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Sammanfattning: 

Denna studies huvudsyfte är att ta reda på hur pedagoger planerar och arbetar med att hos sina 

elever utveckla de fem stora förmågorna inom matematik. Dessa fem förmågor är: Begrepps-

förmåga, kommunikationsförmåga, procedurförmåga, analysförmåga samt metakognitiv för-

måga. 

För att finna svar på den frågeställning som studien har, gällande hur planeringen och 

arbetet med förmågorna ser ut, användes en kvalitativ forskningsmetod. Genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med sex pedagoger samlades data in. De data som intervjuerna genere-

rade analyserades sedan med hjälp av tidigare forskning och litteratur inom området. 

I den tidigare forskningen och litteraturen presenteras hur en planering och arbetet med 

de fem stora förmågorna kan och bör se ut. I studien presenteras även en bakgrund till be-

greppet The Big Five samt hur dessa kan och bör planeras och arbetas med i relation till ma-

tematiken. 

Avslutningsvis presenteras de resultat som framkommit. I dessa framgår att de pedago-

ger jag intervjuat på de flesta sätten, följde de råd, tips och kriterier som tidigare forskning 

och övrig litteratur ansåg att planering och undervisning i de matematiska förmågorna bör 

bygga på. Dock fann jag två punkter där förbättringar kan och bör ske. Dessa gäller hur 

material vid genomgångar och under arbetet med förmågorna på ett bättre sätt bör anpassas 

för eleverna, så att de oavsett var de ligger kunskapsmässigt kan få ta del av och förstå vad 

och hur förmågorna ska tränas. Pedagogerna bör även bli bättre på att samarbeta med övriga 

skolämnen och på så sätt förbättra förutsättningarna för- och utvecklandet i förståelsen i för-

mågorna samt ytterligare inse nyttan av att kunna och använda sig av matematik. 
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Förord.  

Då jag nu närmar mig slutet på mitt examensarbete är det med blandade känslor jag gör detta. 

Jag känner både en glädje, vemod och en rädsla. Glädje över att nu kunna se slutet på dessa 

fyra år på universitetet och snart få ta klivet ut i arbetslivet. Vemod över att den tid som studi-

erna inneburit då det gäller möten med en stor mängd kurskamrater, duktiga föreläsare och 

kursmentorer. Det är också en form av rädsla som sprider sig i kroppen, att lämna denna värld 

som nu varit min vardag i fyra år och nu ge mig ut i en ny värld. 

Jag har många gånger liknat denna tid av uppsatsskrivande vid en graviditet. Snabba 

växlingar mellan skratt och tårar. Fysisk smärta efter timmar vid datorn, halsbränna som sä-

kert beror på en allt för stor mängd kaffe. Värst har säkert sömnbristen varit nu på slutet, att 

inte kunna somna eller när jag äntligen gjort det, plötsligt vakna upp för att direkt börja tänka 

på uppsatsen. Men samtidigt så känner jag mig oerhört stolt, för att jag klarat detta. Lycklig 

över att jag haft en så underbar man och barn som stöttat mig hela vägen. 

Jag vill här passa på att tacka dig, Johan som hela tiden har trott på mig och pushat mig 

vidare. Tack mina underbara barn, mamma är snart tillbaka! Sänder även ett stort tack till min 

pluggkompis Karin, det har varit underbart med vår chattkontakt under denna skrivprocess. 

Ett stort tack också till mina kollegor på Björkhagaskolan som hejat på mig under dessa tio 

stressiga veckor. Avslutningsvis ett stort tack till min handledare under denna min avslutande 

examensuppsats, Stefan Skogelin, för god tips, råd och stöttning i skrivandet. 
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1. Inledning 

I denna inledande del kommer jag presentera min problemformulering som ligger till grund 

för studiens syfte och relevans. Här följer även ett förtydligande av syfte och de frågeställ-

ningar som studien bygger på samt en kortare beskrivning av studiens disposition. 

Problemformulering 

På väg fram mot mitt uppsatsskrivande har många idéer och tankar kommit till mig. Men på 

något speciellt sätt resulterar de alla mer eller mindre i frågor kring de fem stora och viktig-

aste förmågorna, The Big Five, som presenterats av Göran Svanelid (2011). I ett flertal artik-

lar lyfter han vikten av att dessa fem förmågor bör sättas i fokus i dagens undervisning. De 

fem förmågorna finns i dagens kursplaner och styrdokument, de är således centrala i både 

undervisningen som i bedömningen av elevernas resultat, då de ställs mot kunskapskraven. 

För att skolans elever skall kunna nå de mål som står i läroplanen (Skolverket, 2011) är 

det oerhört viktigt att förklara för både elev och vårdnadshavare om vikten av dessa för-

mågors vikt och utvecklingsbehov. Svanelid (2011) förespråkar att pedagogernas undervis-

ning, pedagogiska planeringar samt utvecklingssamtal genomsyras av förmågornas betydelse 

och utvecklande. 

Då den nya läroplanen, Lgr11, skiljer sig åt mot Lpo94, då det gäller förmågornas bety-

delse, väcks frågan om detta återspeglas i pedagogernas planering. Utvecklar dagens under-

visning det som läroplanen förespråkar, de fem förmågorna, eller är det ämneskunskaper som 

gynnas. Vilken typ av kunskaper är det vi vill utveckla hos dagens elever? Är förmågor en 

kunskap? 

Jag har i denna studie valt att fokusera på förmågorna i relation till matematikämnet då 

det genom den senaste PISA-undersökningen från OECD (2013) har kommit signaler på att 

eleverna i Sverige kunskapsmässigt försämrats inom bland annat matematiken.  

De fem viktigaste förmågorna presenteras här nedan utifrån de artiklar Göran Svanelid 

(2011) publicerat i Pedagogiska magasinet. I presentationen av de fem förmågorna kommer 

jag även använda mig av Lisen Häggblom (2013), för att göra en tydligare koppling till ma-

tematikämnet. Då forskning inom detta område ännu saknas anser jag att vikten av denna stu-

dies resultat på sikt kan gynna yrkets profession och således kan anses relevant för problem-

området. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att synliggöra hur dagens pedagoger i sin planering arbetar för att de fem 

förmågorna ska utvecklas hos eleverna i undervisningen. De frågor jag genom studien vill 

finna svar på är om dagens pedagoger uppfattar sin planering som tillfredställande i förhål-

lande till tidigare forskning och lärandeteorier. Relevansen till yrkesprofessionen anser jag 

stor, då tidigare forskning inom området är mycket begränsad. 

 

Frågeställningar: 

 På vilket sätt anser pedagoger att de planerar för att de fem förmågorna tränas och ut-

vecklas hos eleven i skolans undervisning? 

 På vilket sätt anser pedagoger att de idag arbetar för att de fem förmågorna ska tränas 

och utvecklas hos eleven i undervisningen? 

Uppsatsens disposition 

Efter denna inledande del av uppsatsen kommer nu en bakgrund till ämnesområdet att presen-

teras. Begrepp, relevant litteratur för metod och analys, tidigare forskning och litteratur samt 

internationell forskning kommer att presenteras. I metoddelen förklaras och beskrivs forsk-

ningsmetod, analysmetod samt genomförande av datainsamling. Urval av informanter, etiska 

överväganden och en diskussion kring metodval kommer även lyftas. Fortsättningsvis presen-

teras en analys av resultaten som sedan avslutningsvis kommer tas upp i diskussionsdelen. 
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2. Bakgrund 

Till att börja med vill jag här presentera och förklara vilka de fem stora förmågorna är, vad de 

innebär och på vilka sätt eleverna ska kunna använda dem. Jag har inte rangordnat dem utan 

har slumpvis valt ordningen hur de nedan förklaras. Som stöd i dessa förklaringar har jag ut-

gått från Svanelid (2011) samt Häggblom (2013) som utifrån två olika ämnesområden, So- 

och matematikområdena, belyser och förklarar förmågornas innebörder. Svanelid har arbetat 

inom lärarutbildningen sedan 1987, han är universitetslektor samt läromedelsförfattare. Det är 

främst inom So-ämnesområdet som Svanelid arbetat, men då de fem förmågorna är centrala 

och viktiga inom skolans alla ämnen, ökar vikten av deras utveckling ytterligare. Häggblom 

har under lång tid arbetat inom lärarutbildningen, även i fortbildning av matematiklärare. 

Häggblom har forskat i barns kunskapsutveckling, skrivit läromedel i matematik och kan idag 

titulera sig lektor i matematikdidaktik och pedagogie doktor. 

Jag har valt att benämna förmågorna utifrån en blandning av ovanstående författares be-

nämningar, skälet till detta är att jag velat få fram det mest centrala inom förmågan och under-

lätta för läsare av studien. Fortsättningsvis kommer jag i studien använda mig av de benäm-

ningar som jag rubricerar med här i bakgrundsavsnittet. 

Begreppslig förmåga 

Att inneha en begreppsförmåga innebär att individen kan förstå vad begrepp och ord betyder, 

vilken innebörd de har samt kan relatera begreppen till varandra. Individen kan även använda 

begrepp i nya sammanhang eller vid olika situationer och tillfällen.  

Kommunikationsförmåga 

Genom en kommunikativ förmåga kan individen på olika sätt presentera, samtala, motivera 

och diskutera inom ämnets område. Det innebär att kunna föra fram sina åsikter och den 

ståndpunkt vi har. Det innebär även att kunna bemöta argument samt resonera. Att kunna re-

dovisa och redogöra så att andra förstår men även kunna förklara varför och hur det kommer 

sig att vi tycker som vi gör. 

Procedurförmåga 

Inom denna del ska individen kunna söka och samla in fakta och information som är relevant 

för ämnet. Genom detta utvecklas kunskapen i att kunna skilja på fakta och värderingar, våga 

kritisera samt kunna se om de fakta som framkommer är trovärdig och möjlig att använda i 

uppgiften. Att kunna dela upp och strukturera fakta så att de kan fungera som ett stöd i arbetet 

och den uppgift som ska genomföras. 
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Analysförmåga 

Genom denna förmåga ska eleven kunna se på problem eller händelser ur olika perspektiv. Se 

samband mellan orsaker och kunna förklara vilka konsekvenser de kan leda till. Genom att 

kunna se till både för- och nackdelar kan olika lösningar presenteras. Förståelsen för hur andra 

har tänkt eller agerat ökar samt förmågan till att själv inse skillnaden mellan olika val och 

vilka konsekvenser dessa på sikt kan leda till. 

Metakognitiv förmåga 

Inom denna del utvecklas förmågorna i att kunna se, tolka och värdera utifrån den situation 

man befinner sig i. Genom att reflektera över det som sägs, står skrivet eller görs ökar för-

mågan i att kunna se eller höra rimligheten i det som påstås. Vi kan välja bort det som inte är 

relevant utan istället fokusera på det som i situationen är möjligt och önskvärt. Genom att 

våga prova nya sätt inser vi att fel inte alltid är ett misslyckande, utan leder oss fram mot nya, 

bättre och klokare beslut vilket resulterar i förbättrade metakognitiva förmågor. 
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3. Litteraturgenomgång 

I denna litteraturgenomgång kommer jag presentera den litteratur som jag läst och använt mig 

av för att skapa en fungerande metod samt skapa en struktur på studiens frågeställning i relat-

ion till kontext och problemformulering. Vidare kommer tidigare, både nationell och internat-

ionell, forskning på området samt litteratur i ämnet lyftas och beskrivas för att ge en veten-

skaplig grund som förtydligar problemorådet. I denna del kommer även den sociokulturella 

lärteorin beskrivas då denna teori är en fundamental grund som förutsättning för utvecklandet 

av de fem stora förmågorna. Målet är att även kunna påvisa både styrkor och svagheter i tidi-

gare forskning i syfte att lyfta föreliggande studies relevans. 

Metodlitteratur 

Den litteratur jag valt att studera har utifrån syfte och frågeställning noga övervägts. Dels för 

att finna en så genomgripande bild som möjligt, dels i syfte att finna så väl etablerad forsk-

ning som möjligt och för att få flera infallsvinklar på hur metoden ligger till grund för studi-

ens resultat och diskussion. 

Då skolan idag är en del av det samhälle vi lever i föll valet på att utgå från en sam-

hällsvetenskaplig forskningslitteratur. Bryman (2011) har på ett pedagogisk och metodiskt sätt 

skapat en handledning i hur samhällsvetenskapliga metoder kan se ut. Tillvägagångssätten 

som presenteras är flera, vilket krävs då en kvalitativ studie aldrig kan följa ett på förhand 

bestämt mönster. Det sker under en kvalitativ datainsamling ofta situationer som innebär att 

frågeställning men även syftet kan komma att behöva revideras. Dock bör problemområdet 

alltid finnas i fokus med insikten i att processen inte är linjär, utan kontinuerligt för författaren 

fram och tillbaka mellan datainsamling, analys och revidering. Med hjälp av Bryman (2011) 

har jag kunnat skapa en struktur på studien, den vägleder från studiens inledande delar som 

problemformulering, syfte, frågeställning samt grunder till hur analys och resultat bör bearbe-

tas och presenteras. De etiska överväganden som åligger oss som forskare presenterar Bryman 

på logiskt och försvarbart sätt och på samma sätt förklarar han värdet av väl genomförda, väl 

grundade och väldisponerade forskningsstudier. 

Som stöd för analysen av det datamaterial som studien genererat har jag valt att använda 

mig av Fejes och Thornberg (2009). Skälen till detta var att deras bok på ett tydligt sätt be-

skrivit, förklarat och gett exempel på ett flertal olika analysmetoder. Då studien inleddes 

kunde jag omöjligt välja vilken analysmetod som skulle krävas för att på bästa sätt tolka da-

tamaterialet. Genom Fejes och Thornberg (2009) fick jag nu insikt och kunskap i flera alterna-

tiva metoder, utifrån min frågeställning och det insamlade datamaterialet kunde jag sedan 
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välja den eller de mest lämpade metoderna. När ett analysarbete genomförs är det sällan som 

enbart en metod brukas. Som forskare får du helt enkelt välja de delar som bäst passar för att 

tydliggöra det syfte som studien har, vilket väl kännetecknar en kvalitativ studie. 

Valet av denna metodlitteratur gjorde jag utifrån den frågeställning som studien bygger 

på. För att på bästa sätt kunna samla in relevant data föll valet på kvalitativa forskningsinter-

vjuer (Kvale, & Brinkmann, 2009). Metoden var således inte ett från början gjort val utan den 

svarar ur mina ögon sett bäst upp mot den frågeställning jag haft. Då jag söker efter pedago-

gens egen uppfattning om ett visst fenomen inom en viss kontext är det i kommunikationen 

mellan intervjuare och intervjuad som interaktionen och kunskapsförmedlingen uppstår 

(Kvale, & Brinkmann, 2009). 

Tidigare forskning och teori 

I dagens läroplaner ingår att hos eleven utveckla kunskaper och förmågor som på sikt skall 

leda till att eleven blir en demokratisk, ansvarstagande och delaktig individ. Genom att ut-

veckla de fem stora förmågor, som tidigare beskrivits, skall eleven förberedas och rustas på 

ett tillfredsställande sätt enligt syftestexten inom matematikämnet. (se bilaga 1)  

Matematiska förmågor 

I sin bok, Med matematiska förmågor som kompass, beskriver Häggblom (2013) vad som 

ingår i att besitta de olika förmågorna. Fortsättningsvis ger författaren kopplingar till verk-

samheten samt problematiserar kring tänkandet om och hur förmågorna kan och bör tränas 

och utvecklas. Häggblom beskriver inte förmågorna i samma ordning som jag valt att besk-

riva dem. Jag har valt att följa den ordning som jag i bakgrunden utgått ifrån, för att skapa en 

mer enhetlig struktur och mer lättorienterad genomgång. 

Begreppslig förmåga förklarar Häggblom är en komplicerad och tidskrävande process. 

Eleven måste vid introduktionen av nya begrepp få göra detta möte genom vardagliga situat-

ioner, eleven måste erfara en verklighetanknytning och få föra ett samtal kring begreppen och 

situationen. Med hjälp av sitt talande språk är nu eleven redo att möta konkreta modeller, även 

hjälpmedel i konkreta former gynnar förståelsen. Viktigt är dock att materialet har en mate-

matiskt neutral karaktär så att kopplingen mellan den vardagliga situationen och modellen 

kvarstår. Från det konkreta kan nu steget till bildmodeller och symboler tas. Häggblom an-

vänder sig av, för att förtydliga detta, den begreppsmodell Johnsen- Høines (2000) skapat. I 

denna triangelformade modell (se bilaga 2) beskrivs hur begreppsuttryck (ord, symboler och 

tecken) symboliserar ett begreppsinnehåll (associationer, tankar och åsikter) som i sin tur 

hänvisar till ting (praktiska förhållanden). 
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Kommunikativ förmåga symboliserar vårt språk, både det talade och skrivna språket, vilket 

Häggblom (2013) anser är grunden för att en elev både muntligt och skriftligt ska utveckla 

och kunna synliggöra sin förståelse av matematik. Genom en kommunikativ förmåga ska ele-

ven kunna argumentera, kritiskt granska samt visa sina tankemönster och strategier. Detta 

leder till att eleven kan redovisa och använda varierade uttrycksformer. 

Den kommunikativa förmågan är nära sammankopplad med begreppsförmågan, vilket 

kan ses genom att matematiska begrepp och matematiska strategier beskrivs och resoneras 

kring, inom den kommunikativa förmågan. Genom de ovan beskrivna tillvägagångssätten får 

eleven reflektera och synliggöra sina kunskaper, dessa blir nu tydliga för både eleven och för 

den som ska undervisa och bedöma eleven. Häggblom menar att pedagoger bör sträva efter en 

kommunikation där inte bara frågor som genererar ja- eller nej-svar ges. Pedagogen bör istäl-

let eftersträva en diskussion som leder till att eleven synliggör sina kunskaper. 

Genom kommunikationsförmågan tränas även eleven till att bli en god lyssnare. I utby-

tet av kunskaper hamnar eleverna i den proximala utvecklingszonen, nästa möjliga kunskaps-

steg som med stöd av klasskamrat eller lärare kan nås, som gynnar både den som ännu inte 

fullt ut utvecklat förståelsen, och den som idag gör det. Men detta kräver alltså både en god 

talare och en god lyssnare (Häggblom, 2013). 

I samtalen och diskussionerna utvecklas det muntliga matematiska språket, men även 

den skriftliga kommunikationen ska tränas och utvecklas. Båda dessa delar är viktiga, dels för 

att eleven ska kunna uttrycka sig i ord men även kunna förmedla sig i skrift. När en elevs kun-

skaper ska utvärderas eller bedömas är det av stor vikt att detta kan göras på båda sätten. Möj-

ligheten till att flera signifikanta andra kan få ta del av materialet leder till att flera bedöm-

ningar och utvärderingar kan göras, på sikt ökar då möjligheten för eleven att ytterligare för-

bättra och utveckla sin matematiska förmåga (Häggblom, 2013). 

Inom procedurförmågan ska eleven kunna visa kunskaper i hur och när olika procedurer 

ska eller kan användas. Samtidigt bör eleven på ett flexibelt sätt kunna använda proceduren 

både exakt och effektivt. Även här finns en nära koppling till begreppsförmågan. Är den väl-

utvecklad kan eleven ytterligare avancera i valet av procedurer och tillämpningar av dessa 

(Häggblom, 2013). 

Inom procedurförmågan har stora förändringar skett de senaste tio åren, vilket kan ses i 

styrdokument och hur kunskapskraven är utformade. Häggblom refererar till läroplanen 

(Skolverket, 2011) och förklarar utifrån den att procedurförmågan ses som ett av de centrala 

målen inom matematiken.  
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Vidare förklarar Häggblom att procedurförmågan bör kopplas till vardagslivet och att den 

verklighetsförankrats. Möjligheten för eleven blir då större att lyckas i utvecklandet av proce-

durförmågan. Vid valet av procedur är det viktigt att eleven ser delarna som ingår i helheten, 

genom det utvecklar eleven även förmågan att se ett svars rimlighet. 

Häggblom (2013) förklarar hur den tidiga räkneförmågan hos de yngre barnen bör 

kopplas till olika procedurer. Dessa ska enligt Häggblom ske genom att procedurerna verklig-

hetsförankrats även leda till att eleven ser nödvändigheten och nyttan med matematik. 

Analysförmågan menar Häggblom utvecklar elevens taluppfattning. När denna förmåga 

ska tränas och utvecklas uppmärksammar Häggblom även de läromedel som används. Dessa 

ska vara väl anpassade för eleven samt konkretisera det abstrakta tänkandet. Inom denna för-

mågsutveckling förespråkar Häggblom just det konkreta materialet, inte bara läroböcker utan 

en stor varierad mängd taktila redskap. När eleven får möta det abstrakta och det konkreta 

ökar möjlighet till förståelse i de för matematiken ibland komplicerade sambanden. Delar och 

helhet synliggörs, huvudräkningens nytta påvisas och sambanden mellan till exempel procent-

, bråk- och decimalform förklaras. 

Genom analysförmåga menar Häggblom att eleven utvecklar en förståelse för hur ut-

vecklingen inom matematikområdet sett och ser ut. Förståelsen för att uträkningar kan göras 

på olika sätt, men även att vissa av dessa är mer effektiva än andra. De ska även tränas i att se 

hur olika val leder till olika konsekvenser, och utifrån detta kunna göra strategiska val (Hägg-

blom, 2013). 

Den metakognitiva förmågan har Häggblom kopplat till problemlösningsområdet inom 

matematik. Genom att arbeta med problemlösningsuppgifter utvecklar eleven en djupare för-

ståelse för begrepp och metoder som hör till ämnet. Till detta förutsätts att ett engagemang 

och en motivation finns hos eleven (Häggblom, 2013). 

Den metakognitiva förmågan kan ses som en påbyggnad på tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Den utvecklar en förståelse för kopplingarna mellan olika kunskapsområden så 

som aritmetik och algoritmer. Genom att eleven får testa sig fram, stanna upp för att analysera 

och reflektera, för att sedan gå tillbaka och revidera, utvecklar och förbättrar eleven sina se-

dan tidigare utvecklade kunskaper. Syftet anser Häggblom är att eleven ska utveckla en posi-

tiv känsla och upplevelse i förståelsen och arbetet med matematik. Eleven ser då de positiva 

aspekterna i undervisningen och kan på sikt utveckla ett större självförtroende. 

Vidare lyfter Häggblom in förmågans utveckling i den miljö där undervisningen sker. 

Den sociokulturella lärmiljön där relationerna mellan elev-elev och elev-lärare bygger på ett 

gott samarbete, en samvaro där kunskap gemensamt skapas, ses som den grogrund där kun-
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skapsutveckling sker bäst enligt Häggblom. Inlärningen och utvecklingen påverkas även av 

den sociala miljön utanför klassrummet, det kulturella arvet eleven bär med sig från sin hem-

miljö påverkar också utvecklandet av den metakognitiva förmågsutvecklingen (Häggblom, 

2013). 

Gällande för samtliga dessa förmågors utveckling påpekar Häggblom att det i detta 

sammanhang ställs stora krav på pedagogens ämneskunskaper. Som pedagog är de ämneskun-

skaper du bär på en väsentlig del i hur din planering och ditt genomförande kan komma att se 

ut i din undervisning. Enligt Häggblom är det av stor vikt att den som undervisar i matematik 

har en egen stadig ämneskunskap att luta sig mot. 

The Big Five.  

Denna benämning på de fem stora förmågorna skapade Svanelid (2011) i samband med att 

den nya läroplanens kursplaner (Skolverket, 2011) studerades. Svanelid förklarar i sin artikel 

hur dagens pedagoger bör tänka och arbeta med de som han anser är de fem viktigaste för-

mågorna i undervisningen. Genom att fokusera på dessa fem ökar möjligheten för eleverna att 

förstå målen med undervisningen samt på bästa sätt kunna nå de kunskapskrav som står i lä-

roplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Svanelid gör en koppling till tidigare läroplaner och på-

visar i sina artiklar hur antalet mål för undervisingen sjunkit, och idag istället fokuserar på 

vikten av att förmågorna tränas och utvecklas. I förra läroplanen, Lpo 94, (Skolverket, 1994) 

fanns cirka 500 strävansmål, i dagens läroplan, Lgr 11, (skolverket, 2011) finns cirka 70 lång-

siktiga mål. 

På ett systematiskt sätt beskrivs de fem förmågorna, hur de på olika sätt är centrala inom 

olika ämnen och områden. Vidare förklarar Svanelid (2011) vikten av att dagens pedagoger 

har dessa fem förmågor i åtanke både då det gäller planering och genomförande av lektioner. 

Det gäller att syftet med ämnets mål blir tydliga för eleven, så att det framgår vad som faktiskt 

tränas och på vilket sätt detta ska göras. De didaktiska frågorna i planeringen och genomfö-

randet är alltså det ramverk som undervisningen ska luta sig mot, samt gynna förmågornas 

utveckling (Svanelid, 2011). 

Svanelid ställer sig frågan för vem dagens pedagogiska planeringar egentligen skrivs. 

Som svar på detta förklarar Svanelid hur pedagoger bör utgå från de fem stora förmågorna, 

hur dessa framskrives i läroplanens syftestext, långsiktiga mål och kunskapskrav och utifrån 

dessa, likt en röd tråd, skapa tydligare och mer lättförståeliga pedagogiska planeringar. Ge-

nom detta blir förmågorna tydligare samt leder till att pedagogerna vet vad som faktiskt ska 

bedömas. Blir de pedagogiska planeringarna tydligare underlättas också kommunikationen 
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mellan hem och skola. Svanelid poängterar även att de fem förmågorna ska genomsyra indi-

viduella utvecklingsplaner, lektionsplanering, utvecklingssamtal och gärna i läxor och prov. 

Svanelid rangordnar förmågorna utifrån förekomst i de långsiktiga målen samt kun-

skapskraven. De tre översta på Svanelids rankinglista är, analys-, kommunikations- och meta-

kognitiv förmåga som förekommer i 80 procent av de långsiktiga målen och kunskapskraven.  

Vidare förklarar Svanelid vikten av att dagens pedagoger tidigt låter sina elever få träna 

i att utveckla dessa fem förmågor, då dessa utgör grunden för vad som i slutänden ska bedö-

mas. Huruvida progressionen kan och bör se ut ska på ett tydligt sätt beskrivas, förklaras och 

visas för eleverna. Bildexempel på detta fann jag på den facebooksida, kallad The Big Five, 

där även Svanelid är en flitig deltagare. (Se bilaga 3) 

Utveckling av matematiska förmågor 

Att finna svar på hur barn utvecklar matematiska förmågor med stöd och hjälp av föräldrar 

men framför allt pedagoger presenterar Pettersson och Wistedt i sin bok Barns matematiska 

förmågor- och hur de kan utvecklas (2013). Denna bok bygger på resultat och erfarenheter 

som inhämtats från två, av vetenskapasrådet finansierade, projekt. Här lyfts de matematiska 

förmågorna fram, de är i denna bok åtta till antalet och är hämtade och nämnda utifrån en rysk 

studie utförd 1955-1966 av Krutetskii (1976). För att förtydliga dessa kommer jag göra en 

uppräkning av dessa samt då det är möjligt att sammankoppla dem med de i bakgrunden för-

tydligade fem stora förmågorna, samt hur de skrivs fram i läroplanen (Skolverket, 2011). 

Förmåga att formalisera matematiskt material, kan jämföras med den begreppsliga för-

mågan då den avser att hos eleven kunna skilja på innehåll och utryck samt kopplingarna dem 

emellan. 

Förmåga att generalisera matematiskt material och förmågan att operera med siffror och 

andra symboler sammankopplas med procedurförmågan, då de avser att hos elev öka förståel-

sen i att upptäcka vad som är viktig information, kunna sortera bort oviktig information samt 

avgöra dess trovärdighet. 

Förmåga till sekventiellt, logiskt resonerande, förmåga till att förkorta resonemang och 

förmåga att minnas matematisk information sammankopplas med den kommunikativa för-

mågan. Här är det resonemangsförmåga, logiskt tänkande samt att göra informationen mer 

användarvänlig som utvecklas. Målet är även att eleven ska kunna redogöra och argumentera 

för erfarenheter samt skapa sig ett mönster i dessa så de kan fungera som ett stöd i den fort-

satta inlärningen. 
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Förmåga till flexibilitet och reversibilitet samt fallenhet och intresse för matematik är de två 

avslutande förmågorna, som kan likställas med den metakognitiva förmågan. Här kopplas 

förmågorna till elevens tänkande, att kunna tänka i nya och andra banor samt kunna reflektera 

över de olika tankesätten. Specifikt för dessa förmågor är även elevens lust att inom matema-

tiken finna kopplingar mellan matematikämnet och den värld de lever i. 

Pettersson och Wistedt (2013) påvisar även vikten av att se undervisningen som en för-

utsättning i utvecklandet av de matematiska förmågorna. De beskriver hur de aktiviteter som 

gynnar utvecklandet kan och bör se ut samt påpekar här hur oerhört viktigt det är pedagogen 

inser vad uppdraget inom matematik innebär. Innehållet i undervisningen måste ges en rikt-

ning i vilken de förmågor som avses tydligt både explicit och implicit uttrycks. 

Genom att pedagog och elever tillsammans utforskar den matematiska kulturen ökar 

möjligheten för eleven att kunna se hur tidigare erfarenheter blir till en grund för det fortsatta 

lärandet. Denna grund ska nu fungera som ett sätt för eleven till att skapa ett mönster och en 

struktur i sin egen inlärning och i sina kunskaper, de kan på sikt föra dessa kunskaper vidare 

vilket även gynnar deras eget lärande.  

Pettersson och Wistedt (2013) poängterar även i sin bok vikten av att åtskilja begreppen 

förmåga och färdighet. Förmåga beskriver de som kopplade till elevens kvalitéer i att utföra 

en aktivitet, till exempel förmågan i att kunna räkna, färdighet beskriver de som de centrala 

och specifika dragen som ingår i aktiviteten, räknefärdigheten. 

Vidare förklarar här Pettersson och Wistedt hur viktigt de anser att planering och ge-

nomförandet är i att vidareutveckla färdigheterna så att det även sker ett utvecklande av själva 

förmågorna inom matematiken. 

Kompetenser hos elever och lärare 

I denna del presenteras en dansk forskningsrapport KOM- Kompetencer og Matematiklæring, 

(2002) (i fortsättningen KOM-rapporten) utarbetad av en arbetsgrupp, inrättad av danska skol-

verket och danska naturvetenskapliga rådet. I denna rapport presenteras en bakgrund samt en 

diger genomgång av kompetenserna, förmågor på danska, inom ämnet som eleverna ska ut-

veckla samt de kompetenser pedagoger bör besitta då de undervisar i ämnet matematik. Jag 

kommer i indelningarna nedan behålla det danska begreppet kompetenser, för förmågor, för 

att ytterligare hålla isär den svenska och danska forskningen. Jag har valt att presentera och 

redogöra för denna rapport då den på ett tydligt sätt beskriver de förmågor som pedagoger bör 

sträva efter att bygga sin undervisning kring. KOM-rapportens resultat kommer i studiens 

analys lyftas in som teoretisk bakgrund. 
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Matematiska kompetenser hos elever 

I KOM-rapporten (2002) presenteras åtta kompetenser som pedagogen bör ge eleven möjlig-

het att utveckla samt på vilka sätt. Genom pedagogens expertis och ett anpassat läromedel i 

varierad form ska eleven i sin utbildning utveckla följande kompetenser inom ämnet matema-

tik. 

1. Tankekompetens. 

2. Kompetens att formulera och lösa matematiska problem. 

3. Kompetens att analysera och bygga matematiska modeller. 

4. Resonemangskompetens. 

5. Kompetens att kunna hantera olika representationsformer av matematiska fakta. 

6. Kompetens att hantera matematiska symboler och formler. 

7. Kompetens att kunna kommunicera med och om matematik. 

8. Kompetens att kunna använda sig av och relatera till hjälpmedel för matematiska akti-

viteter. 

I samband med att dessa kompetenser beskrivs i KOM-rapporten presenteras även en kopp-

ling till hur bedömning av de olika kompetenserna ska göras. Där poängteras att elevens an-

vändning av de matematiska kunskaperna även ska kopplas till övriga skolämnen. Eleven ska 

utveckla en förståelse för matematikens historiska utveckling både inom skolans värld och i 

det sociala livet utanför, samt vara insatt i matematikens karaktär som disciplin.  

Matematiska kompetenser hos pedagoger 

I denna KOM-rapport (2002) läggs ett stort fokus på pedagogen och dennes kompetenser, så 

väl didaktiska som pedagogiska. Det föreslås att dessa kompetenser redan i lärarutbildningen 

bör få ett större utrymme då det idag inte finns tillräckligt avsatt tid för detta anser KOM-

rapporten. Nedan kommer den kompetensbeskrivning som rapporten gjort. 

1. Pedagogen ska vara insatt i ämnet samt kunna analysera fram vad som är relevant. 

2. Kunna planera, tillrättalägga och genomföra undervisning utifrån kursplan. Ta fram 

medel och material anpassat för uppgiften. Kunna utvärdera och diskutera tillsammans 

med eleven omkring innehåll, form och olika perspektiv. Motivera och inspirera sina 

elever så att de utvecklar en förmåga till att kunna ta egna initiativ. 

3. Kunna identifiera och tolka elevernas lärande. 

4. Genom utvärderingskompetens kunna identifiera, utvärdera och karaktärisera elever-

nas prestationer och färdigheter. 
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5. Kompetens att kunna samarbeta med kollegor och andra om undervisningen och dess 

omgivning. 

6. Yrkeskompetens, att utveckla sin förmåga som matematiklärare. 

Som jag tidigare i min studie beskrivit finns en linje, inte alltid så tydlig, mellan förmågor och 

färdigheter. Denna indelning gör även KOM-rapporten vilket förtydligas genom att pedago-

gens kompetenser (förmågor) och färdigheter i ämnet delats in i två delar. Nedan följer de åtta 

färdigheter som pedagoger, enligt KOM-rapporten, ska besitta. 

1. Färdighet i att vara medveten om vilka frågor och svar som är karaktäristiska för ma-

tematikämnet. 

2. Kunskaper i problemlösningsuppgifter, kunna använda sig av både så kallade öppna 

och slutna matematikuppgifter. 

3. Färdigheter i att kunna analysera och använda modeller, tolka, avkoda och se resultat i 

förhållande till kontext. Kunna använda till exempel spel men även väva in andra äm-

nen i matematiken. 

4. Kunna följa ett matematiskt resonemang som genom skrift, muntligt eller visuellt pre-

senteras av en elev. Kunna förstå hur en elevs logiska tänkande kan se ut samt hur de 

grundläggande idéerna i matematiska bevis kan skilja sig åt. 

5. Kunna använda sig av olika representationsformer så som objekt, företeelser, fråge-

ställningar och situationer, alltså en blandning av abstrakta och konkreta material så att 

det blir tydligt och möjligt för eleven att förstå. 

6. Kunna göra en koppling mellan symboler och formellt språk, kunna förklara hur natu-

ren och matematiska regler hör samman. 

7. Att kunna kommunicera skriftligt, muntligt och visuellt kring matematik för olika ka-

tegorier av mottagare. 

8. Att kunna se möjligheter och begränsningar i användandet av olika hjälpmedel samt 

kunna reflektera över syftet med att använda hjälpmedel. 

I samband med att de färdigheter som eftersträvas hos pedagogen presenteras även didaktiska 

och pedagogiska kommentarer samt exempel på hur det i praktiken kan gå till när kompeten-

ser och färdigheter praktiseras (KOM-rapporten, 2002). 

Sociokulturell lärteori 

Säljö (2010) beskriver i sin bok, som bygger på en forskningsrapport, den sociokulturella lär-

teorin utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Säljö utgår i sin beskrivning av det sociokulturella 
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perspektivet, från dess grundare, den ryske psykologen och pedagogen Lev. S. Vygotskys 

(1896-1934) och dennes teorier kring tänkande och språk (1999). 

Säljö (2010) förklarar hur vi tillägnar oss och utvecklar kunskaper och förmågor inom 

undervisningen men framför allt på de övriga arenor, utanför skolans värld. Det är på dessa 

arenor som lärandet i första hand kommer ske enligt Säljö. Lärandet sker i alla möjliga situat-

ioner men förutsätts av att en god kommunikation, användande av artefakter och en mediering 

dessa emellan. Vad Säljö menar med kommunikation är språket, både det muntliga och det 

skriftliga, samt interaktionen individer emellan. Det är genom de kommunikativa processerna 

som eleven upplever och erfar delaktighet i kunskapsutvecklingen. De ses alltså som en förut-

sättning för att förmågorna ska kunna utvecklas. Artefakter, fysiska verktyg och redskap, som 

hjälpmedel anses också som centrala inom den sociokulturella lärteorin. Dessa artefakter fyll-

ler dock inte någon funktion om de inte sammankopplas med elevens eget tänkande, de gene-

rerar inte på egen hand några kunskaper. Med mediering förklarar Säljö hur den interaktion 

som sker mellan individer skapar en relation mellan vårt tänkande och våra artefakter, först då 

de kollektiva erfarenheterna vägs in. Först då uppstår den mediering som eftersträvas inom 

den sociokulturella lärteorin. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag presentera vilken form av metod som uppsatsen bygger på. Vilken 

datainsamlingsmetod samt vilken analysmetod som använts för att tolka resultaten. Vidare 

kommer en beskrivning av genomförande samt urval av informanter göras. Därefter beskrivs 

de forskningsetiska principerna, vad de innebär samt hur informanterna fått ta del av dessa.  

Kvalitativ metod 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att studien avser att tolka den 

sociala verkligheten så som den är, i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter. Forska-

ren tolkar det insamlade datamaterialet, t.ex. muntliga utsagor eller inspelade intervjuer, uti-

från vetskapen om att tidigare erfarenheter, förkunskaper, förhållningssätt till tidigare forsk-

ning i ämnet samt forskningsteorier skapar en referensram vilken vi ofrånkomligen kan ställa 

oss utanför. Strävan är att resultaten som presenteras skall vara så objektiva som möjligt. Me-

toden vill inte generalisera, utan skapa en representativ bild, vilket kräver ett noga gjort urval 

av informanter (Fejes och Thornberg, 2009). 

En kvalitativ undersökning följer inte någon specifik arbetsgång, utan det är de fenomen 

som skall studeras samt uppsatsens frågeställning som indirekt skapar den faktiska arbets-

gången. (Bryman, 2011) 

Intervjuer som metod 

I föreliggande studie använde jag mig av kvalitativa forskningsintervjuer för att insamla data. 

Valet bygger på den frågeställning som studien ställer. Genom de semi-strukturerade inter-

vjuer som metoden bygger på är målet att samtalsliknande situationer ska uppstå. Det kräver 

av den som intervjuar att goda förberedelser har gjorts, allt för att eventuellt uppkomna situat-

ioner ska kunna hanteras på bästa sätt (Bryman, 2011). Jag valde den semistrukturerade inter-

vjuformen utifrån tanken och viljan att ett samtal skulle föras mellan mig och informanten. 

Chansen att då få mer uttömmande och givande svar ansåg jag skulle öka, då allt för struktu-

rerade frågor riskerar att de vidare, mer filosofiska tankegångarna, i intervjuerna uteblir. 

En kvalitativ intervju måste bygga på ett bestämt syfte och tydlig struktur. Det är den in-

tervjuades perspektiv som ska tolkas, det innebär att de intervjufrågor som ställs måste vara 

individ- och situationsanpassade (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Bryman (2011) förespråkar en intervjuguide som bygger på mer generell och övergripande 

frågeformulering. Det är den intervjuades egna utsagor och uppfattningar som är fokus. Ge-

nom den semi-strukturerade intervjun ges mer flexibilitet och möjlighet för den intervjuade att 
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formulera egna svar. Tanken är att detta ska ge mer relevanta och varierade svar i intervjun. 

Med flexibilitet innebär att den intervjuguide, som ligger till grund för intervjun, inte har en 

förutbestämd ordning. Beroende på de svar som den intervjuade ger eller beroende på situat-

ionen påverkas frågeföljden. Frågorna bör även vara formulerade så att den intervjuade och 

den som intervjuar, upplever en samtalsliknande situation. I kommunikationen mellan dessa 

genereras relevant datamaterial, vilket Kvale och Brinkmann (2009) förklarar på följande sätt. 

En forskningsintervju är en ständigt pågående växelverkan, dels mellan den som intervjuar 

och dels den som intervjuas. Där finns någon som vill veta och ställer frågor, där finns även 

den som vet och försöker förmedla detta. Utifrån dessa samtal som förs och tolkas konstrueras 

ny kunskap (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Då min studie hade ett tydligt fokus var semi-strukturerade intervjuer att föredra, då in-

tervjuguiden kan liknas vid en checklista, där studiens frågeställning krävde att vissa specifika 

begrepp och områden togs upp. (Se bilaga 4) 

Analysmetod 

Analysdelen inom kvalitativ forskning är en mycket central del. En kvalitativ analys följer 

inte någon speciell struktur, men du bör som forskare ändå följa en strategi som vägleder dig 

genom processen (Bryman, 2011). Det är inom denna del det datamaterial som framkommit 

ur intervjuerna ska behandlas. Intervjuerna transkriberas och ett flertal genomläsningar av 

materialet krävs. Det som inleder analysen är att som forskare göra sig bekant med den stora 

textmassan för att sedan kunna kategorisera och koda materialet i en kronologisk ordning. 

Genom kodningen söker vi efter gemensamma nämnare, typiska särdrag och ytterligheter 

(Fejes och Thornberg, 2009). I detta skede gäller att inte begränsa antalet koder, utan istället 

lägga fokus på kodernas betydelse i relation till studiens syfte, frågeställning och tidigare 

forskning. Vi bör vara observanta så att koderna tar upp det som studien avser, inte hamnar 

utanför gällande kontext, annars riskerar resultaten att bli av mer generaliserad karaktär 

(Bryman, 2011). Nästa steg blir att nu kategorisera de olika koderna. Genom att synliggöra 

vad de olika koderna står för skapas möjligheten att ställa den i relation till tidigare forskning, 

litteratur och begrepp inom området. Genom en eklektisk analys, där begrepp och teorier 

sammankopplas med kategorierna, söker vi skapa en dialog. Syftet är att det kontextuella be-

varas och den intervjuades faktiska svar lyfts fram, risken är annars stor att svaren reduceras 

till generaliserade uppfattningar (Kvale och Brinkmann, 2009). 
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Genomförande 

Då jag kommit fram till vad min studie skulle handla om, vilket syfte den skulle ha, kontak-

tade jag ett tiotal pedagoger. Dessa fick nu ta ställning till om de ville eller inte ville delta i en 

intervju. Då jag fått svar återstod sex intresserade pedagoger. Jag bokade nu in tider för samtal 

och i samband med detta fick pedagogerna även önska var vi skulle träffas för att genomföra 

intervjuerna. Då det är av stor vikt att den som blir intervjuad kan känna sig trygg och lugn 

vid intervjutillfället gäller det att finna en plats där denne trivs. Jag var även noga med att det 

skulle vara en plats där vi fick sitta ifred och inte bli störda (Stukát, 2011). Intervjuerna kom 

att äga rum i konferensrum, klassrum och personalrum på de skolor där pedagogerna arbetar. 

Intervjuerna var mellan 25-45 minuter långa. Jag spelade in intervjuerna, vilket jag klargjort i 

förväg, samt gjorde små anteckningar på den intervjuguide jag hade med mig. Dessa anteck-

ningar gjorde jag för att komma ihåg att ställa vidare frågor kring det som framkom under 

intervjun. Jag valde att inte ställa dem direkt då jag inte ville avbryta i det som pedagogen sa, 

utan såg mina under intervjuerna uppkomna frågor som en vidareutveckling av samtalen. 

Jag valde även att skicka ut några av de frågor som ingick i min intervjuguide i förväg. 

Detta gjorde jag med anledningen att pedagogerna skulle få en kort inblick i vad de fem stora 

förmågorna innebär och hur de står framskrivna i läroplanen. 

Då intervjuerna var genomförda transkriberade jag dessa, jag valde dock bort bitar ur in-

tervjuerna som så att säga hamnade utanför ämnet. Jag läste sedan igenom mina anteckningar 

ett flertal gånger för att sedan försöka skapa mig ett mönster i dem. Detta ledde nu till att jag 

kunde dela in svaren i två grupper. Jag gjorde indelningarna utifrån på vilket sätt jag ansåg att 

svaren kunde kopplas till pedagogernas planering eller till deras arbete med förmågorna. Jag 

gjorde sedan, inom dessa två, ytterligare indelningar där de mer specifika resultaten stod som 

tema. Hur dessa indelningar ser ut och vad de representerar framkommer i studiens resultat 

och analysdel. 

Urval av informanter 

Valet av informanter gjorde jag utifrån vissa i förväg bestämda kriterier. Jag ville att de in-

formanter som skulle intervjuas arbetade inom årskurs 1-6 samt att de skulle undervisa och 

vara behöriga i matematikämnet, ett strategiskt val (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag tog även 

hänsyn till att informanterna skulle finnas i ett relativt nära område, så kallat bekvämlighets-

urval (Bryman, 2011), för att bland annat utnyttja tiden på bästa sätt. Jag valde även att göra 

intervjuer på tre olika skolor, men inom samma kommun, för att få ett mer varierat svarsun-

derlag. Antalet år som pedagogerna hade arbetat inom skolan varierade stort. Spannet sträckte 
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sig mellan tre år och nitton år i yrket, vilket ger ytterligare perspektiv på studien. Sammanlagt 

kom jag att intervjua sex pedagoger, två som arbetar inom årskurs 1-3 och fyra som arbetar 

inom årskurs 4-6. 

I studiens resultat, analys och diskussionsdel kommer skolor och pedagoger få fingerade 

namn för att skydda de inblandades identiteter och berörda enheter. Jag kommer även be-

nämna mina informanter som pedagoger i de delarna, då jag anser att det är i relation till deras 

yrkesroller som intervjuerna genomförts. 

Etiska överväganden  

I samband med att en studie, i detta fall en kvalitativ forskningsproduktion, måste jag i min 

roll som forskare ta hänsyn till fyra etiska principer. Anledningen till att dessa ska tas ställ-

ning till är i första hand att de informanter som ingår i studien ska känna förstroende för mig 

och mitt arbete samt att de som individer skyddas och respekteras (Bryman, 2011) För att 

uppfylla detta skickade jag till samtliga informanter ett informationsbrev. Detta brev sände jag 

efter första kontakten, då jag frågade om de ville delta eller inte, så de själva kunde läsa ige-

nom och godkänna. (Se bilaga 5.) 

De fyra forskningsetiska principerna utifrån Bryman (2011) förklarar jag följande: 

 Informationskravet. För att uppfylla detta skickade jag ett brev till informanterna, de 

fick där ta ställning till om de ville eller inte ville delta i studien. De upplystes även 

om att de när som helst under arbetets gång fick avbryta, utan att behöva ge vidare 

förklaring. I denna del informerade jag även om att det var intervjuer som skulle ge-

nomföras samt att dessa skulle komma att spelas in. 

 Samtyckeskravet. Detta krav vägde jag in i informationsbrevet. Informanten fick i 

samband med det svara ja eller nej på frågan om de ville delta. 

 Konfidentialitetskravet: Detta krav uppfyller jag genom att informera deltagarna om 

att de skolor som de arbetar på samt att deras namn kommer avidentifieras och ges fik-

tiva namn i studien. Uppgifterna gällande skola och namn och övriga personuppgifter 

skall även skyddas under och efter studiens genomförande. 

 Nyttjandekravet. I informationsbrevet framgick studiens syfte tydligt, samt att all in-

samlad data endast är till för denna produktion. Det inspelade och transkriberade da-

tamaterialet ska både under och efter studien endast vara tillgänglig för mig och förva-

ras oåtkomligt för andra. 
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Metoddiskussion 

Då syftet med min studie var att finna svar på hur pedagoger inom skolan själva ser på sin 

planering och sitt arbete med förmågorna var valet att välja en kvalitativ forskningsmetod en 

självklarhet. Genom att sedan inhämta data ur kvalitativa forskningsintervjuer anser jag den 

frågeställning som studien bygger på gav mig många intressanta och varierade och representa-

tiva svar. 

En lärdom som jag gjorde under den period då jag genomförde intervjuerna var att jag 

efter den första intervjun skulle gjort en transkribering av den innan intervju nummer två ge-

nomfördes. Skälet till detta är att om en transkribering gjorts direkt kunde jag tidigare fått 

möjlighet till att revidera min intervjuguide. Jag upplevde nämligen att intervjuguiden från 

början inte var helt tydlig då det gällde att särskilja frågorna gällande planering och arbete, 

dessa tenderade till en början att ge allt för snarlika svar. Då jag, efter intervju nummer två, 

reviderat min intervjuguide blev tydligheten större. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag presentera studiens resultat samt med hjälp av tidigare forskning 

och litteratur i ämnet analysera resultaten. Resultaten kommer att delas in i två delar, utifrån 

den frågeställning som studien har, planeringen av förmågorna och arbetet med förmågorna. 

Dessa två delar kommer sedan delas in i kategorier skapade utifrån studiens resultat. 

Planeringen i att utveckla förmågorna 

Utifrån de intervjuer som genomförts samt på vilket sätt en planering i matematikundervis-

ningen bör se ut kommer jag i mina resultat presentera genom följande fem teman: Lokala 

pedagogiska planeringar och kunskapskraven, Färdigställa material, kortsiktig planering, 

Läromedel ej vanliga matteboken samt Utvärdering av planeringen, från början eller slutet. 

Lokala pedagogiska planeringar och kunskapskraven 

Då vi ska starta upp en planering av matematikämnet svarar tre av sex pedagoger att de alltid 

börjar med att gå igenom det centrala innehållet i ämnet. På vilket sätt detta gjordes represen-

terar följande citat ett tydligt exempel på. 
 

Först börjar jag alltid med det centrala innehållet, sedan går jag igenom kunskapskraven och 
plockar ut de förmågor som ska tränar. På så sätt skapar jag grunden för min terminsplanering. 
(Birgitta år 4-6) 
 

Samtliga sex pedagoger visade stor insikt i vad de fem stora förmågorna stod för. Alla kände 

mer eller mindre igen uttrycket The Big Five, men uttryckte alla att förmågorna var de själv-

klara grundpelarna i läroplanen.  
 

Begreppen står ju i läroplanen, så det är inga konstigheter. För mig är de grunden för all under-
visning. (Kristina år 1-3) 

 
En av pedagogerna utrycker även åsikter om skillnaden mot den tidigare läroplanen, Lpo94. 

(Skolverket, 1994) 
 

Det är ju mer på pappret nu, vilka kunskaper som ska in. Förut var det strävansmålen och G, VG 
och MVG målen, ni ska vara glada som kommer ut nu. (Helen år 1-3) 
 

Pedagogerna som genom mina intervjuer gav ovanstående svar visar god insikt i vikten av att 

förmågorna ses som en röd tråd genom hela planeringen, vilket Svanelid (2011) anser ska 

gynna elevens undervisning och utveckling av förmågorna. Detta anser även Pettersson och 

Wistedt (2013) som oerhört viktigt, att dagens pedagoger har god insikt i läroplaner och 

kursmål. 
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I den mer kortsiktiga planeringen, lektionsplaneringen, gäller det att pedagogen synliggör 

syften och mål med undervisningen. Innan ett arbetsområde presenteras för eleverna förklarar 

pedagogerna hur de går igenom arbetsområdet, plockar ut de förmågor som kommer bli aktu-

ella samt planerar in undervisningstillfällen där dessa specifika förmågor ska tränas och se-

nare bedömas. Detta anser Pettersson och Wistedt (2013) vara ett viktigt led i att få eleverna 

till att förstå nyttan av matematik. Genomgående i den tidigare forskningen och litteraturen 

lyfts vikten av att pedagogen skapar en didaktisk frågeställning i sin lektionsplanering. I 

KOM-rapporten (2002) uttrycks även en önskan om att de didaktiska frågeställningar förbätt-

ras ytterligare, då dessa anses kunna öka elevernas intresse och motivation samt inspirera dem 

i undervisningen. 

Färdigställa material 

I planeringen av undervisningen förklarade även flertalet av pedagogerna hur de skapade 

olika lektionsmaterial. Det förekom till exempel vid planeringen av arbete med multiplikat-

ionstabellerna att staplar i olika former samt bilder som hörde till dessa skapades av en peda-

gog. 

 
Jag brukar bygga i ordning olika staplar som vi kan ställa fram i klassrummet, dessa kan eleverna 

titta på samtidigt som vi går igenom uppgifter i boken. De ser då konkret vad ett tal i boken 

symboliserar. (Kristina år 1-3) 

 

Beroende på vad som skulle tränas ansåg de att konkreta och tydliga pedagogiska stödmaterial 

fungerade som utmärkta komplement till det ordinarie läromedlet, matematikboken. Vid 

denna del i planeringen gäller det även att se till att samtliga elever oavsett var de befinner sig 

kunskapsmässigt får ett för dem anpassat material anser KOM-rapporten (2002). Även Hägg-

blom (2013) betonar vikten av detta, då ett allt för komplicerat eller för abstrakt material kan 

skapa svårigheter för vissa elever. Pedagoger bör och kan enligt Häggblom (2013) bli mycket 

bättre på detta, vilket jag håller med om då det genom intervjuerna framkom att detta bara 

gjordes vid enstaka tillfällen. Inte vid någon av intervjuerna nämndes explicit att detta var 

något som pedagogen medvetet planerade för eller färdigställande material för. 

Lektionsplanering 

Hur lektionsplaneringen ser ut skiljer sig en del åt, beroende på elevernas ålder och vilket 

område de arbetar med. En av pedagogerna förklarar hur hon gör en grovplanering för tre-

veckorsperioder. 
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Tre veckor är en lagom lång period för ett område. Då hinner alla med grundkursen i boken och 
de som behöver mer träning får det.  För den som upplever svårigheter är det skönt att inte fastna 
på ett ställe. På samma gång kan de som kommit längre hinna med lite mer utmaningar. (Kris-
tina år 1-3) 
 

För de pedagoger som undervisar de allra yngsta eleverna skapas lektionsplaneringen mesta-

dels utifrån matematikboken. De förklarar vid intervjuerna att det är i denna ålder som grun-

den för utvecklandet av förmågorna ska läggas. 
 

Det gäller här att skola in dem och ge dem rätt tankemönster. Samtidigt måste vi hjälpa dem att 
hitta och se att det är positivt att vara här, träffa kompisar OCH lära sig. Att jag kan lära mig nå-
got, att det är roligt att lära och att vi lär oss tillsammans. (Helen år 1-3) 
 

Genom intervjuerna uppfattade jag det som att fokus, i de yngre skolåldrarna, låg på be-

grepps-, kommunikations-och procedurförmågorna. Att analysera och reflektera inom mate-

matiken ansågs ännu inte möjligt. Dock förtydligades att dessa två förmågor tränades inom 

andra ämnen och på sikt även skulle komma att införas i matematiken. Att göra en koppling 

till andra ämnen lyfter Pettersson och Wistedt (2013) som ett bra sätt för eleven att kunna 

utveckla sina förmågor. Det är också viktigt enligt Svanelid (2011) att förmågorna börjar trä-

nas tidigt, då de utgör grunden för kunskapsutvecklingen hos dagens elever. 

Hos pedagogerna som undervisar de äldre eleverna ser lektionsplaneringen lite mer va-

rierad ut. Här kommer analys-, kommunikations- och metakognitiva förmågor fram tydligare i 

planeringen. Det planeras för klassrumsdiskussioner, gruppsamtal och utvärderingar. Genom-

gående i mina intervjuer lyfts diskussionen fram. Genom att planera för att eleverna ska dis-

kutera, analysera och reflektera fördjupar eleverna sina kunskaper, vilket både de intervjuade 

pedagogerna och den tidigare forskningen säger. Pettersson och Wistedt (2013) betonar här 

vikten av att vi som pedagoger måste skapa en medveten undervisning. KOM-rapporten 

(2002) lyfter detta som en färdighet hos pedagogen, att medvetet kunna plocka ut de karaktär-

istiska dragen inom matematiken och lyfta in dem i undervisningen. Vid planeringen av till 

exempel problemlösningar, som i sig kan utveckla samtliga förmågor, måste en god planering 

göras i förväg om bästa möjliga resultat vill uppnås. Skapas planeringen så att vilka förmågor 

som ska samt hur de ska tränas tydligt framgår anser KOM-rapporten (2002) att undervis-

ningen kommer nå ytterligare förbättrade kunskaper hos eleven. 

Läromedel ej vanliga matteboken 

Hos de pedagoger som undervisar de yngre eleverna var det till stor del den ordinarie mate-

matikboken som utgjorde grunden. Det förkom dock en del konkreta material vid genom-

gångar samt stödmaterial i form av knappar och kapsyler då eleverna själva satt och arbetade. 
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Hos de övriga pedagogerna togs betydligt mer övrigt material in i planeringen av lektionerna 

och de områden som de avsåg att lyfta fram. 
 

Jag försöker ta ut relevanta uppgifter för området och boken styr inte alls utan jag tar det som 
känns viktigt att eleverna får med helt enkelt. Jag försöker få eleven att se exempelvis läsuppgif-
ter som en bild/film i huvudet. Genom praktiskt arbete till exempel bakning eller matlagning kan 
många matematiska förmågor tränas. (Inger år 4-6) 
 

Det planerades även för användande av små White board tavlor. På dessa kan eleverna enskilt 

få lämna sina svar vilket även enligt flera av pedagogerna gav direkta och tydlig svar på om 

eleven förstått och hänger med i genomgången.  
 

Genom tavlorna får alla vara med, jag ser vem som är osäker och jag kan ombedelbart få en ut-
värdering. (Kristina år 1-3) 
 

Vid träning av begreppsförmågan berättar en pedagog hur hon skapat en Power Point innehål-

lande 150 olika matematiska begrepp. Dessa ska sedan på lektion användas för att köra ”Do-

bidoo” tävling. Vidare beskrivning av detta kommer under avsnittet som tar upp arbetet med 

förmågorna.  

Vidare beskriver en pedagog hur hon schemalagt ett pass i veckan som de döpt till kul-

matte. Då är vanliga matematikboken inte tillåten, då är det andra aktiviteter så som spel och 

lekar som ska träna de matematiska förmågorna.  

Genomgående för samtliga pedagoger är det konkreta materialet. Att få plocka och 

flytta på till exempel kuber eller staplar anser de alla gynnar förståelsen och kan fungera som 

ett bra stöd vid muntliga förklaringar och redovisningar. 
 

När vi går igenom skillnaden på talen 2*3 och 3*2 är staplarna perfekta, då ser eleven själv vad 
skillnaden är. (Kristina år 1-3) 
 

Att använda sig av praktiska konkreta material förspråkas av Pettersson och Wistedt (2013), 

som anser detta gynna vidareutvecklingen av färdigheterna och då indirekt även förmågsut-

vecklingen. Genom att väva in spel och modeller anser även KOM-rapporten (2002) som vik-

tigt, gärna i kombination med övriga skolämnen. Tyvärr fick jag genom studiens intervjuer 

inte något intryck av att ett samarbete mellan olika skolämnen förekom, förutom ett exempel, 

som beskrev hur bakning och matlagning kunde vävas in i undervisningen. Även Häggblom 

(2013) beskriver hur det konkreta materialet kan vara till hjälp vid bland annat utvecklandet 

av begreppsförmågan. Förståelsen i hur begrepp kan sammankopplas och beskrivas kan enligt 

den modell Häggblom (2013) använder sig av ytterligare förstärkas om ett konkret material 

finns tillgängligt. 
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Utvärdering av planeringen, från början eller slutet 

Att utvärdera sin lektionsplanering är hos de pedagoger jag intervjuat en stor del i deras plane-

ring. Det var i ganska varierad form och mängd som pedagogerna utvärderade. Det fanns allt 

från dagliga utvärderingar, veckoutvärderingar och terminsutvärderingar. Genomgående var 

att pedagogerna försökte plocka ut vad som fungerat bra och vad som kunde göras bättre.  

Intressant var även hur vissa pedagoger utgick från förmågorna då de gjorde sina utvärdering-

ar. 
 

Jag sätter mig ner och ser, ser om jag kan bocka av vilka förmågor vi jobbat med. Fattas något 
ger det mig en bild av vad jag ska ta med i min kommande planering. Det kanske är bakvänt och 
börja med utvärderingen, men nej, så tänker jag. (Helen år 1-3) 
 

En av pedagogerna beskriver även hur hon då planeringen för ett område är klart redan från 

början tänker på hur detta ska kunna utvärderas, både av henne själv men även av eleverna. 
 

Det ska finnas en tydlig koppling mellan planeringen och utvärderingen. Eleven ska på ett enkelt 
sätt kunna förklara för sig och själv och för mig vad han eller hon har lärt sig, men även vad som 
varit svårt. Jag vill att eleverna ska kunna koppla in sina Iup:er(individuella utvecklingsplaner, 
förf. kommentar) här, där de själva får reflektera över sig och sitt arbete. De ska även komma 
med förslag på hur de ska kunna bli bättre. (Birgitta år 4-6) 
 

I den tidigare forskningen och litteraturen betonas vikten av att planera för att eleverna ska 

göra egna utvärderingar. Att detta genomfördes i pedagogernas planeringar kunde jag se i 

många av intervjuerna. Det planerades för dessa tillfällen framför allt hos de pedagoger som 

undervisade i årskurs tre och uppåt. Att skriva självutvärderingar och individuella utveckl-

ingsplaner förekom i samtliga dessa klasser, vilket enligt Svanelid (2011) ska ses som en na-

turlig del i undervisningen. Får eleven tidigt börja träna på detta blir det till en stor hjälp i den 

fortsatta skolgången (Svanelid, 2011). 

Hos de pedagoger som undervisade i de yngre åldrarna var detta inte möjligt då många 

elever ännu inte kunde läsa eller skriva. Dock förkom hos dessa ofta samtal kring vad de un-

der dagen arbetat med, men pedagogerna ansåg inte här att eleverna ännu fullt ut kunde utvär-

dera sina egna kunskaper och förmågor. 
 

Här lägger jag mer fokus på att man ska vilja och framför att våga prata, det är vårt fokus nu. 
(Helen år 1-3) 
 

I KOM-rapporten (2002) lyfts två förslag fram som anses kunna utveckla utvärderingen som 

verktyg ytterligare. För det första efterfrågar de ett större samarbete mellan olika ämnesområ-

den. De anser att om ett annat ämne integreras i matematiken kan möjligheten för en elev att 
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utvärdera sina egna förmågor och kunskaper i matematik bli lättare att förklara om man får 

göra det i ett annat sammanhang. Jag tänker då att det kanske kan vara lättare att förklara om-

rådet area eller avstånd om vi till exempel kopplar det till en fotbollsplan eller en karta inom 

geografiämnet. Som nästa förslag från KOM-rapporten kommer pedagogens tolkningsför-

måga av en elevs prestationer. Då en elev utvärderar sitt arbete ska detta kunna göras med 

hjälp av texter, bilder men även muntligt. Detta anser idag KOM-rapporten att många peda-

goger inte låter sina elever få göra. Vi behöver alltså utvidga sätten som utvärdering kan göras 

på men det betonas även genom KOM-rapporten att pedagoger måste få utbildning och trä-

ning i att kunna detta. Att tolka en elevs prestationer kräver att den som utför tolkningen 

också kan göra det på ett rättvist och korrekt sätt (KOM-rapporten, 2002). 

Arbetet och undervisningen av förmågorna 

I denna del presenteras en del av de olika arbetssätt som pedagogerna arbetar med då de un-

dervisar i utvecklandet av de matematiska förmågorna. De som jag fokuserat på och skapat 

mina teman kring är följande: Genomgång, EPA, Utvärdering som eleverna gör, Varierade 

arbetsformer samt Verklighetsanknytning. 

Genomgång 

När ett nytt område ska presenteras håller samtliga pedagoger någon form av genomgång. I de 

fall då matematikboken används som grund går pedagogen igenom kapitlets syfte med områ-

det och vilka mål som ska nås. En av pedagogerna berättar att hon även visar på tavlan vilka 

kunskapskraven är och vilka förmågorna är som de inom området ska träna på. De pedagoger 

som valde att inte utgå ifrån matematikboken, vid sina genomgångar, gjorde också genom-

gångar där syfte och målförklaringar ingick. Dock kräver detta att pedagogen själv har god 

kunskap i ämnesområdet samt besitter förmågan att kunna plocka ut de centrala delarna samt 

är insatt i kunskapskraven och vilka förmågor som inom området ska tränas. Att synliggöra 

vilka förmågorna är, redan vid genomgång anser Svanelid (2011) vara lika viktig här som i 

den övriga planeringen. Svanelid uttrycker även vikten av att en bra genomgång där målen är 

tydliga ska öka elevens förståelse och få dem att inse syftet med undervisningen. 

Som en av pedagogerna ovan beskrev, hur hon plockade ut de begrepp som hör till om-

rådet, väljer att oftast vid genomgången ta upp dessa och förklara vad de innebär. 
 

Det är viktigt att de kan lära sig att se kopplingar mellan begrepp och verkligheten och då helst 
med ett exempel ur deras egen vardag. (Inger år 4-6) 
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Vidare berättar en pedagog hur denne använder bildspel och ett flertal exempel vid genom-

gångar, så att flera förklaringssätt används. Genom att skapa ett varierat utbud av förklarings-

sätt ökar även möjligheterna för samtliga elever att förstå genomgången, vilket KOM-

rapporten (2002) är lika viktig som att anpassa materialet för själva undervisningen. Alla ele-

ver måste få möjlighet till att kunna ta del av både genomgångar och praktiska arbeten (KOM-

rapporten, 2002) 

EPA 

Som arbetssätt i undervisningen möter jag under mina intervjuer ett flertal gånger på EPA-

modellen, en förkortning av enskilt- par och alla modellen. Genom den ska eleverna efter att 

en uppgift presenterats först tänka enskilt och arbeta med uppgiften. Då detta är gjort går de 

över till att i par diskutera och arbeta med samma uppgift. Avslutningsvis tar de upp uppgiften 

i helklass och går igenom uppgiften tillsammans. Genom att arbeta på detta sätt anser pedago-

gerna att samtliga förmågor i varierad grad kan tränas. Här ses tydliga inslag av den sociokul-

turella lärteorin, där kommunikationen står i centrum och som Säljö (2010) förespråkar. Ele-

ven får här möjlighet till att kunna utnyttja sin egen förförståelse och sedan väva ihop den 

med en klasskamrat och även hela klassens tidigare förståelse. De bygger gemensamt fram ny 

kunskap där de på vägen utnyttjar den proximala utvecklingszonen. Oavsett var eleven befin-

ner sig kunskapsmässigt får denna en möjlighet till att vidareutvecklas.  

Vid arbetet med att utveckla kommunikationsförmågan förklarar en av pedagogerna hur 

denne brukar låta eleverna få börja med EPA-modellen då de arbetar med problemlösningar 

för att sedan presentera sina resultat på tavlan eller liknande. 
 

De presenterar härliga diskussioner, kommer med massor av idéer som gör att alla kan få känna 
sig delaktiga. Därefter visas lösningar, det diskuteras och resoneras kring valda strategier och ut-
räkningar. Har man ett trevligt klimat i klassen så känns inte detta annat än utvecklande för alla. 
(Inger år 4-6) 

 
En annan av pedagogerna förklara hur införandet av EPA-modellen i hennes undervisning lett 

till att det blir mer tid över för de elever som har svårigheter eller kommit väldigt långt, de 

kan då få mer av hennes tid under lektionerna. Att låta eleverna få hjälpa och stötta varandra 

anser hon har sin grund i att eleverna ska se det som en naturlig del i arbetet på lektionerna. 

Vägen dit har inte varit lätt utan krävt en del träning, innan det ledde till en vana. Idag vet 

eleverna att de ska hjälpa varandra, och att de aldrig får ge svaret, utan att hjälpa kamraten 

fram till ett svar. På frågan hur hon anser att eleverna klarar detta svarar hon: 
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När vi skulle ha nationellaprov nu i matte var jag tvungen att flera gånger tala om för dem att 
under provet får ni INTE samarbeta, det tyckte eleverna var jätte konstigt. (Kristina år 1-3) 
 

Genom att låta eleverna samarbeta efter EPA-modellen utnyttjas den proximala utvecklings-

zonen som Säljö (2010) lyfter och förklarar vara en utmärkt grund att utgå ifrån när kunskap 

ska förmedlas, utvecklas och läras in. Även KOM-rapporten (2002) förespråkar samarbete 

och olika former av grupparbeten då förmågorna ska tränas. Eleverna får vid EPA-tillfällen 

träna på sin kommunikation, träna på att använda begrepp, de får analysera sina kamraters 

svar, de får presentera och motivera sina svar och tillsammans resonera kring de olika svaren. 

Hägglund (2013) anser att grunden till att utveckla samtliga förmågor finns i kommunikation-

en, att då låta eleverna arbeta efter EPA-modellen torde då vara en utmärkt undervisningsme-

tod. 

Utvärdering som eleverna gör 

För att en elev ska få förståelse för sin egen kunskap, var de idag befinner sig, samt hur de ska 

kunna utvecklas ytterligar, är något vi som pedagoger måste hjälpa dem med. Ett led i detta 

förklarade de pedagoger jag talat med sker detta genom att eleverna återkommande får göra 

självutvärderingar. 
 

Jag låter mina elever få skriva självutvärderingar. Där får de skriva vad de tycker att de är bra på 
men också vad de tycker att de behöver träna på. Jag är imponerad över hur stor självinsikt det 
har, de är ärliga och har bra koll. (Margareta år 4-6) 
 

En av pedagogerna berättar att hon redan vi planeringen av undervisningen skapar dokument 

för utvärdering. Genom att då skapa frågor som hör till det område som tränas är tanken att 

det ska bli enklare för eleven att svara.  
 

Jag tänker att utvärderingen ska vara kopplad till iup:erna som eleverna ska skriva. Eleven får då 
själv reflektera över sig och sitt arbete, vad som är bra eller dåligt för mig. Men jag vill även att 
de ska komma med förslag på hur de kan bli bättre. (Birgitta år 4-6) 
 

De pedagoger som undervisar de yngre eleverna berättar inte om några utvärderingar som 

eleverna själva gör. Dock kommer det under intervjuerna fram svar som tyder på att de under 

lektionerna pratar om hur eleven själv tycker det går med arbetet. Att utvärderingar inte sker i 

skriftlig form tror jag helt enkelt beror på att flera av eleverna ännu inte behärskar det skrift-

liga språket. Att prata om sin egen kunskap är också ett sätt att utvärdera vilket Häggblom 

(2013) förklarar skapar en bra grund för elevens framtida kunskapsutveckling. Genom att se 

hur utvärderingen av sina kunskaper ska vara en de av undervisningen och ytterligare en del i 

utvecklandet av förmågorna, förklarar Svanelid (2011) som ytterligare en styrka i att skapa 
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och bygga sin undervisning utifrån The Big Five. Genom att låta den röda tråden, The Big 

Five, följa med genom hela planeringen och undervisningen fram till och med utvärderingen 

och bedömningen, ökar möjligheterna för eleven att nå de kunskapsmål som finns i ämnet. 

(Svanelid, 2011) 

Varierade arbetsformer 

Under temat läromedel, ej vanliga matteboken, skrev jag om en pedagog som skapat ett 

”matte-Dobidoo”. Genom denna arbetsform skulle eleverna träna på begreppsförmågan. På de 

Power Point bilder som ingick fanns 150 olika matematiska begrepp. Utifrån dessa skulle nu 

en elev i taget med egna, men med andra matematiska ord eller begrepp försöka få sina klass-

kamrater att gissa vad det stod på dataskärmen. Det var enbart pedagogen och den som förkla-

rade begreppet som kunde se vad som stod på dataskärmen. 

Detta är bara en av de många olika arbetsformer som pedagogerna berättade att de an-

vände sig av i arbetet med förmågorna. Det förekom även begreppskort inom denna förmågs-

träning, för att svara på dem användes små Whiteboard-tavlor. Dessa tavlor användes av flera 

av pedagogerna. 
 

Utmärkta då jag direkt kan se och bedöma vad eleverna kan eller inte kan. (Margareta år 4-6) 
 

Även i årskurs ett förekom White board-tavlor, trotts att alla elever ännu inte kunde skriva. De 

användes vid en övning de kallade ”mattebingo”, då de tränade tiotalsövergångar. 
 

Eleverna får själva välja fem tal mellan 10-20 som de skriver på tavlorna. Sedan säger jag ett tal 
till exempel 9+3, har de det talet på sin tavla får de stryka ett streck över. När alla tal är strukna 
får man bingo. (Helen år 1-3) 
 

Vid intervjuerna ställde jag även en fråga till de pedagoger som undervisar de yngre barnen, 

och som tidigare förklarat att de till stor del utgick från den ordinarie matematikboken i sin 

undervisning, om hur de då varierade sig. 
 

Genom att jag ställer frågorna på ett helt annat sätt uppfattar eleverna det som något helt nytt, de 
känner inte igen sig till en början, och blir då jätte nyfikna. (Helen år 1-3) 
 

Vid intervjuerna och de tillfällen vi diskuterade varierade arbetsformer kom dock de tradit-

ionella arbetsformerna också fram. Att arbeta med räkning på egen hand, i boken, förekom i 

alla klasser, men i olika mängd beroende på vilket område det gällde. För att träna och uppnå 

färdigheter i till exempel algoritmer, uppställningar, ansåg de flesta av pedagogerna att den 

vanliga boken fungerade utmärkt. Häggblom (2013) förklarar att just träning av algoritmer är 
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ett område som så tidigt som möjligt ska utvecklas till en god färdighet hos eleverna. Upple-

ver pedagogerna då att den vanliga matematikboken fungerar på ett tillfredställande sätt, ska 

strävan efter variation inte ses som ett måste då det lätt, enligt mig, kan uppfattas som ett hin-

der eller ett krav för pedagogen i dennes arbete. 

Pedagoger bör och ska dock i största möjliga mån variera sitt arbete. Svanelid (2011) ger för-

slag på hur pedagoger även kan skapa variation genom hur elevernas läxor utformas. Viktigt 

att lyfta anser även Pettersson och Wistedt (2013) då en blandning av traditionella arbetsfor-

mer och praktiska aktiviteter tillsammans skapar en grund för utvecklandet av förmågorna. 

Det framgår även i KOM-rapporten (2002) att en variation i arbetet där spel och modeller kan 

vara en form men även att sammankoppla matematiken med övriga skolämnen anses betydel-

sefullt. 

Verklighetsanknytning 

För att en elev ska inse nyttan och meningen med matematik gäller det att den undervisande 

pedagogen på ett tydligt sätt förankrar de matematiska områdena i verkligheten. (Häggblom, 

2013) Detta är ett råd i samtlig tidigare forskning och litteratur som ingår i studien. Får en 

elev se hur de kan komma att få användning för sina kunskaper och förmågor i matematik 

skapas en grund för ett livslångt lärande anser flera av de intervjuade pedagogerna. Detta är 

jag villig att hålla med om och något som inte bara matematikämnet bör tänka på. 

Vid en av intervjuerna berättade en pedagog om hur hon skapat en hemläxa till eleverna 

som var kopplad till världen utanför skolan. De skulle under ett par dagar räkna ut hur många 

steg en människa i genomsnitt går under en livstid. De fick använda sig av vilka hjälpmedel 

som helst, arbeta enskilt eller i par. Vid nästa lektionstillfälle skulle de analysera de olika sva-

ren och gemensamt försöka komma fram till ett rimligt svar. När jag frågar hur eleverna hade 

reagerat på uppgiften svarade pedagogen följande: 
 

En del av dem sa: - Det är ju omöjligt! En annan svara: - jag går tio steg fram till datorn från 
sängen och kollar på nätet, dä får räcka! Men det fanns faktiskt de som började klura direkt, hur 
länge lever en människa ungefär, hur långt är ett normalsteg och så vidare. Ska bli spännande att 
se vad de kommer fram till. (Birgitta år 4-6) 
 

Att på detta sätt få eleverna till att bli aktiva, se kopplingar mellan tidigare kunskaper och 

redan utvecklade färdigheter skapar enligt KOM-rapporten (2002) intresserade och nyfikna 

elever. Att aldrig stanna upp utan vilja fortsätta utvecklas är ytterligare ett mål som KOM-

rapporten vill inspirera dagens pedagoger till, att träna sina elever i. 
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Genom att på ett tydligt sätt, rent praktiskt, verklighetsförankra matematiken förklarar en pe-

dagog hur hennes elever har fått baka och laga mat. 
 
När jag förklarar att det är matematik vi arbetar med är detta inte en självklarhet för en del av eleverna. 
Det är ofta jag fått kommentaren: - Idag har vi inte haft matte, för vi har inte räknat nått i boken. Då får 
man sig som pedagog en tankeställare, varför tänker de så? (Margareta år 4-6) 
 

Åter igen gäller det då att lyfta det Svanelid (2011) anser, att redan från början i elevens skol-

gång förklara vad syftet och målet med undervisningen är. Det är också viktigt att poängtera 

och kontrollera att den undervisning som idag sker inom matematiken i skolan, verkligen ut-

vecklar de förmågor och kunskaper som läroplanen, Lgr11, (Skolverket, 2011) säger. 

6. Diskussion 

I denna, studiens avslutande, del kommer en samlad resultatdiskussion att presenters inled-

ningsvis. Därefter följer en reflekterande diskussion där mina egna och högst personliga re-

flektioner angående studiens resultat redovisas. Därpå följer förslag på vidare forskning samt 

ett slutord gällande studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

Då det gäller att planera för utvecklandet av de fem stora förmågorna inom matematiken kan 

vi genom studiens resultat se hur samtliga sex pedagoger som ingått i studien visar god insikt 

i vad dessa förmågor står för. De pedagoger som beskriver hur de redan i skapandet av lokala 

pedagogiska planeringar, LPP.er, utgår från förmågorna, skapar här enligt Svanelid (2011) 

början till den röda tråd som förmågorna bör ses som i undervisningen. Genom att pedagoger-

na har en god insikt i vad läroplaner och kursmål, både kortsiktiga och långsiktiga, ökar förut-

sättningarna för att en god planering av undervisningen skapas (Pettersson & Wistedt, 2013). 

För att utveckla förståelsen samt inse nyttan i att kunna använda sig av matematik ökar också 

enligt Pettersson och Wistedt om den planering som pedagogerna gör vilar på kunskap och 

insikt i läroplaner och kursmål. 

Då det gäller att färdigställa lektionsmaterial visar resultaten att flera av pedagogerna 

ser det som en naturlig del i planeringen. Dock bör det poängteras att detta är något som kan 

och bör förbättras, då individanpassat material är en brist som visat sig genom studiens resul-

tat. 

I planeringen av de yngre elevernas undervisning visar intervjuerna att fokus ligger på 

utvecklandet av begrepps-, kommunikations- och procedurförmågorna. Pedagogerna förklarar 

detta som att dessa tre förmågor utgör grunden för utvecklandet av samtliga fem förmågor. 
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Analysförmåga och den metakognitiva förmågan anser pedagogerna som undervisar de yngre 

eleverna ännu inte är fullt möjliga att träna hos de yngre barnen. Dock förtydligar de att dessa 

två förmågor, analys och metakognitiv förmåga, tränas och utvecklas inom andra skolämnen, 

vilket enligt Svanelid (2011) ska ses som en god grund för att senare i utbildningen kunna 

träna och utveckla förmågorna samt kunna sammanlänka förmågorna mellan samtliga sko-

lämnen. 

Hos de pedagoger som undervisar de äldre eleverna, från årskurs tre och upp till årskurs 

sex, ser variationen av förmågsplaneringen annorlunda ut. Här planeras för träning och ut-

veckling av analys-, kommunikations- och metakognitiv förmåga på ett större och mer varie-

rat sätt. Genom denna varierade lektionsplanering ökar möjligheterna för eleverna att ytterli-

gare förbättra sina kunskaper anser KOM-rapporten. (2002) 

I resultaten kan vi även se hur dagens pedagoger planerar för användandet av varierade 

läromedel och material. Det förekommer spel, lekar och en stor del konkret material vilket 

enligt Häggblom (2013) ytterligare kan förstärka och förbättra förståelsen och utvecklingen av 

förmågorna i matematik. Det framkommer dock i studien att samarbete mellan olika skoläm-

nen sällan förekommer, detta bör enligt bland annat KOM-rapporten (2002)förbättras inom 

planeringen hos de pedagoger som undervisar i matematik. 

Avlutningsvis då det gäller planeringen får vi se hur en del av pedagogerna planerar för 

utvärderingen gällande förmågorna. Det skiljer sig ganska stort då det gäller när, var eller hur 

utvärderingen planeras. Genom resultaten presenteras hur det finns pedagoger som redan i den 

inledande planeringen av ett område skapar material för utvärdering, både för sig själv och för 

eleverna. Det finns pedagoger som utifrån sina utvärderingar istället skapar grunden för den 

framtida lektionsplaneringen. Viktigast här är inte hur utvärderingen ser ut, fokus bör istället 

ligga på att en utvärdering sker. Genom en utvärdering får både pedagogen och eleven en bild 

av hur undervisningen sett ut. Har de förmågor som avsetts, tränats och utvecklats samt hur 

kan och bör en eventuell förändring se ut för att en progression ska ske. 

Genom studiens resultat framkommer brister då det gäller elevernas möjligheter att få 

utvärdera sina kunskaper i relation till övriga skolämnen, vilket enligt KOM-rapporten (2002) 

ska och bör ses som ytterligare en möjlighet för elev att få utvärdera sina förmågor och kun-

skaper. Ytterligare en förbättring som kan och bör ske enligt KOM-rapporten är pedagogernas 

kunskaper i att tolka elevprestationer. För att pedagogerna ska kunna förbättra sina tolknings-

färdigheter bör detta ske genom utbilning och träning, redan i pedagogutbildningen men även 

hos de idag utbildade pedagogerna. (KOM-rapporten, 2002) 
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Då det gäller arbete och undervisningen i de fem stora förmågorna får vi genom resultaten ta 

del av fem områden där förmågorna arbetas och tränas. Till en början beskrivs hur pedago-

gerna, oavsett om de utgår från matematikboken eller från eget material presenterar olika 

former av genomgångar. Fokus för samtliga pedagoger som jag har intervjuat är att syfte och 

mål med undervisningen ska presenteras för eleverna. Variationen i hur genomgångarna ser ut 

skiftar. Viktigast är dock att just syfte och mål med undervisningen redan vid introduktionen 

och genomgången inom ett område sker så att dessa synliggörs för eleven enligt Svanelid. 

(2011) Det gäller även, och som studiens resultat visar att ett flertal av pedagogerna gör, sker 

genom ett varierat utbud av förklaringssätt. (KOM-rapporten, 2002) 

Det förekommer genom resultatredovisningen att ett användande av EPA-modellen är vanligt 

förkommande i undervisningen och arbetet med förmågorna. Denna modell bygger till över-

vägande del på den sociokulturella lärteorins grunder. Genom att låta elever samarbeta och 

kommunicera kring det de arbetar med, samt utnyttja den proximala utvecklingszonen gynnas 

elevernas möjligheter till att träna och utveckla de förmågor som står i fokus i dagens läropla-

ner. (Skolverket, 2011) Som Säljö (2010) poängterar med dagens undervisning, är att i största 

möjliga mån lägga arbetet och undervisningen inom den proximala utvecklingszonen, då den 

gynnar samtliga elever oavsett var de ligger i sin kunskapsutveckling.  

EPA-moddelens användande visar sig även genom resultaten att arbetsklimatet i klass-

rummet gynnas. Tid för de elever som behöver ytterligare stöttning i att utveckla förmågorna, 

samt de elever som kommit längre och behöver ytterligare utmaningar ges genom denna ar-

betsmodell mer tid. Detta anser Hägglund (2013) visar att de pedagoger som arbetar utifrån 

EPA-modellen har en god insikt i hur arbetet med förmågorna kan och bör tränas och utveck-

las. 

Då det gäller arbetet med utvärderingar som eleverna själv gör förklarar flera pedagoger 

hur deras elever regelbundet får göra egna skriftliga självutvärderingar. Att detta ses som en 

naturlig del i arbetet med förmågorna anser Svanelid (2011) leder till att eleverna lättare når 

de kunskapsmål som finns i ämnet. Hos de pedagoger som undervisar de yngre eleverna, och 

som ännu inte fullt ut behärskar det skriftliga språket förkommer regelbundna samtal i vilka 

en utvärdering sker. Genom att eleverna får sätta ord på sina kunskaper anser Häggblom 

(2013) att en utvärdering sker, vi ser då genom resultaten att pedagogerna skapar en god 

grund för att den framtida kunskapsutvecklingen ska kunna ske. 

Genom ett stort antal varierade arbetsformer får de elever som pedagogerna undervisar 

möta de fem stora förmågorna. Det förekom användande av Power Point-bilder och begrepps-

kort vid träning av begreppsförmågan. Det användes även små White board-tavlor i flertalet 
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av klasserna på varierade sätt. En av pedagogerna beskrev även hur hon genom att ställa frå-

gor på olika sätt kunde variera sitt arbete med undervisningen. 

Det som avslutningsvis presenteras i resultatdelen är vikten av en verklighetsanknytning 

i arbetet med förmågorna i matematik. Häggblom (2013) menar att ser och förstår eleverna 

hur matematiken kan verklighetsanknytas gynnas både förståelsen och de inser nyttan med 

matematik. 

Vid presentationen av resultaten får vi ta del av hur till exempel en hemläxa kan kopplas 

till världen utanför skolan. Ser dagens pedagoger till att genomgående i sitt arbeta sträva efter 

en verklighetsanknytning blir eleverna oftast mer aktiva. Genom att eleverna får användning 

av tidigare kunskaper, och då inte bara sina matematiska kunskaper utan även andra ämnes-

områdeskunskaper, visar samtlig forskning och litteratur att förutsättningarna för att för-

mågorna utvecklas är som mest gynnsamma.  

Reflekterande diskussion 

Då det gäller planeringen av förmågornas utveckling anser jag, och som vi redan ser att en del 

av de pedagoger jag intervjuat gör, att skapandet av en tydlig långsiktig planering där samtliga 

fem stora förmågor står i fokus är mycket viktigt. Förmågorna skall även genomsyra under-

visningsmaterial, lektionsplaneringar, samt utvärderingar. Det bör även i utvecklingssamtal 

tydligt framgå för både elever och föräldrar vad och vilka förmågorna är, så att alla inblan-

dade får förståelse för hur och varför undervisningen ser ut som den gör. 

I arbetet med förmågorna anser jag utifrån studiens resultat och forskning i ämnet att 

dagens pedagoger bör och kan bli betydligt bättre på att kombinera matematiken med övriga 

skolämnen. Jag skulle även önska att samarbetet mellan pedagoger på en skola, som alla un-

dervisar i matematik, skulle förbättras för att gemensamt skapa en ”materialbank” där under-

visningsmaterial förvaras och delas. Eftersom våra skolor idag har ett gemensamt bibliotek 

som samtliga elever och pedagoger har tillgång till undrar jag varför det inte skapas flera ut-

rymmen där gemensamt matematikmaterial kan placeras och göras tillgängligt för den under-

visning som bedrivs. 

Den tidigare forskningen som jag utgår från i studien finner jag stort förtroende för, men 

kring litteraturen har jag en del funderingar. Visserligen så tror jag att den litteratur jag in-

hämtat kunskaper från är relevant och trovärdig men kan ändå inte låta bli att se hur författar-

nas tankar och råd finns på ett mer teoretiskt plan. Innehåller de tillräckligt genomförbara di-

daktiska hänvisningar? Även om författarnas ambitioner är att det de föreslår ska kunna fun-

gera i praktiken kan vi aldrig i förväg veta vad de faktiskt kommer resultera i, i verkligheten. 
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Med tanke på hur en av pedagogerna i resultatdelen påpekade att gruppens sammansättning, 

de olika individerna och det sociala klimatet påverkar vilken typ av undervisning som är möj-

lig att genomföra, anser jag att det är viktigt att pedagoger är öppna för många olika varierade 

arbetsformer. Dock gäller det att låta vissa arbetsformer får ”sätta sig” och att det görs ordent-

liga utvärderingar innan det för fort hoppas på nya idéer och arbetssätt. Pedagoger bör efter-

stäva arbetsformer och läromedel samt övrigt material anpassat till den läroplan som idag gäl-

ler. Det är trots allt vad kunskapskraven och läroplanen säger ska utvecklas och utbildas hos 

våra elever som måste vara i fokus och vara det som planeringen och undervisningen bygger 

på. 

Då matematik längre upp i skolåren tenderar att bli mer abstrakt ökar vikten av verklig-

hetsanknytning ännu mer, då flera av pedagogerna säger sig möta fler och fler elever med 

minskat intresse i matematik. Det är svårt att avgör om intresset brister på grund av den avta-

gande lusten i att räkna eller om det är svårigheter i att förstå, detta kan inte avgöras genom 

denna studie då jag inte intervjuat några elever. Men jag tror det är viktigt att i detta samman-

hang ta reda på vad eller vilka de olika orsakerna kan bestå i. 

Avslutningsvis funderar jag kring vad det egentligen är som den senaste Pisa-

undersökningen visar. Frågan är om den visar att dagens elever har bristande ämnesspecifika 

kunskaper eller gäller det brister i de förmågor som undervisningen i dagens läroplaner säger 

att eleverna ska utveckla. För att få svar på detta måste vi se vad undersökningens frågor av-

ser, är det ämneskunskaper eller förmågor som efterfrågas. Jag avser inte att genom denna 

studie kunna ge svar på dessa frågor utan vill och menar att innan vi tar ställning till vad re-

sultaten i Pisa-undersökningen visar, bör vi ta reda på om den svarar på hur dagens elever och 

den undervisning som bedrivs i Sverige verkligen kan analyseras fram genom Pisa-

undersökningens resultat. 

Det som idag skrämmer mig är den mediedebatt som pågår kring elevers sjunkande re-

sultat inom matematiken och den undervisning som bedrivs. Frågan är om alla de som i debat-

ten uttalar sig, inser vad och hur undervisningen idag i matematik ser ut och vad det är som 

den avser att utveckla hos dagens elever. Flertalet av de röster vi hör i kritiken gällande ma-

tematiken ställer högre krav på ämnesspecifika kunskaper. Om de skulle sätta sig in i hur lä-

roplanerna idag ser ut borde de inse att de ämnesspecifika kunskaperna inte står i fokus, utan 

att det är de fem stora förmågorna, The Big Five, som dagens läroplaner avser att utveckla hos 

dagens elever inom matematiken. 
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Förslag på vidare forskning 

Då jag i denna studie enbart har intervjuat pedagoger och sökt finna svar på hur de planerar 

och arbetar med förmågorna skulle det vara intressant att söka finna svar på hur de sedan be-

dömer dessa förmågor. Då Svanelid (2011) även förespråkar att The Big Five även ska ligga 

till grund för bedömning av förmågorna skulle en fortsatt forskning på detta kunna generera 

ytterligare viktig kunskap inom detta område. 

Som jag tidigare i resultatdelen skrev att söka finna svar på varför en allt för stor del av 

eleverna i de senare årskurserna, men även i de yngre uppvisar ett bristande intresse i mate-

matik, skulle det vara intressant att försöka finna svar på vilka de bakomliggande orsakerna 

kan vara. Ju tidigare vi kan finna svar på detta, desto fortare kan vi börja anpassa undervis-

ningen samt stötta dessa elever i det de finner som orsaken till sitt bristande intresse. 

Slutord 

Min uppfattning efter genomförd studie är att pedagoger idag har och gör en god planering 

och ett väl genomtänkt arbete då det gäller utvecklandet av dem fem stora förmågorna inom 

matematiken. Dock finns förbättringar som på sikt kan leda till att förmågorna utvecklas ytter-

ligare. Dessa förbättringar är att skapa mer individanpassat material så att alla elever oavsett 

vart de ligger kunskapsmässigt kan ta del av planeringen och arbetet med förmågorna. Dagens 

pedagoger bör även bli bättre på att arbeta ämnesövergripande. Det kan även skapas ett större 

samarbete mellan kollegor, på en skola där de alla undervisar inom matematik, oavsett vilken 

ålder det är på eleverna de undervisar. 
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Syftestexten tillhörande matematik i Lgr 11 s.62-63   Bilaga 1 

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matema-

tiska mönster, former och samband. 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa pro-

blem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska 

även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situat-

ioner samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisning-

en ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka pro-

blemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra mate-

matiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheter att utveckla förtro-

genhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matema-

tik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där 

viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även 

ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagsli-

vet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sam-

manhang och relevans. 

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och meto-
der, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinupp-

gifter, 
 föra och följa matematiska resonemang, och 
 använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för fråge-

ställningar, beräkningar och slutsatser. 
  



 

 
 

Begreppsfigur enligt förebild skapad av Johnsson Høines(2000, sid 73) Bilaga 2 

Begreppsinnehåll,( associationer, tankar, åsikter om) 

BI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.U                                                                        T 

Begreppsuttryck(ord, symboler, tecken…)  (Ting, prak-

tiska förhållanden) 

  

Symboliserar Hänvisar till 

Representerar 
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Intervjuguide      Bilaga 4 

1. Hur många år har du arbetat inom skolan? 

2. Har du gått någon fortbildning inom matematik, om ja, i så fall vad? 

3. Känner du sedan tidigare till begreppet The Big Five och vad det står för? 

4. På vilka sätt planerar du för att de fem stora förmågorna ska finnas med i din under-

visning: 

Begreppsförmågan, Att inneha en begreppsförmåga innebär att individen kan förstå vad begrepp och ord 

betyder, vilken innebörd de har samt kan relatera begreppen till varandra. Individen kan även använda begrepp i 

nya sammanhang eller vid olika situationer och tillfällen. 

Kommunikationsförmågan, Genom en kommunikativ förmåga kan individen på olika sätt presentera, sam-

tala, motivera och diskutera inom ämnets område. Det innebär att kunna föra fram sina åsikter och den stånd-

punkt vi har. Det innebär även att kunna bemöta argument samt resonera. Att kunna redovisa och redogöra så att 

andra förstår men även kunna förklara varför och hur det kommer sig att vi tycker som vi gör. 

Procedurförmågan, Inom denna del ska individen kunna söka och samla in fakta och information som är 

relevant för ämnet. Genom detta utvecklas kunskapen i att kunna skilja på fakta och värderingar, våga kritisera 

samt kunna se om de fakta som framkommer är trovärdig och möjlig att använda i uppgiften. Att kunna dela upp 

och strukturera fakta så att de kan fungera som ett stöd i arbetet och den uppgift som ska genomföras. 

Analysförmågan, Genom denna förmåga ska eleven kunna se på problem eller händelser ur olika perspektiv. 

Se samband mellan orsaker och kunna förklara vilka konsekvenser de kan leda till. Genom att kunna se till både 

för- och nackdelar kan olika lösningar presenteras. Förståelsen för hur andra har tänkt eller agerat ökar samt 

förmågan till att själv inse skillnaden mellan olika val och vilka konsekvenser dessa på sikt kan leda till. 

Metakognitiv förmåga, Inom denna del utvecklas förmågorna i att kunna se, tolka och värdera utifrån den 

situation man befinner sig i. Genom att reflektera över det som sägs, står skrivet eller görs ökar förmågan i att 

kunna se eller höra rimligheten i det som påstås. Vi kan välja bort det som inte är relevant utan istället fokusera 

på det som i situationen är möjligt och önskvärt. Genom att våga prova nya sätt inser vi att fel inte alltid är ett 

misslyckande, utan leder oss fram emot nya, bättre och klokare beslut vilket resulterar i ökad förbättring och 

bättre resultat. 

5. På vilka sätt arbetar du och dina elever med utvecklandet av de fem stora för-

mågorna under lektionstid? 

Begreppsförmågan 

Kommunikationsförmågan 

Procedurförmågan 

Analysförmågan 

Metakognitiv förmåga 

  



 

 
 

Informationsbrev till pedagoger    Bilaga 5 

Hej     Datum: XXXXXX 
Jag vill genom detta brev informera dig om vem jag är samt i vilket syfte denna studie genom-
förs, jag vill även informera om de etiska krav jag som forskar har att ta hänsyn till. 

Jag heter Sofia Samuelsson, läser nu min sista kurs på lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. Min utbildning har inriktning skolans tidigare år(F-6). 

Jag ska genom denna studie försöka finna svar på hur pedagoger idag planerar och arbe-
tar med att de fem stora förmågorna, begrepps-, kommunikations-, procedur-, analys- och 
metakognitiv förmåga, tränas och utvecklas inom matematik ämnet. 
De etiska krav jag som forskare har att ta hänsyn till, är fyra till antalet. Informationskravet, 
innebär att du som deltar i studien skall vara informerad om dess syfte och tillvägagångssätt, i 
detta fall intervjuer som jag kommer spela in. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att 
du som deltar får fylla i den talong som finna på denna sida, längst ned. Där informeras även 
om att ni när som helst under studiens gång kan välja att avbryta, utan vidare förklaring. Se-
dan kommer vi till konfidentialitetskravet. Jag kommer under studiens gång förvara det in-
samlade datamaterialet utan åtkomst för andra. Jag kommer även avidentifiera skolor och be-
rörda individers namn under arbetet med studien samt i den färdiga uppsatsen. Avslutnings-
vis, nyttjandekravet, som innebär att all de data som genereras genom studien enbart kommer 
användas i denna uppsats. Den kommer bara vara till för mig och inte möjlig för andra att ta 
del av. Då den färdiga uppsatsen är inskickad och godkänd kommer all inspelad data förstö-
ras. 
Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 
Sofia Samuelsson 

Mobil: XXX-XXXXX XX 

___________________________________________________________________________ 

Vill du som pedagog delta i en intervju gällande din planering och ditt arbete med de fem 

stora förmågorna inom ämnet matematik? 

Ja Jag vill delta in studien och jag är medveten om att jag när som helst under stu-

diens arbete kan välja att avbryta. 

Nej Jag vill inte delta i studien. 

Ditt 

namn:___________________________________________________________________ 

Skicka ditt svar till mig genom att fylla i vald ruta, spara, och skicka detta mail i retur till mig 

på följande mailadress: XXXXXXXXXXXXX 

 


