknesätten är ju lite avgörande om man ska 

kunna använda sig av matematiken”. Lärare S3 uttrycker sig på följande sätt angående 

tiotalsövergång; “Tiotalsövergång är det som jag upplever är svårast under alla 3 år för 

eleverna att lära sig”. Ytterligare innehåll som lärare S1 tar upp under sin intervju är; 

rumsuppfattning, taluppfattning, problemlösning, tabeller och diagram, statistik, procent, 

tiokompisarna, tallinjen, dela upp tal samt att kunna se mönster. S1 berättar under intervjun; 

“Jag tror inte att något område är viktigare än något annat, men statistiken är ju jätteviktig 

och även tabeller och diagram är jätteviktiga för att kunna läsa av flyg, tåg och buss”, vilket 

synliggör hens intentioner med valet av innehåll. Lärare S2 nämner del av antal, längd, 

uppdelning av tal, multiplikationstabellen och tallinjen som viktigt innehåll i 

matematikundervisningen. S2 beskriver detta genom följande citat; “Jaa lite vad jag redan 

sagt, men tidtabeller, kunna avväga, att kunna måtta, det är också viktigt att eleverna får 

jobba med del av antal och uppdelning”.  

 

Vidare tar lärare S3 upp siffror, begrepp, mönster, klockan, geometriska former, antal, 

positionssystemet, längd och volym vid frågor som berör matematikundervisningens innehåll. 

Detta beskriver S3 på följande sätt; “Det som räknas som den grundläggande matematiken, 

att känna till vad siffror står för, alltså antal, att kunna talens positioner i förhållande till 

varandra. Att kunna klockan och avläsa tid är förstås jätteviktigt”. Lärare S4 tar i sin intervju 

upp innehåll som berör året, dagar, kalender, klockan, tabeller, problemlösning, algoritmer, 

uppskatta, strategier, huvudräkning, positionssystemet, vikt, volym och bråk. Här kommer ett 

citat från lärare S4 rörande hens intentioner gällande val av matematikundervisningens 

innehåll; “Man använder ju matte jättemycket i vardagliga situationer, bara sånt som året, 

kalendern, dagar och veckor eller klockan”. 

 

4.1.3 Representationer  

Att använda sig av olika representationer i matematikundervisningen var något som alla lärare 

beskrev som betydelsefullt under intervjuerna. Intentionerna lärarna hade med att använda 

representationer var genomgående att hjälpa eleverna att synliggöra och konkretisera 



35 
 

matematiken. De material som framhölls som extra viktiga av lärarna var olika sorters 

pedagogiskt material såsom plockmaterial, pengar samt bilder. Att använda sig av digitala 

verktyg var också något som samtliga lärare förespråkade.  

 

En intention gällande användandet av representationer som nämndes av samtliga lärare var att 

eleverna skulle få fri tillgång till det laborativa materialet och att det skulle finnas tillgängligt 

i klassrummet. Lärare S3 menar dock att man bara ska ha det aktuella materialet framme i 

klassrummet, det som man arbetar med för stunden, detta för att det inte ska bli rörigt för 

eleverna. Samtliga lärare beskrev även, som vi tidigare nämnt, att intentionen med att använda 

materialet var att förklara, tydliggöra samt göra det abstrakta mer konkret för eleverna. Lärare 

S3 uttrycker sig kring detta på följande sätt; “Det laborativa är ju jätteviktigt, när eleverna 

ska lära sig klockan blir det laborativa materialet i form av en klocka väldigt viktigt, för 

klockan är väldigt svårt och abstrakt för eleverna”.  

 

Begreppet laborativt material var något som lärarna själva valde att använda och användes i 

stor utsträckning av samtliga lärare. Plockmaterial, pengar samt bilder är laborativt material 

alla lärare nämnde som användbara representationsformer i matematikundervisningen, även 

matteboken nämns av samtliga lärare. Här kommer ett citat från lärare S2; “Alltid vid 

genomgångar tycker jag att det är viktigt att ha bildstöd, att rita, sätta upp lappar och att 

använda små whiteboards, pengar och plockisar”. Det laborativa materialet pengar tas upp i 

både positiv och negativ bemärkelse då flera av lärarna beskriver att de är medvetna om att 

pengar kan vara problematiskt inom vissa områden, samtidigt som några lärare berättar att de 

inte själva upplevt det svårt. Här följer ett citat från lärare S1; “Pengar är ju inte alltid bra. 

Eftersom att tian är mindre än femman och så, och det är ganska svårt att göra 

tiotalsövergång, det blir väldigt mycket. Då är det bättre med tiostavar med små hack i så att 

det går att räkna”. Lärare S2 uttrycker sig också angående materialet pengar; “För min del 

har det fungerat bra, men sen så har man ju hört den diskussionen kring pengar, men jag 

tycker det har fungerat bra”.  

 

Lärare S1 tar under sin intervju upp representationer såsom lekar, spel, klockan, klossar, 

fingrar, kuber, tiostavar och flashcards. Lärare S1 uttrycker sig på följande sätt angående 

laborativt material; “För mig är laborativt material klockor, klossar, allt. Pengar om man 

jobbar med det. Olika spel och läromedel såklart. Allt som finns runtomkring”. Lärare S2 

beskriver representationer genom appar, sånger, kuber, tallinjen, mini-whiteboards och 
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räkneväskor. Kring intentionen med användande av digitala verktyg uttrycker sig S2 på 

följande sätt; “Jag använder mig ganska mycket av olika slags appar, framförallt när det 

handlar om att automatisera vissa saker, exempelvis multiplikationstabellen, det blir roligare 

träning”.  

 

Lärare S3 nämner kuber, stavar, klockor, digitala hjälpmedel, tiohus, våg samt måttband som 

exempel på representationer. S3 beskriver också att hen använder mycket laborativt material i 

samband med utomhuslektioner, då i form av en hundraruta och måttband. Vid arbete kring 

längd och volym är lärarens intention med att inkludera laborativt material att eleverna ska få 

experimentera och testa, genom att måtta med måttband och mäta med vatten. Till den 

mattebok som lärare S3 använder sig av medföljer det laborativt material, såsom en mindre 

linjal, måttband och geometriska former som är anpassat efter mattebokens uppgifter. Lärare 

S4 tar i sin intervju upp representationer genom mini-whiteboards, projektor, magneter, ipads 

och appar. Lärare S4 beskriver också hur de på skolan samarbetar kring det laborativa 

materialet; “Vi har ett gemensamt skåp på skolan där vi kan gå och hämta det material som vi 

behöver, och vi har en jättebra förstelärare som hela tiden ser till att materialet är uppdaterat 

och relevant”. Lärare S4 beskriver att hon tror att många lärare är rädda för att använda 

laborativt material för att det ska bli rörigt i klassrummet; “En del kanske drar sig för att 

använda det för att man tänker att eleverna ska leka med det istället och att det kommer bli 

stökigt, men när eleverna är vana vid att använda det på matten så försvinner det. Det är 

viktigt att läraren är tydlig med att man ska använda det för att räkna och inte leka”. 

 

Samtliga lärare beskriver att man ska låta eleverna använda sig av det laborativa materialet så 

länge de behöver och inte ta bort det för tidigt. Lärare S3 beskriver; “Jag vet att en del tycker 

att eleverna ska klara sig utan materialet, men jag vet att när dom gör det så kommer dom 

inte gå och hämta material, för det går snabbare att räkna utan”. Lärare S3 uttrycker sig 

även på följande sätt kring att använda sig av laborativt material i matematikundervisningen; 

“Det går inte att jobba utan laborativt material tycker jag”.  

 

4.1.4 Undervisningsmetoder 

Efter att ha sammanfattat alla lärares intervjuer gällande undervisningsmetoder för 

undervisning nämner samtliga lärare betydelsen av en varierad undervisning. Intentionen 
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gällande val av metod handlar om variation, detta för att som lärare kunna möta olika elevers 

behov.  

 

Lärare S3 uttrycker det på följande sätt; “Det måste vara variation, det är nog det som det 

handlar om”. Samtliga lärare beskriver också utomhuspedagogik som en viktig metod för 

undervisningen, med intention att man varierar elevernas lärmiljö beroende på innehåll. Alla 

lärare beskriver även att det är viktigt att man varierar hur gruppkonstellationerna i 

klassrummet ser ut, att man skiftar i att både arbeta i helklass, par och enskilt. Detta uttrycks 

av S3 genom citatet; “Att man arbetar laborativt, både i par eller i en grupp, ibland för man 

saker tillsammans hela klassen men även individuellt, att man försöker få in en blandning av 

det”. Lärare S1 berättar att hen är noga med att ta reda på vilken nivå eleverna ligger på, 

denna intention används sedan som utgångspunkt i val av metoder för undervisningen. Både 

lärare S1 och S3 förespråkar att eleverna också hjälper och lär varandra i undervisningen, 

vilket lärare S3 uttrycker på följande sätt; “Eleverna får hjälpa varandra i små arbetslag, ta 

hjälp av varandra, genom att man frågar en kompis så blir man tvungen att förklara och då 

tränar man på att prata matte”.  

 

Lärare S1 talar även om att använda olika lekar och spel som metod för 

matematikundervisningen, också att inkludera tävlingar, de fem sinnena och matteboken. S1 

betonar att intentionen med sättet som undervisningen ska genomföras på är att det ska vara 

strukturerat. Hen berättar också att man som lärare ska handleda sina elever framåt genom att 

hjälpa dem se mönster, lära ut strategier och ställa frågor. Hen menar vidare att det är viktigt 

att visa och berätta hur man ska göra och inte bara att man ska göra. Lärare S1 tar också upp 

nivågruppering som en metod och önskar att det fanns två spår i matematik, ett långsamt och 

ett snabbt då hen uttrycker att det är en stor utmaning; “Den absolut största utmaningen i 

matte är att om man ska pusha fram elever som ligger långt bak eller om de ska få räkna i sin 

takt”.  

 

Lärare S2 talar om sina intentioner med att använda alternativa arbetssätt och uttrycker sig på 

följande sätt; “Jag varvar väldigt mycket praktisk matte med teoretiskt, det ena kan inte 

utesluta det andra tycker jag”. Hen menar att det är bra för eleverna att få höra saker från 

olika lärare, då alla har egna sätt att lära ut, vilket ger eleverna olika infallsvinklar. S2 berättar 

att man ska använda sig av olika arbetssätt så att det passar alla elever samt att läraren ska 



38 
 

fungera som en guide som vägleder eleverna. Betydelsen av färdighetsträning är också något 

som S2 framhåller och menar att man inte heller kan utesluta det.  

 

Lärare S3 framhäver också det faktum att man bör använda sig av olika metoder; “Eftersom 

vi alla är olika som människor så lär vi oss bäst på olika sätt, därför tror jag att det är viktigt 

att man provar olika så att alla elever får sin del och att man bemöter allas behov”. S3 tar 

upp arbetsron som en viktig aspekt och talar om att läraren ska erbjuda eleverna olika 

strategier samt skapa lärtillfällen och förutsättningar för eleverna att lära genom att stötta och 

hjälpa. Intentionen med val av metod är att eleverna ska vara delaktiga och bli medvetna om 

hur de lär bäst genom att själva pröva och utforska samt ta ett eget ansvar för sitt lärande.  

 

Lärare S4 talar om att ge eleverna ”matteduschar” i form av att de får lösa mindre 

matematiska uppgifter vid olika tillfällen, som ett sätt att involvera matematiken under hela 

dagen. Hen beskriver också att genomgångarna bör hållas korta för att inte tappa elevernas 

uppmärksamhet och intresse. På frågan hur tror du att matematik bäst lärs in svarar S4; “Det 

är svårt, för alla lär sig på olika sätt, men jag tror att det är viktigt att man hittar varje 

individs sätt, så att man anpassar, att man grupperar in eleverna och anpassar sig efter hur 

de olika eleverna lär sig bäst”. S4 berättar att läraren ska finnas som stöd och lägga extra 

fokus på de svagare eleverna i form av mindre grupper och extra stöttning. Intentionen med 

val av metod är att eleverna ska involveras i undervisningen och de ska vara aktiva under 

genomgångarna, komma fram och lösa exempel på tavlan och förklara hur de tänker och att 

läraren hela tiden ska uppmuntra eleverna.  

 

4.2 De kenyanska lärarnas intentioner med matematikundervisning 
Nedan presenteras de kenyanska lärarnas intentioner gällande mål, innehåll, representationer 

samt undervisningsmetoder för matematikundervisningen.  

 

4.2.1 Mål  

Vid sammanställningen av de fyra intervjuerna som vi genomförde i Kenya finner vi en 

genomgående likhet mellan lärarnas intentioner gällande mål för matematikundervisningen. 

Målet handlar om att alla lärarna nämner att matematiken har betydelse i vardagen och inför 

framtida studier och karriärer. Lärare K2 beskriver att; “It’s important to know mathematics 

in the future when the students are going to have a carrier, a lot of jobs requires for you to be 
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able to count”. Detta är något som K3 håller med om; “You use mathematics your whole life 

and you never stop to learn, whatever you want to do in the future, starting a company or 

doing business”. Lärare K4 beskriver att matematik är viktigt då det kategoriseras som 

livskunskap och är en oerhört stor del i utbildningen. Hen nämner också att intentionen är att 

eleverna ska utveckla de kunskaper som står beskrivet i läroplanen; “It’s very clear in the 

syllabus how the students are suppose to use mathematics in the future”. Två av lärarna, K1 

och K2, nämner också förmågan att kunna förklara samt ställa frågor som viktiga mål med 

matematikundervisningen. K2 beskriver sin intention på följande sätt; “I want my students to 

be able to explain and ask questions, it’s important for their development”.  

 

4.2.2 Innehåll  

Samtliga fyra lärare beskriver sina intentioner gällande val av innehåll i 

matematikundervisningen som helt beroende av det som står skrivet i läroplanen samt 

kursplanen för matematik. Det är det som helt styr vad som behandlas på 

matematiklektionerna.  

 

Lärare K4 svarar på frågan om vad matematikundervisningen ska innehålla; “the teaching has 

to be about what’s in the syllabus”. De tre andra kenyanska lärarna nämner mer explicit vilka 

områden som de anser vara viktiga inom matematiken, dock hela tiden relaterat till 

kursplanen. K1 beskriver att matematiska begrepp, regler och räkneoperationer är viktigt 

innehåll i undervisningen. Lärare K2 nämner addition, subtraktion, multiplikation och 

geometri som centralt. Hen betonar addition och subtraktion och beskriver att; “the students 

have to learn addition and subtraction”. Att arbeta med geometri och olika former betonar 

K3 som viktigt, speciellt för de yngre åldrarna. Hen nämner också att undervisningen behöver 

beröra att arbeta med tal och siffror. 

 

4.2.3 Representationer 

Gemensamt för alla lärares intentioner gällande användande av olika representationsformer i 

undervisningen är att det ska vara på lärarens initiativ. Materialet som används är uteslutande 

vardagliga föremål, vilket innebär saker som inte är speciellt framtagna för att användas i 

matematikundervisning.  
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K1 beskriver att intentionen med att använda laborativt material handlar om att skapa 

förståelse. Hen berättar om att eleverna använder kapsyler när de gör beräkningar; “The 

students are given bottle caps sometimes when they have to count, it will help them see how 

much the answer will be”. Hen nämner också att eleverna ofta ritar symboler när de räknar, 

till exempel målade cirklar som får representera tal. Att använda kapsyler som laborativt 

material beskriver alla lärare att de gör i klassrummen. De har kapsylerna i lådor framme vid 

griffeltavlan och läraren ger de till eleverna när de ska användas. Lärare K2 berättar om 

planscherna som sitter uppe längs med klassrummets väggar, vilka föreställer bland annat 

siffror och geometriska former. Det är inte planscher i papper, utan ena sidan av en tygsäck 

som man målat och skrivit på. Intentionen med att använda bilder beskrivs av lärare K2 som 

hjälp för eleverna att minnas vad de gått igenom.  

 

Lärare K3 är den som benämner flest representationsformer då hen berättar om att de 

använder sånger, lera, stenar, kapsyler, pinnar och penslar. Hen beskriver att; “The students 

understanding will increase if they work with something creative, but it has to be combined 

with writing”. Även K2 beskriver att intentionen med användandet av material hjälper till 

med förståelsen för eleverna: “We use stones and bottle caps because the students understand 

better and they also understand better when I teach them using the materials”.  

 

K4 berättar att de använder papper och penna väldigt ofta, då det bara finns en upplaga av 

läroboken, vilken tillhör läraren. När de då arbetar med skriftliga uppgifter måste dessa 

skrivas upp på tavlan och eleverna skriva av i sina böcker för att sen räkna ut. Papper och 

penna beskrivs av alla fyra lärarna som en viktig del i matematikundervisningen.  

 

4.2.4 Undervisningsmetoder 

Det mest utmärkande vid sammanställning av de fyra intervjuerna är hur lärarna framhåller 

vikten av explicit undervisning. Det beskrivs att intentionen gällande val av metod handlar 

mycket om logistiska orsaker, det är till största del inte möjligt att arbeta i olika 

gruppkonstellationer. Det är cirka 40 elever i varje klass och en lärare, de sitter trångt på 

träbänkar med tillhörande bord. Skolan har ingen skolgård och ligger mitt i slummen vilket 

gör att lektionerna enbart tar plats i respektive klassrum.  
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Lärare K1 beskriver hur hen som lärare undervisar och ger information till sina elever. Hen 

beskriver vikten av att gå igenom saker på tavlan för eleverna; “I teach the students the rules 

in mathematics and how you can count and make operations”. Eleverna ska räkna ut 

uppgifter i sina böcker, sedan räcka upp handen för att få komma fram till tavlan och göra 

uträkningar även där. Även K2 berättar om hur hen först går igenom uppgifter på tavlan och 

att eleverna sedan oftast får arbeta ensamma. Hen berättar; “I explain for the students and 

give examples. The students are welcome to ask me questions and I always mark their 

assignments in class”. Hen beskriver rättningen som en viktig del och den sker kontinuerligt 

under lektionen. När en elev färdigställt uppgifterna, rättar läraren och de fel som upptäcks 

måste åtgärdas omedelbart. K3 och K4 är överens om hur läraren ska undervisa eleverna och 

ge dem kunskap. Det beskrivs av båda som viktigt med genomgångar framme vid tavlan för 

att sedan arbeta med uppgifter.  

 

Lärare K1 nämner att det också är viktigt att eleverna får diskutera med varandra i små 

grupper; “For the students to develop and understand better it’s important for them to 

cooperate and work together”. Även K4 nämner att eleverna ska diskutera med varandra samt 

att det är viktigt att eleverna ska vara involverade i undervisningen. K3 beskriver att 

intentionen med att ställa frågor till eleverna är för att koppla tillbaka till det som 

genomgången handlat om; “If the students are being asked about things I just presented, they 

should be able to answer it correctly. Otherwise I know they haven’t paid attention or haven’t 

understood”. 

 

K2 och K3 nämner vikten av återkoppling och förförståelse. Som K2 beskriver; “It’s 

important to connect to what we did the previous lesson and make sure that all of the students 

have understood”. K3 berättar om hur hen ger eleverna mycket tid för att skapa förståelse och 

att hen försöker dela in eleverna efter nivå. Intentionen med att nivågruppera är enligt K3 att 

försöka ge de elever som behöver utveckla sin förståelse mer explicit undervisning. De elever 

som har god förståelse kring området kan arbeta självständigt med uppgifter samtidigt som 

läraren gör en ny genomgång med de elever som inte förstått. Hen säger att; “The teacher 

should always give examples. It’s very important to find out what the students know from 

before and work from that”. 
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4.3 Sammanfattning 
I tabell 3 nedan har vi sammanfattat våra resultat utifrån de intervjuer som vi genomfört 

med lärarna i Sverige och Kenya.  

 

Tabell 3. Sammanfattande tabell av svenska och kenyanska lärares intentioner med 

matematikundervisningen 

  Svenska lärare             Kenyanska lärare  

  

 

Mål 

 

Mål med matematikundervisningen är att 

eleverna ska fungera i vardagen. Det 

framhålls också viktigt att utveckla olika 

matematiska kompetenser.  

 

Mål med matematikundervisningen 

är att den ska vara användbar i 

vardagen och framtiden.  

Innehåll Innehåll i matematikundervisningen 

handlar om dess applicerbarhet i 

vardagen. Innehållet ska bestå av många 

olika delar och bilda en helhet. 

Innehåll i matematikundervisningen 

är helt beroende av det som är 

skrivet i läroplanen. 

Representationer Representationer i 

matematikundervisningen handlar om att 

hjälpa eleverna att synliggöra och 

konkretisera matematiken. Pedagogiskt 

framtaget material samt digitala verktyg 

beskrivs som viktiga delar i 

undervisningen. Det beskrivs också att 

det är viktigt med fri tillgång till 

materialet och att det ska finnas 

lättillgängligt i klassrummet. 

Representationer i 

matematikundervisningen handlar 

om att det ska hjälpa eleverna skapa 

förståelse. Det material som 

används är vardagliga föremål och 

användandet ska ske på lärarens 

initiativ och när denne anser det 

behövas.  

Undervisningsmetoder Undervisningsmetoderna i klassrummet 

ska vara varierade. Detta för att kunna 

möta alla elevers behov. Lärarens roll är 

att handleda och stötta eleverna. Det 

framhålls viktigt med variation i både 

gruppkonstellationer, arbetssätt och 

lärmiljöer. 
 

Undervisningsmetoden i 

klassrummet är att undervisningen 

bör vara explicit. Läraren ska 

undervisa vid genomgångar och ge 

information till eleverna. 

Traditionell katederundervisning 

används, detta sker mycket på grund 

av logistiska skäl. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet i förhållande till den forskning som tidigare redovisats i 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med en kort reflektion kring framtida forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån de fyra teman våra frågeställningar grundar sig på; 

mål, innehåll, representationer samt metod. Dessa utgår ifrån lärares intentioner med 

matematikundervisning och inkluderar både de svenska och kenyanska lärarnas resultat. Som 

vi tidigare nämnt kan undersökningar av lärares intentioner ge kunskap om verksamheten och 

undervisningen (Lindblad, Lindhe & Naeslund, 1999). Genom att undersöka lärares 

intentioner i två olika länder med olika skolsystem kan det även tillföra nya perspektiv på 

undervisningen samt synliggöra styrkor och svagheter i det egna landets system, arbetsformer 

och intentioner (Skolverket, 2010).  

 

5.1.1 Lärares intentioner gällande mål med matematikundervisningen 

En tydlig skillnad som framkom av resultatet från de svenska respektive kenyanska 

intervjuerna var att majoriteten av de kenyanska lärarna inte tydligt uttryckte något om att 

eleverna ska utveckla olika kompetenser. Målet var hos de kenyanska lärarna att matematiken 

skulle hjälpa eleverna att klara av vardagen och framtiden. De svenska lärarna berättade 

däremot att eleverna behöver utveckla välfungerande strategier för att klara matematiken. 

Något som återfinns i många lärares resonemang är de matematiska kompetenser som 

fastställts av NCM (2001). Det är betydligt svårare att hitta uttalade kompetenser hos de 

kenyanska lärarna medan man ur resultatet kan se att det finns en stor medvetenhet kring dem 

hos de svenska lärarna. Produktivt förhållningsätt är den tydligaste kompetensen som 

framhålls från samtliga lärare. Både de svenska och kenyanska lärarna berättar om hur 

matematiken är central för att klara sig i vardagen och för elevernas framtid, vilket också 

understryks som ett viktigt syfte i den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2017b). Det är enbart hos de svenska lärarna vi återfinner 

intentionen kring att eleverna ska finna matematiken användbar och meningsfull, vilket också 

är en del av det produktiva förhållningssättet (NCM, 2011). Intressant att reflektera kring är 

att en positiv inställning till matematik är en del av den kenyanska matematiska kursplanen 

(Wangai, 2006), men är inget som nämns uttryckligen av de kenyanska lärarna i vår studie. 

Det produktiva förhållningssättet kan även kopplas samman med kompetensen att ha ett 



44 
 

helhetsperspektiv kring matematiken, vilket de svenska lärarna uttrycker när de berättar om 

att framtida studier, samhällsnyttan samt självständighet är mål med matematiken. En 

anledning till att detta inte benämns av de kenyanska lärarna kan vara att det enbart är en 

väldigt liten del av de kenyanska eleverna som fortsätter vidare med sin utbildning efter 

grundskolan. Därför framhålls inte framtida studier som ett tydligt mål med 

matematikundervisningen, istället ligger fokus på att klara sig i framtiden och vara 

entreprenöriell (Thelander, 2009; Wangai, 2006).  

 

Utvecklandet av en begreppslig förståelse nämns hos de svenska lärarna som en 

grundläggande kompetens för att eleverna ska klara matematiken, men nämns inte av de 

kenyanska. Även kompetensen att behärska procedurer benämns av de svenska lärarna som 

centralt. Något som återfinns i både de svenska och kenyanska lärarnas svar var att eleverna 

behöver utveckla sin kommunikationsförmåga. Det beskrivs som viktigt att eleverna ställer 

frågor och får diskutera lösningar och svar på dessa. De svenska lärarna lägger också stor vikt 

vid den strategiska kompetensen (NCM, 2001), vilken till stor del handlar om 

problemlösning. Det logiska tänkandet beskrivs av de svenska lärarna som en viktig del i 

matematikundervisningen, vilken också är en av kompetenserna som NCM (2001) fastställt. I 

den kenyanska läroplanen återfinns motsvarigheter till de kompetenser som de svenska 

lärarna tydligt framhåller, såsom logiskt tänkande, begreppsförmåga samt problemlösning. En 

anledning till att dessa inte nämns av de kenyanska lärarna kan vara att merparten av lärarna 

inte genomfört någon lärarutbildning.  

 

5.1.2 Lärares intentioner gällande innehåll i matematikundervisningen 

Gällande vilket innehåll som lärarna nämnde som centralt fanns en markant skillnad mellan 

de svenska och kenyanska lärarna. De kenyanska lärarna uttryckte tydligt att det var det som 

fanns i kursplanen som skulle behandlas på lektionerna. Lärarna nämnde inte något om hur 

innehållet skulle kunna kopplas till vardagen, vilket i sin tur var väldigt tydligt hos de svenska 

lärarna. De svenska lärarnas svar påvisade att deras intentioner gällande val av innehåll under 

lektionerna hela tiden kopplades till de mål som skulle uppnås. Denna koppling kunde vi inte 

se hos de kenyanska lärarna, då val av innehåll enbart grundades i att det stod i kursplanen för 

matematik. Vi har valt att jämföra och diskutera lärarnas svar kopplat till de sex områden som 

presenteras i det centrala innehållet för den svenska kursplanen i matematik (Skolverket, 

2017b). Detta för att ha en gemensam grund men också för att den har flera likheter med den 

kenyanska läroplanen (Wangai, 2006). Områdena tal och tals användning samt geometri 
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nämns av alla svenska lärare samt tre av de fyra kenyanska lärarna. Den fjärde kenyanska 

läraren hänvisade enbart till läroplanen och nämnde inget specifikt innehåll. Innehåll rörande 

algebra, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning nämndes av 

alla svenska lärarna, vilket visar att deras intentioner även kan kopplas till det centrala 

innehållet. I den kenyanska läroplanen (Wangai, 2006) finns motsvarigheter till samtliga 

områden som i det svenska centrala innehållet (Skolverket, 2017b), detta syns dock inte i de 

kenyanska lärarnas svar, utan de hänvisar generellt till läroplanen. En tanke som väcks ur 

detta är hur det i kursplanen för matematik i Kenya är, som vi tidigare nämnt, tydligt 

uppspaltat exakt vad innehållet ska vara samt vad som ska behandlas i respektive årskurs. 

Detta skiljer sig tydligt från den svenska kursplanen för matematik (Skolverket, 2017b) då 

den innehåller mer generella beskrivningar av de olika områdena samt är uppdelad stadievis. 

Det är tydligt hur innehållet ska kopplas till de kunskapskrav som ställs i slutet av varje 

stadie. Eftersom den svenska kursplanen för matematik är mer generell och att lärarna har mer 

handlingsutrymme, tror vi resulterar i att lärarnas intentioner gällande innehållet i 

matematikundervisningen har en större medvetenhet och syfte.  

 

5.1.3 Lärares intentioner gällande representationer i matematikundervisningen 

Den generella likheten mellan länderna var att samtliga lärare beskrev att de använde olika 

representationer i sin matematikundervisning. Skillnaderna finner vi i bakomliggande 

intentioner samt vilka sorters representationer som användes. Både de kenyanska och svenska 

lärarna benämner att intentionen med användandet av olika material var att eleverna skulle 

utveckla en större förståelse. Detta överensstämmer med hur Emanuelsson (1996) beskriver 

att syftet är att utveckla och fördjupa elevernas förståelse för den abstrakta matematiken. 

Användandet av representationsformen bilder i klassrummet nämns av alla svenska lärare 

samt en kenyansk lärare. Dock förklarar den kenyanska läraren att intentionen med bilder 

längs med väggarna enbart är att eleverna ska minnas. Detta överensstämmer inte helt med de 

svenska lärarnas intentioner, vilket beskrivs vara att bilderna ska hjälpa eleverna med 

förståelse och användas som ett stöd vid beräkningar och i utveckling av strategier. Dessa 

intentioner kan tydligt kopplas till hur Emanuelsson (1996) menar att bilder hjälper eleverna 

utveckla förståelse och skapar en koppling mellan det skrivna språket och vardagliga 

situationer. Enligt vad vårt resultat visar är laborativt material den representationsform som 

nämns flest gånger av lärarna. Många av lärarna beskriver att de ofta använder laborativt 

material, vilket gör att vi tolkar det som den vanligast förekommande representationsformen. 

En stor skillnad mellan länderna är att det i Sverige är övervägande pedagogiskt material som 
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brukas, medan lärarna i Kenya använder vardagliga föremål. Förklaringen till detta handlar 

om skillnaderna i ländernas samt skolornas ekonomiska förutsättningar. Som vi tidigare 

beskrivit är skolan i Kenya belägen i slummen och finansieras av donationer. De använder sig 

av kapsyler och stenar, vilka benämns som vardagliga föremål, vilka är föremål som redan är 

kända för eleverna (Szendrei, 1996). När eleverna redan är bekanta med föremålen kan 

användningen och förståelsen underlättas (Szendrei, 1996). De pedagogiska föremål som de 

svenska lärarna använder, såsom tiobasmaterial, plockmaterial och tallinjer, är material som 

ska tydliggöra räknestrategier, vilket de vardagliga föremålen inte gör (Rydstedt & Trygg, 

2010). För- och nackdelar finns med de båda olika sorternas material, de vardagliga 

föremålen kan i vissa fall ta fokus från matematiken då det kan vara svårt för eleverna att 

koppla att det representerar något matematiskt. Detta kan undvikas genom att läraren tydligt 

demonstrerar hur materialet ska användas och uttalar dess matematiska representation. Då de 

kenyanska lärarna enbart använder sig av vardagliga föremål tror vi att den matematiska 

representationen ändå blir tydlig för eleverna. Användande av pedagogiskt material kan 

resultera i vissa hinder. Eleverna kan istället bli förvirrade av materialets funktion och form 

och inte kunna utnyttja det till fullo. Samtliga av de svenska lärarna nämner att materialet ska 

användas för att synliggöra och konkretisera för eleverna. Sammanfattningsvis för både 

vardagliga och pedagogiska föremål är att de måste föregås av ett tydligt syfte och 

demonstration av användandet (Israelsson & Jönsson, 2017).  

 

En annan tydlig skillnad återfinns i hur material används i klassrummen. De svenska lärarna 

förespråkar fri tillgång till materialet och att eleverna själva får avgöra vid vilken tidpunkt 

samt vilket sorts material som behövs. De kenyanska lärarna uttrycker sig enhälligt om att 

läraren ska distribuera materialet till eleverna samt instruera hur det ska användas. Att ha fri 

tillgång till laborativt material beskrivs av Israelsson och Jönsson (2017) som något som både 

kan resultera i hinder och möjligheter för lärande. Läraren bör ha förutbestämt vilka olika 

sorters material som är passande att använda vid respektive lektion, men eleverna ska på eget 

initiativ kunna använda sig av det. Anledningen till detta är för att lärarna ska kunna följa 

elevernas tankegångar vid uträkningar med hjälp av materialet. Här finner vi att de svenska 

och kenyanska lärarna på olika sätt och i olika stor utsträckning efterföljer det som forskning 

påvisat. En av de svenska lärarna uttrycker sig explicit i hur hen anser att materialet som 

erbjuds ska vara aktuellt för det område man arbetar med, dock inte för att läraren ska ha 

större förståelse för elevernas tankegångar, utan för att det annars blir för rörigt i 

klassrummet. Något som samtliga svenska lärare tydligt beskriver är hur intentionen med 
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materialet är att eleverna slutligen inte ska behöva använda sig av det, vilket styrks av 

Israelsson och Jönsson (2017). Flera av de svenska lärarna beskriver även hur eleverna till 

slut själva kommer välja bort materialet vid uträkning, då det blir svårare och mer 

tidskrävande att göra beräkningar med hjälp av det. Aspekten kring att materialet tillslut inte 

ska behöva användas var inget som nämndes av de kenyanska lärarna. Användandet av 

pengar som laborativt material i undervisningen nämns av de svenska lärarna som 

framgångsrikt, dock med vissa svårigheter. Det som framkommer under intervjuerna 

överensstämmer med det som Israelsson och Jönsson (2017) beskriver kan vara ett hinder vid 

användandet av pengar. Abstraktionsgraden är mycket högre hos pengar än hos andra 

material, vilket kan göra att eleverna inte blir hjälpta av materialet. Även här understryks 

vikten av en tydlig demonstration och genomgång av läraren. Genomgående hos de svenska 

lärarna uttrycks vikten av att materialet ska användas i ett matematiskt syfte, vilket inte nämns 

av de kenyanska lärarna. För att ett laborativt material ska användas på ett framgångsrikt sätt 

behöver det föregås av ett tydligt syfte, god kunskap och planering (Israelsson & Jönsson, 

2017). 

 

5.1.4 Lärares intentioner gällande undervisningsmetoder i matematikundervisningen 

Resultatet från intervjuerna påvisar en tydlig skillnad mellan de svenska och kenyanska 

lärarnas intentioner gällande val av undervisningsmetoder. Samtliga av de kenyanska lärarna 

påtalar att explicit undervisning är viktigt och ska användas. Läraren ska ge information till 

eleverna vid genomgångar, vilket tydligt kan kopplas till hur behaviorismen och 

kognitivismen ser på lärande. Med detta menas att lärande till största del är något passivt, 

samt att det är synonymt med inlärning (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000; Woolfolk et 

al. 2012). Denna inriktning är något vi inte lika tydligt ser hos de svenska lärarna, deras fokus 

ligger istället på att lärande ska ske gemensamt och med variation av metoder. Detta kan 

tydligt återfinnas i hur det inom konstruktivismen beskrivs att lärarens roll är att skapa 

varierade undervisningsmiljöer och förutsättningar (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). 

Samtal och diskussion i samband med matematikundervisning är något som beskrivs som 

viktigt hos alla de svenska lärarna samt en av de kenyanska lärarna. Språkets betydelse för att 

skapa förståelse är något som förespråkas inom det sociokulturella perspektivet, vilket betyder 

att kunskap skapas genom socialt samspel (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Flera av 

de svenska lärarna nämner vikten av att eleverna ska arbeta tillsammans och lära av och med 

varandra. Detta kopplar vi till teorin om den proximala utvecklingszonen, vilken även den har 

sin bas i det sociokulturella perspektivet (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). En av de 
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kenyanska lärarna samt alla svenska lärare beskriver vikten av att som lärare utforma 

lektioner med grund i elevers förförståelse och individuella förutsättningar. Detta för att skapa 

en god lärandesituation för eleverna, vilket kan kopplas till konstruktivismens tankar om hur 

lärande bygger på individens tidigare erfarenheter och kunskaper (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, 2000). Att använda nivågruppering som en metod nämns av både svenska och 

kenyanska lärare. Att skapa arbetsgrupper där eleverna enbart omger sig med kamrater på 

samma nivå gör att den proximala utvecklingszonen inte kan närmas (Wyndhamn, Riesbeck 

& Schoultz, 2000). Detta tror vi är något som ställer högre kvar på läraren samt behöver 

kombineras med andra undervisningsmetoder. Sammanfattningsvis skiljer det sig markant 

mellan de svenska och kenyanska lärarnas intentioner gällande val av metoder. En del av 

detta kan tydligt förklaras genom de svårigheter som finns på skolan i Kenya, bristen på 

material, begränsade utrymmesmöjligheter samt det stora antalet elever i varje klass. Eftersom 

flertalet av de kenyanska lärarna inte genomgått någon lärarutbildning kan också detta vara en 

anledning till det skilda resultatet länderna emellan.  

 

5.1.5 Slutsatser  

En tydlig skillnad som framkom mellan de svenska och kenyanska lärarna var hur elevernas 

utvecklande av matematiska kompetenser framhölls. I vår studie framkom att de svenska 

lärarna hade större medvetenhet gällande betydelsen för eleverna att utveckla matematiska 

kompetenser. Ytterligare en skillnad var hur de kenyanska lärarna återkommande nämnde att 

det som skulle behandlas på lektionerna var det som stod i kursplanen. De svenska lärarna 

kopplade istället innehållet på lektionerna till de mål som eleverna skulle uppnå. Skillnader 

återfanns också gällande vilken sorts material som användes i undervisningen samt i vilket 

syfte. De svenska lärarna använde sig till största del av pedagogiska föremål medan de 

kenyanska lärarna enbart använde sig av vardagliga föremål. Hos de svenska lärarna beskrevs 

vikten av att eleverna hade fri tillgång till materialet medan materialet i det kenyanska 

klassrummet enbart delades ut av lärarens när hen ansåg det nödvändigt. De kenyanska 

lärarna framhåller den explicita undervisningen viktig, vilket kan kopplas till kognitivismen 

och behaviorismens tankar kring hur lärande bäst sker. De svenska lärarna framhöll istället 

det gemensamma lärandet och variationen av undervisningsmetoder, vilket kan kopplas till 

konstruktivismen och det sociokulturella perspektivets tankar kring lärande.  
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En tydlig likhet vi kom fram till var hur samtliga lärare, från både Sverige och Kenya, 

framhöll matematikens betydelse i vardagen. Ytterligare en likhet som framkom var att 

samtliga lärare framhöll att de använda representationsformer och mer specifikt laborativt 

material i matematikundervisningen. Det nämns av lärarna från både Sverige och Kenya 

vikten av att grunda lektioner i elevers förförståelse samt individanpassa i största möjliga 

mån.  

 

Sammanfattningsvis av vårt resultat och diskussion kan slutsatsen dras att det både finns 

skillnader och likheter mellan de svenska och kenyanska lärarnas intentioner med 

matematikundervisning 

 

5.2 Framtida forskning 
För framtida forskning skulle ett alternativ vara att observera lektioner och se hur väl de 

överensstämmer med vad som framkommit i vårt resultat. Ytterligare en intressant tanke inför 

framtida forskning handlar om att fokusera mer på det laborativa materialet och vilken 

inverkan det har på elevernas lärande, detta både genom observationer i klassrummet samt 

intervjuer med elever.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilka årskurser undervisar du i? 
Har du gått någon utbildning för att bli lärare? 
Vad för utbildning? 

Hur lång var utbildningen?  
Varför utbildade du dig till lärare? 
 
Mål 
Vad är matematik för dig?  
Hur undervisar du i matematik? 
Varför är matematik ett viktigt ämne? 
När anser du att matematik blir användbart i vardagen? 
 
Innehåll 
Vilka områden anser du är viktiga inom matematik?   
Vad anser du är viktigt att eleverna lär sig i matematik? 
 
Representation 
Vilka hjälpmedel använder du dig av i matematikundervisningen? 
Använder du dig av något material när du undervisar i matematik? 
Vilket? 
Av vilken anledning använder du materialet? 
Är det något material du anser fungerar bättre/sämre och i så fall i vilket område inom 
matematiken? 
 
Metod 
Hur anser du att elever på bästa sätt lär sig matematik? 
Hur anser du att matematik bäst lärs in? 
Hur anser du att undervisningen ska genomföras? 
Vilken roll har du som lärare under matematikundervisningen? 
Vilken roll har eleverna under matematikundervisningen? 
 
Interviewguide – English translation 
How old are you? 
For how long have you been working as a teacher?  
What grades do you teach? 
Have you attained any education to become a teacher? 
What kind of education? 
For how long? 
Why did you become a teacher? 
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Mål 
What is mathematics for you? 
How do you teach mathematics? 
Why do you think mathematics is an interesting subject? 
When do you think mathematics is useful in our everyday life? 
 
 
Innehåll 
What areas do you consider important in mathematics? 
What do you think is important for the students to learn in mathematics? 
 
Representation 
What tools do you use during mathematics lessons? 
Are you using any materials during mathematics lessons? 
What kind of materials? 
For what reason? 
Is there any material you think work better/worse and if so in what area regarding 
mathematics? 
 
Metod 
How do you think students learn mathematics best? 
How is mathematics best being learnt? 
How do you think mathematics teaching should be? 
What role do you take as a teacher during mathematics teaching? 
What role does the students take during mathematics teaching? 
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Bilaga 2 – Utvärdering av samarbete  
Vi anser att vi båda bidragit lika mycket till denna produktionsuppsats, både i Sverige och 

Kenya. Vi har tagit lika mycket ansvar och lagt ner lika mycket tid, då vi skapat detta arbete 

tillsammans. Vi har delat upp intervjuerna samt transkriberingen likvärdigt och vi har även 

delat upp arbetsuppgifterna under tiden på ett rättvist sätt. Vi hade inte kunnat genomföra 

detta arbete på egen hand utan detta är något vi skapat tillsammans och med hjälp av 

varandra.  


