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Sammanfattning 

I TIMSS rapport visade resultatet av matematiska tester att de flesta misstagen beror på att eleverna 
inte har tillräcklig begreppsförståelse eller att begreppsmodellerna inte är tillräckligt utvecklade. 
Resultatet visar att det är av stor vikt att eleverna skapar sig en bättre förståelse av matematiska 
begrepp, för att kunna få större matematisk förståelse. Vår begreppsbildning som är en process om 
hur vi lär oss nya begrepp eller får ytterligare kunskap om tidigare begrepp är av intresse för lärare 
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begreppskartor som metod för att utveckla matematiska begrepp. Följande två frågeställningar 
valdes till denna studie för att undersöka metoden begreppskartor: 
1) Hur kan begreppskartor användas inom matematikundervisningen? 
2) Vilka möjligheter/svårigheter kan det finnas med att använda begreppskartor? 
 
I denna studie används två teorier för att beskriva begreppsutveckling: Vygotskijs inlärningsteori det 
sociokulturella perspektivet och Talls begreppsinlärning vilket inkluderar hans tre matematikvärldar. 
Detta för att ge en välgrundad teoretisk bakgrund om hur vi tillägnar oss begrepp. Då denna uppsats 
är en litteraturstudie utgår resultatet från tidigare forskning. Litteratursökningen skedde med hjälp 
av databassökning främst i databasen ERIC samt via kedjesökning. Litteraturen analyserades och 
ligger som grund för resultatet. Analysen visade att begreppskartor kan användas för att få en 
översikt av ett ämne, för att skapa ett meningsfullt lärande och undersöka vilka missuppfattningar 
eleverna kan ha. Begreppskartor kan användas för både inlärning och bedömning av elevernas 
kunskaper. För att kunna få en ökad begreppsförståelse har språket, förståelsen mellan det 
matematiska och svenska, en stor vikt för att kunna förstå och lösa olika matematiska problem. En av 
svårigheterna med att använda begreppskartor var att lärarna inte visste vad de skulle göra med 
elevernas kartor och att det var svårt att lära ut tekniken.  
En slutsats som kan dras utifrån dessa resultat är att begreppskartor ses som ett viktigt verktyg för 
begreppsbildningen framför allt för upptäcka missuppfattningar och kunna rätta till dem. Dock är 
språket en viktig faktor för att kunna tillgodogöra sig begrepp.  
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1 Inledning  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från en mängd olika kulturer. 

Matematikens begrepp och metoder används dagligen i många olika sammanhang och är i 

ständig utveckling. Kursplanen i matematik för grundskolan beskrivs att ”Kunskaper i 

matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.”  (Skolverket, 

2011, s.62). Dessutom skriver Skolverket (2011) att skolan genom undervisningen ska ge 

eleverna förutsättning att utveckla kännedom och kunskap om grundläggande matematiska 

begrepp och deras användbarhet samt förstå samband mellan olika begrepp.  

 

Utöver att eleverna ska få kunskap om matematiska begrepp och förstå sambanden mellan 

dem ska eleverna också genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskap om 

matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera matematik både 

i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Pettersson (2010) innebär att lära sig matematik också att lära sig ett ”språk” med olika 

ord, logiska resonemang, begrepp etc. samt att kunna använda dessa kunskaper. Vidare menar 

Petterson att man kan beskriva matematikens språk som ett språk bestående av tre olika typer 

av ordförråd. Den första typen av ordförråd utgörs av de ord som kan kopplas till 

vardagsspråket så som fler, färre, över och under. Det andra ordförrådet innehåller de ord som 

är unika för matematiken med exempelvis ord som nämnare och täljare, och i det tredje 

ordförrådet definieras de ord som har olika betydelse i vardagsspråket och inom matematiken 

som exempelvis volym och bråk (Petterson, 2010). Detta visar att sambandet mellan 

matematiken och vårt språkliga ordförråd är av stor betydelse för att utveckla matematisk 

kunskap och matematisk förståelse. Malmer (2002) skriver att den språkliga kompetensen är 

grunden till all inlärning. Har eleven ett väl utvecklat språk har hon bättre förutsättningar för 

en effektiv inlärning medan den elev som besitter ett mindre ordförråd ofta har svårt att 

tillgodogöra sig den grundläggande begreppsbildningen i allmänhet.  

 

Begreppsbildning innebär enligt Nationalencyklopedin en process där  

”[…]man försöker upptäcka och lära sig vad som är gemensamt eller 

karakteristiskt för en grupp objekt, en grupp händelser, en grupps beteenden osv. 

När man lär sig vad som är typiskt för allt sådant som kan betecknas med t.ex. 
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begreppet frukt, är denna inlärning ett exempel på begreppsbildning” (Molander, 

2014) 

 

Begreppsbildning är den process som vi använder oss av för att förena en mängd olika 

begrepp för att skapa en förståelse om hur olika begrepp hör samman. Begreppen hjälper oss i 

sin tur att skapa en språklig gemensam term för ett visst objekt, händelse etc. vilket krävs för 

att kunna diskutera och få ytterligare kunskap om begreppens innebörd.  

 

Att matematiska begrepp har en viktig betydelse för kunskapen inom matematik visar också 

Skolverkets rapport (Skolverket 2008) som gjort en analys av TIMSS undersökning, där de 

manar att de flesta misstag som eleverna gjorde i TIMSS undersökningen berodde på att de 

inte hade tillräcklig förståelse av matematiska begrepp eller att begreppsmodellerna inte var 

tillräckligt utvecklade. Detta resultat kom man fram till genom att eleverna som testades inom 

en mängd olika områden i matematiken visade sig ha missförstått eller inte hade tillräcklig 

kunskap om matematiska begreppen som är centrala för att kunna lösa uppgifterna 

(Skolverket, 2008). Begreppsbildning är en process som fortlöper under hela skoltiden där 

eleverna förfinar sin förståelse för olika begrepp och annan kunskap. För att fortsätta 

utvecklas och nå högre kunskapsnivåer behöver man tillägna sig ett antal nya begrepp och 

termer (Löwing, 2008). Begreppsbildning är alltså en viktig del i hur vi tillgodogör oss nya 

begrepp och hur vi lär oss och kommer vidare till nästa kunskapsnivå.  

  

En annan aspekt av elevernas kunskaper beskriver Grevholm (2002) är att det är svårt för 

eleverna att själva kunna bygga upp en struktur och få en överblick över sina kunskaper. 

Därför förespråkar Grevholm att begreppskartor kan vara ett användbart kognitivt verktyg för 

att utveckla elevernas begreppsförståelse och begreppsbildning (Grevholm, 2005). Då 

begreppsbildning har, precis som Malmer (2002) beskriver, en viktig del i vårt sätt att tillägna 

oss ordförråd och kunskap samt förstå hur olika begrepp hör samman med varandra är det 

viktigt att vi som lärare hjälper eleverna att upptäcka dessa samband. Grevholm (2002) 

föreslår att vi kan använda oss av begreppskartor för att hjälpa eleverna att upptäcka 

sambanden.    

 

Som Malmer (2002) och Skolverket (2008) skriver är kunskapen av begrepp en viktig del i 

matematiken. Eftersom skolverkets analys av TIMSS rapport pekar på att de många av 

misstagen i matematiken görs just på grund av brist på begreppskunskap finns det därför ett 
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behov av att undersöka hur matematiklärare kan arbeta för att förbättra begreppsförståelsen då 

detta utgör en viktig del i elevers förståelse av matematik. I denna uppsats har valts att 

analysera metoden begreppskartor och undersöka vad litteraturen skriver om hur man kan 

använda dem för att eleverna ska få en ökad förståelse av matematiska begrepp. Som 

bakgrund lyfts och diskuteras olika teorier om begreppsbildning som handlar om hur vi kan 

ordna och förstå hur en mängd olika begrepp hör samman.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Det har visat sig vara viktigt för elevernas matematiska förståelse att ha kunskap om olika 

matematiska begrepp. Eftersom begreppsförståelse visat sig så viktigt kommer denna uppsats 

undersöka om begreppskartor kan användas för att skapa större begreppsförståelse. Denna 

uppsats undersöka dels vad begreppskartor är och dels om begreppskartor kan användas som 

metod för att undervisa och lära elever olika matematiska begrepp.  

 

Uppsatsens övergripande syfte är således att undersöka om elever med hjälp av 

begreppskartor som metod får en bättre begreppskunskap inom matematiken. Syftet omsätts 

genom att analysera vilka möjligheter och svårigheter det finns med metoden begreppskartor. 

Avsikten är att sammanställa och analysera ett antal vetenskapliga studier som berör det valda 

ämnet och vad de skriver om de valda frågeställningarna som beskrivs nedan.  

 Hur kan begreppskartor användas inom matematikundervisningen? 

 Vilka möjligheter/svårigheter kan det finnas med att använda begreppskartor? 

2.1 Uppsatsens upplägg  
Denna uppsats redogör innebörden av begreppsbildning, då detta är den process i vilken vi 

tillgodogör oss begrepp och där begreppskartor kan användas för ökad förståelse av hur olika 

begrepp hör samman. En undersökande bakgrund kommer därför att presenteras om 

begreppsbildning där Vygotskys teori om begreppsutveckling används för att förklara denna 

process. Dessutom används Talls begreppsinlärningsteori för att specificera 

begreppsinlärningen till matematiken för att sedan bygga vidare på hur man kan använda 

begreppskartor för att stötta lärandet. Först presenteras en allmän beskrivning av 

begreppsbildning för få en grundläggande överblick av begreppen för att sedan skapa en mer 

detaljerad syn på begreppskartor med olika teorier om begreppsbildning generellt och 

framförallt begreppsbildning inom matematiken. 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en flertalet teorier om begrepp och begreppsbildning att presenteras. 

Först följer en allmän beskrivning av vad själva ordet begrepp innebär rent allmänt och 

därefter en matematisk inriktning för att förklara vad matematiska begrepp är och hur de 

används i matematiska kontexter. Begreppsutveckling och begreppsbildning ur en allmän 

synvinkel kommer att preciseras med hjälp av Vygotsky för sedan presentera hur man 

tillgodogör sig begrepp inom matematiken. Detta kapitel avslutas med en redogörelse om vad 

som kännetecknar begreppskartor.  

 

3.1 Definition av ordet begrepp 

3.1.1 Allmän definition  

Begrepp kan ses som de centrala betydelsebärande redskapen i vårt språkregister. Begrepp ger 

oss också en gemensam referens till olika objekt, fenomen och händelser. Begrepp handlar 

även om hur objekt omkring oss är grupperade, hänger samman, vilket förhållande de har till 

varandra och hur de skiljer sig från varandra (Ozerk, 1998).  

 

På ett liknande sätt väljer Stendrup att definiera begrepp som följande: 

Kortfattat kan begrepp beskrivas som i huvudsak sociala, och intersubjektiva, 

tanke- och meningskonstruktioner som gör det möjligt för oss att tala om och 

strukturerar vår gemensamma omgivning. (Stendrup, 2001, s. 15) 

 

Begrepp hjälper alltså oss att strukturera olika objekt för att få en gemensam referens till olika 

saker i vår omgivning.  

 

En begreppsdefinition är meningar som används för att specificera ett begrepp. Hur man 

tillgodogör sig och lär sig nya begrepp skiljer sig åt. Vissa lär sig begrepp via utantillinlärning 

eller på ett mer meningsfullt sätt genom att relatera sitt lärande till begreppet i helhet. Det kan 

också vara så att vissa elever skapar sin egen definition för att förklara begreppet. Oavsett om 

begreppsdefinitionen presenteras för den lärande eller om eleven skapar den själv, kan eleven 

variera sitt sätt att ta till sig begrepp från gång till gång. På grund av de olika sätten att lära 

begrepp kan personliga begreppsdefinitioner skilja sig från den formella definitionen, där den 

sistnämnda, den formella, anses mer accepterad av samhället i stort (Tall & Vinner, 1981).  
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3.1.2 Definition av matematiska begrepp  

Precis som det finns begrepp för att beskriva vår omgivning finns det också begrepp inom 

matematiken.  

Orton (2004)  menar att det inte är helt lätt att förklara och definiera vad ordet begrepp 

innebär inom matematiken eller i allmänhet. Orton utgår från Novak (1977) som skriver att 

begrepp beskriver en viss regelbundenhet eller relation inom en grupp av fakta och som ofta 

anges med ett visst tecken eller symbol. Det finns alltså inte en definition, för att beskriva vad 

matematiska begrepp innebär, utan ett flertal olika. 

 

Matematiken ses ofta som ett ämne med god tillförlitlighet där begreppen kan bli exakt 

definierade för att en god grund till den matematiska teorin. För att definiera ett begrepp 

används ord för att förklara begreppet. Ofta bildar vi oss en egen definition som kanske inte 

helt sammanfaller med den allmänt etablerade förklaringen av begreppet. Detta kan ses som 

en del av att skapa sig en förståelse av ett objekt, en process eller en egenskap hos ett 

matematiskt begrepp (Tall & Vinner, 1981).  

 

Den definitionen som kommer att användas i denna uppsats är att matematiska begrepp är 

matematikens byggstenar. Matematiska begrepp kan vara ett objekt så som en cirkel, kvadrat 

etc., det kan också vara en process så som att utföra addition eller en egenskap som 

exempelvis volym eller omkrets. Ett matematiskt begrepp anknyter alltid till något annat 

begrepp, det finns alltid en relation mellan flera olika begrepp (Rystedt & Trygg, 2013). 

 

3.2 Begreppsutveckling enligt Vygotskij 

Vygotskij var en rysk psykolog som anses ha lagt grunden för den sociokulturella teorin och 

som även har haft en central roll inom psykologin och pedagogikens utveckling. Vygotskijs 

teori grundar sig i att människan är en social varelse och att allt lärande sker i samspel med 

andra människor (Lindqvist, 1999; Säljö, 2000). Grundläggande för denna teori är att vår 

sociala omvärld har en central betydelse för vår utveckling. Begreppen redskap och verktyg 

eller artefakter har en stor betydelse inom Vygotskijs teori. Artefakter är de språkliga och 

fysiska hjälpmedel som finns tillgängliga och som vi människor använder oss av för att förstå 

vår omvärld och det är med hjälp av vår kommunikation kunskapen förs vidare (Säljö, 2000).  
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Enligt Vygotskij har språk och kommunikation en avgörande roll för barnets utveckling 

(Lindqvist, 1999.; Säljö, 2000). Johnsen Høines (2000) hävdar att Vygotskij menar att språket 

är en del av själva begreppet och begreppsbildningen och att det är viktigt för 

begreppsutvecklingen att uttrycka sig. Det är genom att använda vårt språk som vi vidgar och 

utvecklar begreppsinnehåll. Det är människan som själv skapar sin begreppsvärld men för att 

kunna tillgodogöra sig nya begrepp bör de alltid ha utgångspunkt i, och ge associationer till, 

begrepp och kunskap som man redan har.  

 

Vygotskij gjorde tillsammans med sina medarbetare undersökningar för att studera barns 

begreppsutveckling. Utifrån dessa undersökningar menar Vygotskij att begreppsutveckling 

grundar sig i tre steg som i sin tur är indelade i olika faser (Vygotskij, 2001). Det första steget 

i begreppsbildningsprocessen är det synkretiska och består av tre faser.  

 Den första fasen trial and error är då barnet skapar en bild som motsvarar föremål 

som barnet för samman på måfå.  

 Nästa steg är organisation genom närhet i tid och rum, då placerar barnet ut föremål 

efter rumslig närhet.   

 Sista steget är dubbelformering, och i denna fas grupperar barnet orden/föremålen som 

har en gemensam betydelse (Vygotskij, 2001).  

 

Andra steget i begreppsutvecklingen är det komplexa tänkandet och detta delas i fem olika 

faser som bygger på varandra; associativt komplex, kollektioner, kedjekomplex, diffusa 

komplex och pseudobegrepp (Vygotskij, 2001) .  

 Den associativt komplexa fasen bygger på att barnet sammankopplar 

begreppen/föremålen efter något av de kännetecken som barnet sett i föremålen 

tidigare. Vissa föremål kan få vara med i denna sammankoppling då de har samma 

färg, form som föremålen de sett innan eller något annat kännetecken som barnet 

använder.  

 Den andra fasen i det komplexa tänkandets utveckling är kollektioner som innebär att 

man förenar föremål som kompletterar varandra med ett speciellt kännetecken så att 

de bildar en helhet. De olika föremålen ska komplettera varandra för att bilda en 

kollektion. Detta grundar sig i att barnet observerar när kollektioner skapas i 

praktiken. Exempelvis gaffel, kniv och sked förenas till en kollektion då de används 

vid en måltid.  
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 Kedjekomplex innebär att barnet ”kedjar” ihop olika föremål utan någon direkt 

sammankoppling. Barnet kan exempelvis utgå från en blå triangel och därefter välja en 

grön triangel och sedan en grön kvadrat. Barnet associerar och sammankopplar 

objekten först via formen och därefter efter deras färg så att alla objekt hör samman på 

något sätt.  

 Diffusa komplexet, innebär att barnet förenar olika föremål som har otydliga och 

obestämda samband. Exempelvis väljer barnet att föra samman en triangel och en 

trapets för att de liknar varandra och därmed finns det ett otydligt samband mellan 

dessa föremål.  

 Pseudobegrepp är den sista och femte fasen i det komplexa tänkandet och fungerar 

som en ”bro” till nästa steg i begreppsbildandet där utvecklingen går från bildligt 

tänkande till abstrakt tänkande. Barnet väljer ut en mängd föremål som sammanfaller 

med ett visst begrepp men som i sin natur inte tillhör begreppet utan handlar om 

komplex förening av en rad föremål. Barnet verkar här kunna relatera olika begrepp 

till varandra men det visar sig att barnet inte riktigt har uppnått det sista steget och inte 

har en konkret förståelse för begreppet utan barnet har fortfarande bara ett åskådligt 

tänkande; ”Från utsidan ser vi ett begrepp, från insidan ett komplex. Därför kallar vi 

det pseudobegrepp.” (Vygotkij, 2001, s. 204). Det innebär alltså att barnet börjar 

använda och lära sig begreppen innan de fullt förstår vad de innebär. Den har inte 

urskilt det som krävs för att begreppet ska ses som ett äkta begrepp. Exempelvis kan 

barnet använda olika symboler men kan ännu inte konkritisera vad symbolen betyder.   

 

Det tredje steget i Vygotskijs begreppsutvecklingsteori delas även detta in i olika faser: den 

abstrakta fasen och de potentiella begreppens fas. Tillsammans med de tidigare faserna har 

barnet uppnått det begreppsliga tänkandet efter detta steg. Det tredje behöver däremot inte 

följa i kronologisk ordning utan kan uppkomma innan barnet utvecklat hela det komplexa 

tänkandet (Vygotskij, 2001). 

 Abstrakta fasen är väldigt nära fasen om pseudobegrepp då det handlar om att förena 

flera föremål där sammankopplingen sker då det finns en maximal likhet mellan 

föremålen i fråga. Till skillnad från pseudobegreppet grundas valet genom vilken 

förening sker på att välja ut de viktiga och väsentliga kännetecknen hos föremålen 

vilket i sin tur innebär att de inte behöver ha någon ”maximal likhet”. Det innebär att 

det finns en viss oklarhet om hur föremålen hänger samman men att barnet valt ut 

dessa på grund av att det finns kännetecken hos föremålen som barnet rent upplever 
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hör samman. Abstrakta fasen innebär att bland annat att barnet kan börja förstå ironi. 

Denna fas uppstår först när barnet är kring 13 års ålder.  

 I de potentiella begreppens fas kan barnet särskilja mellan en mängd föremål som 

valts ut med gemensamma kännetecken och detta kan då uppfattas som att barnet 

förstår färdiga begrepp, men att barnet i själva verket väljer ut begreppen på grund av 

vana och generaliseringar. De potentiella begreppen är en så kallad för-intellektuell 

bildning och dessa kan uppstå väldigt tidigt i tänkandets utveckling (a.a). Detta kan 

spegla sig i kniv, gaffel och sked exemplet, men i denna fas tar barnet fram de rätta 

besticken på grund av vana.  

 

Sista steget i utvecklingen av barns tänkande är när de ”äkta begreppen” bildas och barnet kan 

förena alla tidigare steg. En viktig slutsats är att begrepp uppstår i processen av att barnet 

bearbetar ovanstående steg (Vygotskij, 2001).   

 

Ovanstående beskrivning handlar alltså om hur begreppsbildning går till steg för steg hos 

människan. Något som Vygotskij framhåller, och som också framgår i beskrivningen ovan, är 

att vår kognitiva utveckling hör samman med vår förmåga att använda språket. Han menar 

vidare att begreppsutveckling är en process som sker med hjälp av kommunikation och 

förståelse. Samspelet mellan människor har således en väsentlig betydelse för vår 

begreppsutveckling (a.a).  

 

3.2.1 Spontana och vetenskapliga begrepp 

Genom att lära sig begrepp gör man vidare inlärning möjlig, och begreppen hjälper oss binda 

samman olika erfarenheter. Vygotskij väljer att skilja mellan spontana och vetenskapliga 

begrepp (Øzerk, 1998). De spontana begreppen utvecklas via sociala erfarenheter i det 

vardagliga livet och är osystematiska då de är omedvetna begrepp som uppstår i språkliga 

mötet i olika situationer så som lek och andra sociala sammanhang (a.a). 

 

De vetenskapliga begreppen anses däremot vara systematiska och medvetna begrepp. Dessa 

är begrepp som går från det generella till det mer konkreta och uppkommer i mer formella 

situationer så som inlärning. Vetenskapliga begrepp ses som äkta och sann kunskap som 

börjar att utvecklas när barnet är i skolåldern (Vygotskij, 2001 ; Øzerk, 1998). 
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De vetenskapliga begreppen utvecklas i en inlärningsprocess genom ett systematiskt 

samarbete mellan pedagogen (eller en vuxen) och barnet. Detta samarbete mellan pedagogen 

och barnet, där kunskap överförs via detta systematiska samarbete, är ett centralt moment i 

inlärningsprocessen hos barnet (Vygotskij, 2001).  

 

De spontana begreppen är de som ger oss grunden till de vetenskapliga begreppen. De båda 

typerna av begrepp behövs och utvecklar människans språkliga kunskaper (Øzerk, 1998).  

3.2.2 Proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotskij befinner vi människor oss i ständig utveckling eftersom vi hela tiden kan ta 

till oss kunskaper från andra människor. Utifrån den kunskap vi redan besitter kan vi med 

hjälp av våra artefakter bekanta oss med ny information och ny kunskap.  

 

Den proximala utvecklingszonen är Vygotskijs begrepp för avståndet mellan vad vi redan 

förstår och kan till det vi inte kan utföra utan viss hjälp och handledning från en person som 

innehar mer kunskap än vi själva inom ett det nya området. Zonen utanför den proximala 

utvecklingszonen är således det som man inte kan klara av själv men som man senare med 

hjälp av handledning kan lyckas förstå. Gränsen för vår proximala utvecklingszon flyttas hela 

tiden i takt med att vi förvärvar ny kunskap, vilket medför att lärandet ses som oändligt (Säljö, 

2000). 

 

3.3 Begreppsbildning inom matematik 

Begreppsbildning är en process där man försöker upptäcka och lära sig vad olika objekt, 

händelser, beteenden etc. har gemensamt (Molander, 2014). Begreppsbildning bygger på 

tidigare kunskap för att utveckla ytterligare förståelse eller förstå nya begrepp.  

 

För att barns begreppsbildning ska utvecklas krävs det ömsesidig påverkan mellan praktik och 

teori. Man bör dessutom utgå från barnets intresse, språk, funderingar och tidigare 

erfarenheter för att begreppsbildningen ska bli så effektiv som möjligt. Begreppsbildningen 

kan användas med hjälp av olika metoder i undervisningen, antingen förklarande där eleven 

får begreppet förklarat för sig eller upptäckande där eleven själv får söka kunskap för att 

upptäcka begreppet. Vilken metod som barnet föredrar vid begreppsbildning skiljer sig åt 

beroende på individ och kan även skilja sig åt beroende på situation (Eriksson, 1988).   
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Kinard och Kozulin (2012), som grundar många av sina tankar på Vygotskijs teorier, skriver 

att målet för det matematiska lärandet är att tillgodogöra sig metoder, redskap och 

begreppsliga principer som grundar sig på vår kognitiva bearbetning av vårt lärande. De 

menar vidare att alla matematiska begrepp är vetenskapliga, vilket innebär att de är teoretiska 

såtillvida att de grundar sig på en vetenskapligt bevisad begreppsprincip hos ett visst fenomen 

eller uttryck och inte grundar sig på erfarenhetsbaserad fakta.  

 

Kinard och Kozulin hävdar även att matematiska kunskapen innehåller tre olika 

inlärningsmoment: tillvägagångssätt och metoder, matematiska begrepp samt matematisk 

insikt för att förstå olika processer och metoder inom matematiken, där alla tre typer krävs för 

att kunna tillgodogöra sig matematiken (a.a). Löwing och Kilborn (2008) beskriver, i likhet 

med Kinard och Kozulin, målet med matematikundervisningen är att eleverna ska lära sig 

förstå och använda ett antal matematiska begrepp och modeller. Begreppen och modellerna är 

sådana som krävs för att kunna förstå och lösa matematiska problem.  

 

Löwing (2008) beskriver att begreppsbildning är en process som bygger på tidigare 

information och kunskap och att det krävs olika typer av begrepp och förståelse för att kunna 

lösa problem på en viss nivå. Begreppsbildning är en process som fortlöper och förfinas under 

hela skoltiden för att skapa en ökad förståelse och fördjupad kunskapsnivå. För att beskriva 

denna process av begreppsbildning illustrerar Löwing figur 1 nedan, där man för att lyckas 

förflytta sig från begreppsnivå 1 till begreppsnivå 2 krävs att man förstår begreppen på nivå 1 

samt att man tillägnar sig ett antal nya byggstenar i form av termer och delbegrepp, vilket 

symboliseras med hjälp av cirklarna mellan de olika begreppsnivåerna (Löwing, 2008).  

 

Denna typ av begreppsbildningsprocess skulle man kunna exemplifiera med att barnet på 

begreppsnivå 1 förstår vad addition innebär och kan använda det för att lösa olika problem. 

Begreppsnivå 2 skulle då kunna innebära att barnet mellan nivå 1 och nivå 2 tillägnar sig nya 

begrepp i form av multiplikation. Barnet lär sig att använda multiplikation och ser att det är en 

form av upprepad addition och kan genomföra problemlösning på en högre nivå. Nästa nivå 

(begreppsnivå 3) skulle då kunna spegla begreppen division och metoden att dividera samt ser 

sambandet mellan division och multiplikation. Begreppsutveckling utvecklas fortlöpande med 

att man till sig nya begrepp och lär sig att använda metoder som begreppet omfattar.  
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Figur 1 Begreppsutveckling som krävs för att lösa matematiska problem (Löwing 2008) 

I likhet med Löwing (2008) skriver Rystedt och Trygg (2005) att begreppsutveckling är att 

man successivt upptäcker och lär sig vad som är utmärkande för ett visst objekt, händelser 

eller beteende. Vidare menar de att lära sig begrepp innebär att olika erfarenheter 

sammanbinds och att man förstår principerna.  

 

Att lära sig nya begrepp och idéer kräver noggran introduktion för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig kunskapen. Begreppens innebörd måste diskuteras och eleverna måste ges 

möjlighet att säga, skriva och använda begreppen i en relevant kontext (Orton & Frobisher, 

2005/1996).   

 

3.3.1 Talls begreppsinlärning och tre matematikvärldar  

Enligt Tall och Vinner sker begreppsinlärning inom matematik i fyra olika faser. Den första 

fasen är när vi möter begreppet och använder det fastän vi inte definierat det formellt ännu. I 

den andra fasen skapar vi oss en mental bild av objektet som hjälper oss att lösa problem för 

att i den tredje fasen använda dessa bilder i olika sammanhang och lösa olika typer av 

problem. Den fjärde och sista fasen innebär att vi definierar begreppet, genom att exempelvis 

ge begreppet ett namn eller en symbol som hjälper oss att kommunicera begreppet till andra 

(Tall & Vinner, 1981).  
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För ytterligare undersökning om begreppsbildning inom matematiken kan man utgå från Talls 

tre matematikvärldar, three worlds of mathematics. Syftet med Talls tre matematiska världar 

är att beskriva begreppsförståelse och utveckling av begreppsförståelse inom matematiken. 

Modellen utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv och bygger på tidigare forskning om 

begreppsbildning inom matematik (Juter & Nilsson, 2011).  

 

Den första av Talls tre världar är den förkroppsligade världen. Denna växer fram ur vår 

föreställning av vår omvärld och består av vårt sätt att tänka om olika saker som vi uppfattar 

med hjälp av våra sinnen. Detta gäller inte enbart verkliga objekt i vår fysiska värld utan 

också våra mentala världsbilder (Tall, 2004; Juter & Nilsson, 2011). Juter och Nilsson 

förklarar det med följande exempel, talet sju är i sig själv inte ett förkroppsligat objekt men 

däremot är den mentala bilden av exempelvis sju fingrar det. Bilder, modeller och konkreta 

objekt kan underlätta i proceduren av att skapa förståelse som är utmärkande för denna värld 

(Juter & Nilsson, 2011).  

 

Den andra världen, den proceptuella världen handlar om de symboler som vi använder för att 

räkna och hantera till exempel aritmetik och algebra och så vidare. Genom att användningen 

av symboler leder till att vi enklare kan växla mellan processen att ”göra” matematik till 

begrepp till att tänka på det som finns omkring begreppet. Det handlar om hur vi utför 

beräkningar av olika slag och hur vi kan förstå och komma till insikt om olika matematiska 

lagar med hjälp av olika beräkningar (Tall, 2004; Juter & Nilsson, 2011). För att beskriva 

denna värld med ett exempel menar man att en symbol som 4+3 kan ses som både en 

beräkningsprocess och en summa. Elever som arbetar i den proceptuella världen kan se båda 

additionsprocesserna 3+4 och 4+3 vilket leder till samma objekt, summan 7. Efter flera 

upprepade beräkningar kan eleverna allteftersom lära sig att additionen av två naturliga tal 

alltid ger samma summa oavsett ordning. Eleverna kan då i stort sett komma fram till den 

kommutativa lagen a+b=b+a (Juter & Nilsson, 2011). 

 

Den tredje och sista av Talls världar är den formella världen. Här hanteras begreppen formellt 

med symboler, definitioner och satser. Man anser att en slutsats är sann om den grundar sig på 

satser och visats med ett formellt bevis. Här kan nya begrepp definieras och deras egenskaper 

kan härledas genom logiska teorier (Tall, 2004; Juter & Nilsson, 2011). För att fortsätta på det 

tidigare exemplet hur de formella satserna kan beskrivas inom denna värld menar Juter och 
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Nilsson att den kommutativa lagen vid addition skulle det innebära att a+b=b+a härleds 

utifrån axiom eller definitioner som beskriver egenskaperna hos talen (Juter & Nilsson, 2011).  

 

Då vi alla befinner oss på olika kunskapsnivåer speglar detta sig också i begreppsinlärningen 

och den lärande går mellan de olika världarna beroende på begreppets slag och vilken 

matematisk mognad individen har uppnått. Den lärande kan alltså förflytta sig mellan de olika 

världarna under tiden som de lär sig nya begrepp. Dessutom kan olika individer ta olika vägar 

mellan de tre världarna, därför är det stora skillnader på hur vi tillgodogör oss nya begrepp 

(Juter & Nilsson, 2011; Tall, 2004). 

 

3.4 Begreppskartor  

Begreppskartor introducerades av Novak på 1970-talet och syftar till att representera 

meningsfulla relationer mellan begreppen som är förbundna till varandra inom ett visst 

område. Begreppskartor är ett schematiskt redskap för att representera en mängd begrepp som 

hör samman. Novak menar att begreppskartor bör vara hierarkiskt ordnade, så att de mer 

generella och inkluderade begreppen bör vara i toppen av kartan och de mer specifika 

begreppen ska placeras under (Novak & Gowin, 1984).  

 

Grevholm (2005) och Yin, Ruiz-Primo, Ayala och Shavelson (2005) beskriver liksom Novak 

och Gowin att begreppskartor inkluderar och beskriver hur olika begrepp och företeelser kan 

associeras och kopplas till varandra. Begreppen i fråga länkas samman med hjälp av länkord 

och en länkfras som beskriver relationen mellan de olika begreppen, vilket gör att begreppen 

förbindas med varandra i ett nätverk. Grevholm väljer i sin artikel att enbart presentera hur 

hierarkisk ordnade begreppskartor ser hur och görs medan Yin et al. (2005) även beskriver att 

det finns icke-hierarkiskt ordnade begreppskartor som mer liknar ett spindelnät. I en annan 

artikel om begreppskartor menar man på att det finns ännu fler olika typer av kartstrukturer, 

och ger exempel på följande olika typer av begreppskartor: linjära-, cirkulära-, eker- och 

trädbegreppskartor (Vanides, Yin, Tomita & Ruiz-Primo, 2005). I denna uppsats väljer jag att 

enbart visa exempel på begreppskartor som utgår från Novaks grundtanke med hierarkiskt 

ordnade begreppskartor, se figur 2 för ett exempel på en hierarkiskt ordnad begreppskarta. Till 

just denna karta kan man exempelvis beskriva några begrepp med dess länkord på följande 

sätt:  

En begreppskarta är en bild som visar strukturen och är ett kognitivt verktyg för 

metakognitiva reflektioner. Här är begreppskarta, en bild, strukturen, kognitivt verktyg och 
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megakognitiva reflektioner själva begreppen där ordet begreppskarta är huvudbegreppet/topp-

noden. Orden: är, som visar, och är samt för är länkord i denna begreppskarta.  

 

 

 

Figur 2 Begreppskartans funktion och struktur enligt Grevholm (2005). 

Begreppskartor kan också användas för att presentera ny kunskap för de lärande i form av ett 

strukturerat nätverk eller uppmuntra dem att själva konstruera ett sådant nätverk i förhoppning 

att göra kunskapsinlärningen lättare och mer effektiv. Att låta eleverna själva skapa sina egna 

begreppskartor med utgångspunkt att underlätta kunskapsinlärning kan länkarna mellan 

begreppen ha olika mening beroende på hur individen har utformat sin modell (Hasemann & 

Mansfield, 1995). Kartorna skiljer sig alltså mellan de olika eleverna och blir personliga då de 

själva måste konstruera sin karta och länkord mellan begreppen.  

 

3.4.1 Matematiska begreppskartor  

Vad gäller matematikdidaktisk forskning har just användningen av begreppskartor inte varit 

så vanligt förekommande, utan det har varit ett vanligare inslag i naturvetenskaplig didaktik. 

Begreppskartor har i den mån det använts inom matematiken varit i kombination med flera 

metoder för att kunna utforska elevers uppfattningar om matematiska begrepp (Hansson, 

2004). 
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Hansson använder begreppskartor i sin avhandling där han istället för att använda ett specifikt 

begrepp använder ett matematiskt uttryck som utgångspunkt för kartan. Dessa begreppskartor 

användes för att undersöka lärarstudenters förståelse av det matematiska uttrycket y=x+5, och 

även vilka fortsatta uttryck och begrepp detta funktionsbegrepp leder vidare till (a.a). 

I Hanssons undersökning valde han alltså att inte utgå från ett begrepp utan valde istället ett 

uttryck som involverade begreppet funktioner, vilket studiens syfte var att undersöka. 

Hansson väljer att låta studenterna först skapa en egen begreppskarta, där de själva får 

bestämma hur denna ska se ut och nästa gång de ses ber han dem att göra begreppskartan 

hierarkiskt ordnad. Nedan i figur 3 presenteras en av studenternas hierariskt ordnade 

begreppskartor som presenteras i Hanssons avhandling för att exemplifiera hur en matematisk 

begreppskarta kan se ut (a.a).  

Figur 3 Ett exempel på hur en matematisk begreppskarta kan se ut (Hansson 2004). 
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3.5 Sammanfattning av bakgrunden  

 Det finns flera olika definitioner av vad begrepp innebär samma sak när det gäller 

matematiska begrepp. Den definitionen av matematiska begrepp som används i denna 

uppsats är att matematiska begrepp är matematikens byggstenar. Matematiska begrepp 

kan vara ett objekt så som en cirkel, kvadrat etc., det kan också vara en process så som 

att utföra addition eller en egenskap som exempelvis volym eller omkrets. Ett 

matematiskt begrepp anknyter alltid till något annat begrepp, det finns alltid en 

relation mellan flera olika begrepp (Rystedt & Trygg, 2013).  

 

 Begreppsutveckling har enligt Vygotskij tre steg som är indelade i olika faser och han 

framhåller framför allt vikten av att kommunikation mellan olika människor och att 

samspelet mellan människor har en stor betydelse för vår begreppsutveckling. 

Vygotskij skiljer mellan spontana och vetenskapliga begrepp där han menar att 

skillnaden mellan dem är att spontana begrepp är osystematiska och sådant vi lär oss i 

sociala sammanhang medan vetenskapliga begrepp anses vara systematiska och 

medvetna som vi lär oss i formella situationer (Vygotskij, 2001).  

 

 Begreppsbildning inom matematiken är en process som bygger på tidigare information 

och kunskap. Det krävs olika typer av begrepp och förståelse för att kunna lösa 

problem på en viss nivå. Under tiden som skapar en ökad förståelse och fördjupad 

kunskap fortlöper begreppsbildningen och man kommer vidare till nästa begreppsnivå. 

Begreppsbildning ses som en process där man successivt upptäcker och lär sig vad 

som kännetecknar ett begrepp och kan binda samman kunskaperna (Kinard & 

Kozulin, 2012; Löwing, 2008).  

 

Tall menar att begreppsbildningen går genom tre olika matematiska världar, där man 

går från att uppfatta olika saker med hjälp av våra sinnen till att vi kan hantera olika 

symboler och avslutas med att vi kan hantera begrepp formellt med symboler, 

definitioner och satser (Juter & Nilsson, 2011).  

 

 Begreppskartor syftar till att representera relationer mellan begrepp som är anslutna 

till varandra inom ett visst område. Begreppen kopplas samman genom olika länkord 

för att beskriva relationen mellan de olika begreppen. Enligt Novak ska 
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begreppskartor vara hierarkiskt ordnade vilket innebär att man börjar med ett begrepp 

i toppen och sedan placerar mer specifika begrepp under detta (Novak & Gowin, 

1984).  
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4 Metod 

Denna uppsats är av typen litteraturstudie, vilket innebär att man analyserar ett avgränsat 

urval av litteratur inom det valda ämnet. En litteraturstudie syftar till att sammanställa tidigare 

genomförda studier som både kan vara av kvalitativ och kvantitativ karaktär (Hartman, 2003; 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att 

följande steg ingår i vad de kallar en systematisk litteraturstudie:  

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara  

 Formulera en plan för litteraturstudien  

 Bestämma sökord och sökstrategi  

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter  

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultatet  

 Sammanställa och dra slutsatser (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 32).  

Denna studie utgår utifrån ovanstående punkter och presenteras i olika delar i studien. De 

första punkterna finner man främst i inledningen där jag beskriver varför detta område är 

intressant att undersöka och efter inledningen presenteras också uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Valda sökord och kvalitetsbedömning av den valda litteraturen finner man i 

denna metoddel, där man får en djupare inblick i hur själva sökningen gick till och varför 

sökorden valdes som de gjordes. Vad litteraturen presenterar om begreppskartor och dess 

användning i undervisning beskrivs i resultatdelen, varpå ett kapitel följer som behandlar 

analysen av resultatet och en diskussion. Det sista kapitlet består av slutsatser och förslag på 

vidare forskning inom ämnet.  

 

4.1 Litteratursökning och urval  
Litteratursökning kan göras manuellt eller via datasökning (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Artikelsökningen till denna uppsats har främst gjort via databaser på Linköpings universitet 

och främst har artiklar sökts via databasen ERIC. Databasen ERIC är en bred databas som 

innefattar forskning inom områdena pedagogik och psykologi. Här presenteras böcker, 

veteskapliga artiklar, rapporter, avhandlingar, övriga tidskriftsartiklar med mera. 

Litteratursökning har också gjorts i databasen MathEduc som omfattar 

matematikundervisning och undervisning om datavetenskap (Eriksson Barajas et al., 2013), 
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dock har inga artiklar använts från denna databas då dessa artiklar inte passade för studiens 

syfte. Sökningar har även genomförts i databaser som Artikelsök och UniSearch, som främst 

har använts för att undersöka hur stor mängd litteratur det finns som berör ämnet utöver de 

som finns på ERIC och MathEduc. Förutom databassökning har det även 

kedjesökning/sekundärsökning utförts. Att göra en kedjesökning innebär att man söker ny 

information genom att studera referenslistan i litteratur för att undersöka om det finns fler 

lämpliga referenser där (Östlundh, 2012). Östlundh skriver också att kedjesökning är 

nödvändigt att använda för att få fram ett bra resultat i studien och för att underlätta 

sökprocessen, samt för att undvika att gå miste om relevant och bra litteratur.  

 

Första sökningen gjordes med orden ”concept map” i engelska databaserna och 

”begreppskarta” i de svenska. Ett krav i sökresultatet var att artiklarna ska vara peer reviewed, 

vilket man i de använda databaserna kan välja genom att klicka i det som ett krav.  Peer 

reviewed innebär att en kritisk granskning har gjorts av artikeln innan den publiceras 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Anledning till att använda dessa generella sökord var för att få 

en övergripande bild av hur stor mängd artiklar som berörde begreppskartor. Vid vidare 

sökning kompletterades sökordet med ord som education, assessment, issue, math etc. för att 

reducera antalet artiklar och för att söka litteratur som än mer relevant för mina 

frågeställningar. Eftersom många av sökorden genererade i över 1000 träffar kunde inte 

samtliga artiklar skannas utan ett urval fick göras utan att ha studerat samtliga 

sammanfattningar och nyckelord. De artiklar som studerades vid dessa sökord var de som 

fanns på de första fem sidorna och vars titel beskrev att det var av relevans för min 

undersökning. Däremot kunde många artiklar sorteras bort då de inte var relevanta för syftet 

och frågeställningarna för studien. Trots detta fanns det vid vissa av sökorden en stor mängd 

artiklar kvar vilket ledde till ytterligare urval som grundade sig i att det skulle vara texter som 

ofta refereras till, detta för att öka tillförlitligheten i studien. Som nämns ovan användes även 

kedjesökning för att söka litteratur. Sex av artiklarna som använts i resultatet i denna studie 

har identifierats med hjälp av kedjesökning.  

 

Nedan presenteras en tabell över vilka sökord som har använts och hur många träffar dessa 

har genererat till i respektive databas med tilläggskravet på att artiklarna ska vara peer 

reviewed. 
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Sökordsstatistik  

Sökord Databas Träffar Använda träffar 

Concept map ERIC 1298 3 

 MathEduc 76  

 UniSearch 943 931  

Concept mapping ERIC 1762 4 

 MathEduc 141  

 UniSearch 638 406  

Concept mapping education ERIC 1370  

 MathEduc 67  

 UniSearch 156 222  

Concept map assessment ERIC 152  

 MathEduc 7  

+ teaching  UniSearch 97 179 1 

Issue concept map ERIC 113 1 

 UniSearch 778 314  

Begreppskart* Artikelsök 2  

Begreppsbildning Artikelsök 7  

Tabell 1 Sökord och sökstatistik  

 

4.2 Analysprocess 

När en analys genomförs menar Eriksson Barajas et al. (2013) att forskaren bryter ner sitt 

material för att kunna göra en analys och undersöka dessa delar mer ingående. I denna uppsats 

analyserades den valda litteraturen utifrån mina frågeställningar. I analysen bearbetades 

litteraturen genom att först skumma igenom samtliga källor för att skaffa en inblick i vilka 

avsnitt som berörde min studies syfte. De avsnitt som ansågs relevanta lästes noggrant och 

under läsningen fördes anteckningar för att få en överblick vilka teman som litteraturen 

berörde. Med hjälp av dessa anteckningar kunde teman/kategorier skapas, som i sin tur kunde 

fungera som grund för uppsatsens resultat. Efter denna analysprocess sätts de funna delarna 

och temana samman till nya delar, vilket Eriksson Barajas et al. (2013) kallar för syntes. I 

syntesen sammanfattades de olika temana som upptäckts i litteraturen till kategorier relaterade 

till uppsatsens frågeställning.  

Allteftersom litteraturen lästes mer ingående insåg jag det faktum att mängden litteratur som 

berörde begreppskartor inom matematikämnet var begränsad. Därför vidgades urvalet till 

sådan litteratur som innehåller begreppskartors användningsområde inom undervisning i 

allmänhet men framförallt med inriktning mot naturvetenskapen, vilket enligt min uppfattning 
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också kan tillämpas inom matematiken då båda ämnena innehåller en mängd begrepp som 

behövs för att förstå olika processer.  

4.2.1 Vald litteratur  

I detta kapitel presenteras den litteratur som används i studiens resultat. Här presenteras de 

artiklar och böcker som hittats med hjälp av databassökning, kedjesökning och definitioner på 

nationalencyklopedin, se tabell 2.  Denna litteratur var den som jag ansåg passade för studiens 

syfte och frågeställningar och som därför valdes ut ur sökträffarna.  

Författare Hittats via: 
Brinkmann (2003) Databas 
Chiou (2008) Databas 
Croasdell, Freeman & Urbaczewski  (2003) Kedjesökning 
Grevholm (2005) Kedjesökning 
Hansson (2004) Databas 
Kinchin (2001) Kedjesökning 
Löwing (2008) Kedjesökning 
Malmer (2002) Kedjesökning 
Molander (2014) Nationalencyklopedin 
Novak (1996) Databas 
Novak (2010) Databas 
Ruiz-Primos & Shavelson (1996) Databas 
Santhanam, Leach & Dawson (1998) Databas 
Sterner & Lundberg (2002) Kedjesökning 
Vanides, Yin, Tomita & Ruiz-Primos (2005) Databas 
Williams (1998) Databas 

Tabell 2 Vald litteratur  

5 Metoddiskussion  
Att göra en litteraturstudie innebär att man söker, granskar och sammanställer litteratur inom 

ett valt ämne, i syfte att skapa en syntes av data från tidigare studier (Eriksson Barajas et al., 

2013).  

 

Denna studie grundar sig alltså på vad en mängd andra forskare har skrivit och där jag själv 

gjort ett urval av vilken litteratur jag valt att belysa i denna uppsats. Något man bör ha i 

beaktning och som också Alvesson och Sköldberg (2008) och Merriam (1994) belyser är det 

faktum att all kvalitativ forskning kräver någon form av tolkning från forskaren. Det är 

forskarens värderingar och utvalda situationer som lyfts fram och därför kan det finnas 

tolkningar av undersökningen som inte kommer fram. Forskarens påverkan av omgivningen 

och hennes uppfattningar är därför ofrånkomliga i tolkningsprocessen. Det är således det som 
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forskaren anser som intressant och relevant som kommer fram och detta gäller också för den 

här studien då jag som författar valt vilken litteratur som ska belysas. Trots att tolkningar görs 

är litteraturen som valts ändå relevant eftersom det beskriver vad resultatet visar i studier som 

är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Något som däremot stärker pålitligheten i denna studie är att alla källor, förutom Grevholm 

(2005) och Eriksson (1988), är peer reviewed. Detta innebär att de innan publicering blivit 

kritiskt granskade, vilket ökar trovärdigheten hos studierna. Att Grevholms artikel, som 

publicerades i tidskriften Tangenten, inte är peer reviewed kan anses vara en artikel som man 

inte bör använda i en litteraturstudie. Genom att göra en sökning via internet på Grevholms 

namn visade resultatet att hon skrivit en mängd artiklar om ämnet vilka många forskare 

använt som grund för deras egna artiklar, vilket indikerar att, detta trots icke peer review, den 

valda artikeln är en trovärdig källa. Detsamma gäller Erikssons artikel som även denna har 

blivit refererad till ett flertal gånger.  

 

Något som kan diskuteras är urvalet av de artiklar som har använts i denna studie. Som jag 

nämner ovan gav många av de valda sökorden många träffar, vissa över 1000 stycken. Detta 

innebär att det är stor risk att all relevant litteratur inte hittats. För att minska mängden träffar 

kunde sökningen förfinats ytterligare och möjligen kunde fler databaser ha använts. Men då 

tidsramen var begränsad och jag är relativt oerfaren vad det gäller databassökning, fanns inte 

möjligheten att göra detta. Jag bedömer ändå att urvalet är tillräckligt bra och att väsentliga 

slutsatser därmed kan dras.  

 

Urvalet av litteratur är tagna från en mängd olika länder, exempelvis Sverige, USA, Taiwan 

etc, vilket ger undersökningen olika perspektiv då författarna har olika kulturella preferenser 

och kopplar sin forskning till olika länders skolvärldar.  

 

Som beskrivs ovan var det svårt att hitta texter som berörde begreppskartor inom ämnet 

matematik då de flesta undersökningarna med begreppskartor som utgångspunkt har gjorts 

inom naturvetenskapen. Däremot går de flesta av resultaten att applicera även på 

matematiken, då de trots inriktning är relativt generella. En av mina frågeställningar syftar till 

att undersöka vilka fördelar/svårigheter det finns med att använda begreppskartor i 

undervisningen. Litteraturen lyfter fram de positiva aspekterna med att använda 

begreppskartor och vilka användningsområden de hade men däremot var det svårt att hitta 
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litteratur som berörde motsatsen, det vill säga vilka hinder som kan uppkomma vid 

användningen av begreppskartor i undervisningssammanhang. Efter mycket sökande lyckades 

till slut en artikel att hittas som beskrev vilka svårigheter som upplevdes, dock utgick denna 

artikel från ämnet biologi. Trots att denna artikel inte belyste matematiken valde jag ändå att 

använda denna i föreliggande studie, då jag anser att de problem som beskrevs i artikeln 

mycket väl skulle kunna finnas även inom matematiken. Med hjälp av kedjesökning kunde 

sedan ytterligare två artiklar hittas som kortfattat tog upp hinder inom matematiken.  
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6 Resultat 

6.1 Hur kan begreppskartor användas vid undervisning? 

Novak (2010) skriver precis som många andra forskare att det inte är lätt att avgöra om en 

elev har förvärvat kunskapen och betydelsen av nya begrepp och satser. Trots att man tidigt 

började använda sig av olika intervjuer i vetenskapliga studier för att undersöka vad eleverna 

lärt sig var det svårt att tydligt konstatera vilka begrepp som eleverna tagit till sig. 

Nödvändigheten i att veta hur nya begrepp och satser integreras hos den lärande ledde till att 

man utvecklade begreppskartor på tidigt 1970-tal. Det visade sig då att begreppskartorna 

kunde hjälpa eleverna att lära sig hur man lär sig att förstå samband mellan olika matematiska 

begrepp (Novak, 2010).   

 

Grevholm (2005) skriver i sin artikel att begreppskartor kan användas på flera olika sätt, 

nämligen vid undervisning, inlärning, diagnosticering och bedömning. Brinkmann (2003) 

beskriver liksom Grevholm att begreppskartor kan användas på en mängd olika sätt. 

Brinkmann (2003) menar att begreppskartor inom matematikundervisningen bland annat kan 

användas på följande sätt: 

 För att hjälpa till och organsera informationen i ett ämne. Detta då en begreppskarta 

organiserar kunskapen i kategorier och underkategorier så att den är lätt att komma 

ihåg och lätt att inhämtas.  

 För att underlätta för ett meningsfullt lärande då det hjälper till att organisera och ge 

stöd för förståelse i det nya ämnet. 

 För att identifiera elevers kunskapsstrukturer och framförallt deras missuppfattningar 

eller alternativa uppfattningar. Med hjälp av denna kunskap kan läraren planera 

effektiva lektioner genom att ta i beaktning vad eleven redan vet eller inte vet.  

 För att på ett meningsfullt sätt förbinda nya information med redan given kunskap.  

 

6.1.1 Begreppskartor som aktivitet i undervisningen  

I Vanides, Yin, Tomita och Ruiz-Primos (2005) artikel beskriver de olika steg för hur man 

kan implementera aktiviteter med begreppskartor och få in dessa i undervisningen. För att 

skapa en aktivitet med begreppskartor menar de att man bör tänka på tre olika steg: 

 

Första steget är att välja ett nyckelbegrepp. Undersök läroplanen och välj ut de viktigaste 

begreppen som relateras till nyckelbegreppet som ska undervisas om. Använd termerna som 
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valdes ut och skapa ett förslag som visar vad eleverna bör veta och kunna förklara vid slutet 

av kursen. Genom att göra en lista på 8 till 12 begrepp gör man det möjligt att använda 

begreppskarta.  

Andra steget är att bestämma vart inom ämnet arbetet med kartorna ska läggas in. 

Begreppskartor passar bäst att varva med direkta, praktiska vetenskapliga aktiviteter i ämnet 

då begreppskartorna ofta är baserade på termerna som utgör innehållet i de praktiska 

undersökningarna. De menar vidare att ett viktig kriteriet är att hitta dessa naturliga 

sammanfogningar mellan praktiska aktiviteter och skapandet av begreppskartor, då det finns 

en mängd kunskap som kan bedömas och dessutom måste lärarna förstå hur långt eleverna har 

kommit i sin förståelse för att också kunna ge feedback för att utveckla elevernas förståelse 

ytterligare och utveckla instruktionerna.  

Tredje steget är skapa aktiviteten. Ett exempel är att skapa en aktivitet där man enbart förser 

studenterna med nyckelbegreppen och de själva får konstruera kartan (a.a).   

 

För att implementera begreppskartor i klassrummet väljer Vanides et al. (2005) också att 

beskriva en process med fyra olika steg, vilka i likhet med stegen för att skapa aktiviteter 

bygger på varandra. Enligt Vanides et al (2005) möjliggörs dessa fyra steg att man kan få in 

begreppskartor i undervisningen och lära eleverna att använda dem. 

 

Första steget är att träna eleverna. Om eleverna aldrig har skapat begreppskartor bör man 

förse dem med ett övningsämne som de är välbekanta med så eleverna får möjlighet att öva.  

Andra steget är att skapa individuella kartor. Eleverna får börja med att skapa sina egna kartor 

inom det valda ämnet. Detta steg är avgörande då det visar den egna förståelsen hos varje 

elev. Eftersom studier har visat att enbart skapa begreppskartor i helklass utan att komplettera 

med egna kartor är väldigt tidkrävande och inte engagerar alla elever.  

Tredje steget går ut på att granska kartorna i mindre grupper. Efter att ha gjort sin egen 

begreppskarta bör man organisera mindre gruppdiskussioner, där eleverna delar med sig av 

sina kartor till varandra. Eleverna ska här hitta likheter och olikheter bland sina kartor för att 

sedan försöka skapa en ny begreppskarta utifrån sina överenskommelser. Gruppdiskussioner 

är ett sätt för eleverna att få diskutera sina tankar och lära från varandra.  

Fjärde steget går ut på att eleverna i helklass har diskussion om utvalda delar av 

begreppskartona som gjordes i grupperna. Här låter man varje grupp presentera sina förslag 

för hela klassen och förklara sina val. Detta gör det möjligt att diskutera förslagen med fokus 
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på elevernas kunskapsnivå inom ämnet. Man kan också skapa en begreppskarta som grundar 

sig på diskussionerna som tas upp i helklass (a.a).   

6.1.2 Begreppskartor för inlärning 

I början av en kurs eller i början av ett ämne inom en kurs kan begreppskartor vara 

användbara för att förmedla till studenterna vad som kommer att studeras och för att ge dem 

en överblick över ämnet. Läraren kan skapa en begreppskarta på tavlan och låta studenterna ta 

del av den och även få möjlighet att kommentera dem. Därefter kan studenterna skapa egna 

begreppskartor där de baserar dessa på deras förståelse av ämnet vid just den tidpunkten 

(Croasdell et al., 2003).  

Croasdell et al. (2003) skriver även att begreppskartor kan användas som ett alternativ till det 

mer traditionella att skriva anteckningar genom att skapa sammansättningar av nyckelbegrepp 

och organisera dem för att passa in i den individuella inlärningsstilen och referensramen.   

 

Resultatet av Hanssons (2004) undersökning, av lärarstudenternas förståelse av 

funktionsuttrycket y=x+5 som presenterades i figur 3 ovan, visade begreppskartorna att en 

stor del av studenterna använde matematisk terminologi på ett ovanligt eller felaktigt sätt, så 

som att de blandade samman terminologin mellan olika matematiska begrepp. Hansson menar 

att denna felaktighet kan vara ett hinder för meningsfullt lärande (Hansson, 2004). En 

begreppskarta kan ge elever möjlighet att lära sig förstå hur begrepp hänger samman. Läraren 

kan också använda elevernas missförstånd för att förtydliga olika begrepp och olika samband 

vilket kan hjälpa elevernas inlärning.  

 

6.1.3 Begreppskartor för bedömning  

Som ett bedömningsverktyg kan begreppskartor användas som ett sätt att mäta strukturen i en 

students deklarativa kunskap, det vill säga deras fakta- och förståelsekunskap. Mätningen med 

hjälp av begreppskartor kan karakteriseras på följande sätt: En uppgift som inbjuder studenten 

att skaffa sig självförtroende som har inverkan på dennes kunskapsstuktur inom ett ämne, ett 

format för studentens respons och ett poängsystem där studentens begreppskarta kan bli 

noggrant och genomgående utvärderat. Utan dessa tre komponenter kan inte en begreppskarta 

betraktas som ett mätningsverktyg (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).  

 

Enligt Croasdell et al. (2003) är begreppskartor ett användbart verktyg för att bistå, 

komplettera eller ersätta de traditionella flervalsproven. I en tidigare studie användes en sådan 
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typ av bedömning på ett stort universitet i USA. Denna studie visade att genom att använda 

begreppskarta möjliggjordes en större syntes av tillsynes olika ämnen än vad en traditionell 

examination skulle tillåta.  

 

6.2 Vilka möjligheter finns det med att använda begreppskartor? 

Begreppskartor anses som ett bra sätt att hjälpa lärarna att organisera kunskap för 

undervisningen och forskning visar att det är ett bra sätt för eleverna att hitta nyckelbegreppen 

och förstå principerna i föreläsningar, böcker eller andra instruktionsmaterial (Novak, 1996).  

Studier visar inte enbart att begreppskartor är bra för att organisera ett ämne, både för lärare 

och elever, utan det anses också vara ett bra redskap för att identifiera studenters 

missuppfattningar (Brinkmann, 2003; Novak, 1996). Det är många gånger svårt att ändra på 

missuppfattningar då det inte är tydligt vilket element hos studentens begreppsram som 

behöver förändras eller kräver ytterligare förklaring för att de ska få en korrekt uppfattning. 

Men med hjälp av begreppskartor kan man lättare identifiera studentens missförstånd. Till 

exempel har det visat sig att begreppskartor också visar om det finns missförstånd eller 

ofullständig förståelse även hos elever som presterade bra på examinationer. Eftersom det kan 

tyda på att det finns en form av utantillinlärning (Novak, 1996). Många forskare, där ibland 

Novak (1996), Brinkmann (2003) och Williams (1998), hävdar att begreppskartor som metod 

ger information om elevens begreppsförståelse och kan därför spela en viktig roll som verktyg 

inom matematiken och som beskrivs ovan för att undersöka elevens kunskap om begreppens 

samband.  

I en studie som gjordes med 124 studenter visade resultatet att genom att anamma 

begreppskartor som strategi kan man förbättra studenters inlärningsprestation jämfört med att 

använda traditionella undervisningsmetoder. I denna studie presenterade man också en tabell 

(se figur 4 nedan) med hur eleverna uppfattade begreppskartor. Denna visar att de flesta av 

eleverna ansåg att begreppskartor var ett bra verktyg för att bland annat lära sig att förstå 

relationer mellan olika kurser, lära sig att tänka självständigt och de flesta menade också att 

de kunde överväga att använda begreppskartor i andra kurser (Chiou, 2008).  
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6.3 Vilka svårigheter finns det med att använda begreppskartor? 

I detta avsnitt presenteras vilka svårigheter litteraturen tagit upp att det finns med att använda 

begreppskartor. Först presenteras vilka förkunskaper som krävs för att kunna ta till sig 

begreppskartor och sedan presenteras mer specifika svårigheter som upptäckts bland lärare 

och elever.  

 

6.3.1 Vilka förkunskaper krävs? 

En av svårigheterna med att använda begreppskartor är att man behöver en viss form av 

förkunskap för att kunna ta till sig kunskapen och informationen som begreppskartorna kan 

ge.  

För att kunna ta till sig ny information behöver man ha någon form av information sedan 

tidigare som relaterar till den nya kunskapen. Detta är en av Novaks tre krav för att kunna 

skapa ett meningsfullt lärande. De andra två kraven är att kunskapen måste vara relevant och 

att den lärande själv avsiktligt måste välja att relatera den nya informationen till den gamla. 

Novak skriver att ha relevant förkunskap krävs för ett meningsfullt lärande, men att 

förkunskapen kan variera hos eleverna beroende på ämne. Även om eleven vill lära sig 

meningsfullt så har alla elever begränsningar som kan uppkomma i vissa uppgifter, vilket 

Figur 4 Tabell om elevernas uppfattning om begreppskartor (Chiou, 2008, s. 382). 
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lärarna bör uppmärksamma och se till att eleven inte genererar en utantillärande för den valda 

uppgiften (Novak, 1996).  

Löwing (2008) beskriver att elever utvecklar sitt matematikkunnande från förskolan och 

uppåt, där målet är att eleverna ska förstå och kunna använda ett ökande antal matematiska 

begrepp. Begreppen krävs för att de ska kunna tolka och lösa problem inom matematiken. 

Hon menar vidare att man inte kan kräva att alla elever kan behärska mer komplicerade 

begrepp utan man bör bygga upp begreppen från enklare till mer generella. Elever har olika 

uppfattningar om vad ett begrepp innebär och alla är inte korrekta. Därför är det viktigt att 

läraren studerar och reder ut orsakerna till dessa missuppfattningar. Något som är viktigt för 

att undersöka missuppfattningarna är just kommunikationen sinsemellan elev och lärare.  

 

För att nå eleverna med undervisningen räcker det inte med en bra teori. 

Denna teori skall också kunna kommuniceras till eleverna med olika 

matematiska och språkliga färdigheter. Det är med språket som instrument 

som man synliggör matematiken. (Löwing, 2008, s. 33)  

 

Malmer (2002) skriver att den språkliga kompetensen är grunden i all inlärning. Hon menar 

vidare att barn med ett väl utvecklat språk har bättre förutsättningar för att få en effektiv 

inlärning medan de med ett mindre ordförråd ofta har svårt att tillgodogöra sig den 

grundläggande begreppsbildningen. Att språket har betydelse för begreppsbildning inom 

matematiken betonar också Sterner och Lundberg (2002). Eftersom både matematiken och 

vårt skriftliga språk grundar sig i språk i from av text, symboler och instruktioner pekar 

forskningen på att man måste förstå relationen mellan matematiska begrepp, idéer och 

symboler för att kunna kommunicera (a.a).  

 

Sterner och Lundberg (2002) betonar även betydelsen av att läraren bör lyfta fram och 

synliggöra viktiga begrepp då eleverna själva kan ha svårt att upptäcka dem. De menar också 

att nya ord och symboler bör introduceras noga och att en del elever behöver få möjlighet att 

möta samma ord i flera olika förhållanden innan de kan tillgodogöra sig ordet. Vikten i att det 

finns struktur, matematiska samtal, samband och att ny kunskap relateras till den tidigare 

kunskapen poängterar Sterner och Lundberg som en grundläggande del i undervisningen och 

elevernas fortsatta lärande. 
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Begreppskartor används bland annat för inlärning och som Novak (1996) skriver krävs det att 

man har relevant förkunskap för att kunna skapa ett meningsfullt lärande. Det krävs alltså att 

eleven har en viss typ av förkunskaper om begreppet som begreppskartorna behandlar för att 

kunna ta till sig den nya informationen. Dessutom är det också viktigt att eleven har ett 

välutvecklat språk då det leder till att eleven får en mer effektiv inlärning. Om eleven inte har 

det finns det svårigheter att tillgodogöra sig den grundläggande begreppsbildningen (Malmer, 

2002). För att begreppskartor ska bli en effektiv metod för inlärning krävs det dels att eleven 

har en viss förkunskap och information om begreppet samt att den har ett välutvecklat språk 

för att kunna förstå och tillgodogöra sig den nya informationen om begrepp. 

 

6.3.2 Svårigheter med begreppskartor  

Ovan nämns flera positiva aspekter med att använda begreppskartor och enligt litteraturen är 

dessa många. Att hitta litteratur som lyfter de kritiska aspekterna och problem som kan uppstå 

genom att använda begreppskartor har däremot varit svårt. Att det inte finns speciellt mycket 

litteratur om just detta konstaterar även Kinchin (2001) som skriver att begreppskartor har 

blivit beskrivna som det mest viktiga metakognitiva verktyg inom vetenskaplig undervisning 

idag. Trots att flera forskningsresultat visar fördelar med att använda begreppskartor i 

klassrummet är det väldigt få biologilärare som utnyttjar fördelarna med begreppskartor i 

deras klassrum (a.a). Detta tyder på att det finns problem med begreppskartor men som inte 

uttryckligen blivit uppmärksammat i litteraturen.  

 

Trots att Kinchins undersökning handlar om hur begreppskartor används inom ämnet biologi 

är det ändå av intresse för denna uppsats då det dels inte finns många andra artiklar som tar 

upp kritiska aspekter, samt för att de problem med begreppskartor som kan uppstå inom 

biologin likaväl kan uppstå inom matematiken. Kinchin (2001) nämner dessa aspekter som 

möjliga problem med att använda begreppskartor som metod: 

 

 Att lärarna inte vet hur de ska arbeta vidare med elevernas begreppskartor när eleverna 

har gjort dem.  

 Att lärare upplevde att det uppkom flera frågor vid användning av begreppskartor som 

läraren varken hade tid eller resurser att kunna besvara på ett tillfredställande sätt.  

 

Santhanam, Leach och Dawson (1998) skriver även de om att det finns studier som visar att 

begreppskartor inte alltid mottas positivt av varken elever eller deras lärare. I Santhanam et al. 
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(1998) forskning var det flera av lärarna som provat att använda begreppskartor som ansats i 

sin undervisning som inte alls var positiva till att använda det. Anledningen till dessa negativa 

gensvar menade forskarna möjligen kunde bero på att vissa av lärarnas ansåg att det var svårt 

att lära ut tekniken till eleverna eller att lärarna ansåg att det var lättare att lära sig 

begreppskartor än att lära ut det. Enligt Santhanam et al. (1998) ligger svårigheterna i att lära 

ut tekniken om begreppskartor.  

 

I Hanssons (2004) studie visar delar resultat att begreppskartor kan användas för att se vilka 

felaktigheter studenterna gör. I hans studie visade resultatet också att studenterna upplevde 

uppgiften att göra en hierarkisk begreppskarta betydligt svårare än att göra en karta utifrån 

deras eget val av struktur. Studenterna hade i de hierarkiskt ordande kartorna med färre 

begrepp än vid den det fria valet. Hansson menar att detta kan vara en av svårigheterna med 

att använda begreppskartor, då eleverna själva inte vet hur de ska kunna ordna kartorna.  

6.4 Sammanfattning av resultatet  

 Litteraturen visar att begreppskartor är ett användbart verktyg inom skolan, både för 

att få en översikt av ett ämne, hjälpa till för att få ett meningsfull lärande och för att 

undersöka vilka missuppfattningar eleverna kan ha. Begreppskartor kan användas för 

både inlärning och bedömning av elevers kunskaper. 

 

 Litteraturen presenterar främst positiva aspekter så som att man med hjälp av 

begreppskartor lättare kan identifiera elevens missförstånd, förstå sambandet mellan 

olika begrepp, lära sig att tänka självständigt och skapa ett meningsfullt lärande 

framför utantillkunskap. Det ses som ett bra sätt för att organisera och presentera ny 

kunskap för eleverna. Det hjälper eleverna att förstå relationen mellan olika begrepp. 

En studie visade också att elevernas inlärningsprestation förbättrades genom att 

använda begreppskartor jämfört med traditionella undervisningsmetoder.  

 

 För att eleverna ska kunna få en ökad begreppsförståelse krävs det att de har vissa 

förkunskaper. Här visar resultatet att språket har en stor del i begreppsbildningen, 

framförallt behöver eleverna förstå relationen mellan olika matematiska begrepp, idéer 

och symboler för att kunna kommunicera, förstå och lösa olika typer av matematiska 

problem. Forskarna menar därför att det är viktigt att man som pedagog lyfter fram 

viktiga begrepp då alla elever inte själv kan upptäcka dem. De hinder som forskningen 

presenterar är att lärarna finner det svårt att veta hur de ska lära ut begreppskartor och 
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vad de ska göra med elevernas begreppskartor när eleverna konstruerat en. Dessutom 

visade en matematikdidaktisk studie att många elever uppfattade det svårt att göra 

hierarkiskt ordnade begreppskartor och inte kunde placera ut så många begrepp som 

de gjorde vid en valfri strukturering av begreppen 
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7 Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppskartor används i undervisningen och 

vilka möjligheter/svårigheter det finns med att använda dessa som utgångspunkt för ökad 

begreppsförståelse hos eleverna. I följande kapitel diskuterar jag resultatet och kopplar det till 

den forskning och litteratur jag tagit upp i bakgrunden. Jag har valt att strukturera och dela 

upp diskussionen utifrån studiens frågeställningar. Det vill säga:  

 

 Hur kan begreppskartor användas inom matematikundervisningen? 

 Vilka möjligheter/svårigheter kan det finnas med att använda begreppskartor? 

 

Begreppskartors används som beskrivs både i bakgrund och resultatet vid inlärning av 

begrepp och vid bedömning. Hansson (2004) visar i sin studie att man med hjälp av 

begreppskartor kunde se att studenterna använde matematisk terminologi felaktigt genom att 

blanda ihop olika begrepps terminologi och att denna felaktighet kunde vara ett hinder för 

meningsfullt lärande. Enligt Novak (1996) finns det då tre krav som behövs för att lärandet 

ska anses som ett meningsfullt lärande, nämligen att det krävs någon form av tidigare 

information som relaterar till den nya kunskapen, att kunskapen är relevant och att den 

lärande själv måste vilja förstå och relatera den nya informationen till den gamla kunskapen 

(Novak, 1996). Detta kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon som är en avstånd 

mellan vad man kan och vad man kan med hjälp av handledning, där läraren måste se till att 

relatera det som eleven ska lära sig till den gamla kunskapen. Tillsammans kan man förflytta 

elevens proximala zon och ett meningsfullt lärande kan ske. Något som man däremot bör ha i 

åtanke är det faktum eleverna har olika kunskaper sen tidigare och därför kan behöva olika 

typer av förklaringar för att kunna ta till sig den nya informationen och att det innebär att 

eleverna befinner sig på olika ställen i sin begreppsutveckling.  

 

Novak (2010) menar att det kan vara svårt att avgöra om en elev har tillgodogjort sig 

kunskapen och betydelsen av nya begrepp, men att man med hjälp av begreppskartor kan 

undersöka detta. Begreppskartor kan då användas istället för exempelvis flervalsfrågor för att 

bedöma och analysera vilka begrepp eleven har förvärvat. Av detta att döma kan alltså en 

begreppskarta tala om hur många begrepp en elev har kunskap om och hur eleven förstår att 

begreppen hänger samman 

.   
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Talls tre olika matematikvärldar kan också användas för att beskriva hur vi tillägnar våra 

begrepp. Där man går från konkreta objekt, till att använda begreppen, till att tillsist förstå 

begreppets formella definition. Den lärande kan förflytta sig mellan de olika matematiska 

världar under tiden de tillägnar sig nya begrepp. Varje individ tar olika vägar mellan de tre 

världarna och beroende på vilket typ av begrepp som ska förvärvas och vilken matematisk 

mognad individen uppnått. Detta leder till att det är stora skillnader på hur vi tillgodogör oss 

nya begrepp. Väljer man att utgå från Talls teori när man analyserar begreppskartor kan man 

inse att begreppskartornas olika komplexitet och innehåll kan skilja sig åt beroende på vilket 

värld eleven befinner sig i. Om man exempelvis enbart har kommit till den förkroppsligade 

världen har man inte lika stor begreppslig kunskap som man befinner sig i den formella 

världen. Har man kommit olika långt i begreppsbildningen bör detta också resultera i att man 

kommer olika långt i sitt skapande av begreppskartor och därför inte använder lika många 

begrepp och länkord i sina kartor i förhållande till de elever som kommit längre i sin 

begreppsutveckling. Mitt resultat visar att ju fler korrekta begrepp och länkord desto större 

förståelse har man för olika begrepps relationer.  

 

Begreppskartor kan innehålla olika typer av begrepp men tanken är att man ska kunna 

använda korrekta vetenskapliga begrepp. Däremot använder vi främst vardagsord/ spontana 

begrepp, som Vygotskij kallar det, för att beskriva våra länkord. Enligt min åsikt är det främst 

med hjälp av de spontana begreppen som eleverna verkligen kan visa med sina egna ord att de 

förstått ett vetenskapligt begrepp. Precis som Vygotskij beskriver så är det de spontana 

begreppen som ger oss grunden till de vetenskapliga begreppen, och att vi behöver båda 

typerna för att utveckla våra språkliga kunskaper (Øzerk, 1998). Utifrån detta tolkar jag det 

som att vi har en konstant förflyttning bland Talls olika världar. Vi kombinerar den formella 

världen och den proceptuella världen för att ge förståelse och konkreta beskrivningar av de 

formella begreppen.  

 

Enligt forskarna kan begreppskartor som sagt användas för att visa vilka missuppfattningar 

eleverna har. Kan dessa missuppfattningar då innebära att eleven ännu inte uppnått den 

formella världen och förstår begreppets definition, trots att eleven kanske kan använda 

begreppet i sina beräkningar? Innebär det då således att man med hjälp av begreppskartor kan 

bemästra den formella världen eller krävs det ytterligare kunskaper i de två tidigare 

världarna? 
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Som jag nämner ovan beskriver Novak att för att kunna tillägna sig ett nytt begrepp måste 

man relatera informationen om det nya begreppet till kunskap som man redan besitter. Precis 

detta nämner Vygotskij som en av kriterierna för att utvidga sin begreppsvärld. Vygotskij 

menar också att det är viktigt för begreppsutvecklingen att uttrycka sig och att det är genom 

vårt språk vi vidgar vår begreppskunskap. Löwing (2008) beskriver vidare att målet med 

matematik är att eleverna ska kunna förstå och använda ett antal begrepp som krävs för att 

kunna lösa olika problem inom matematiken. För att kunna undersöka vilka missuppfattningar 

som eleverna har det krävs kommunikation mellan läraren och eleven (Löwing, 2008). Detta 

resultat tyder på att begreppskartor enskilt inte kan skapa den inlärningen om begrepp utan att 

det krävs samspel och kommunikation sinsemellan lärare och elev.  

 

Resultatet visar att vårt vardagliga språk och ordförråd är en viktig förkunskap inom 

matematiken och för att förstå det matematiska språket, vilket är viktigt för att kunna förstå 

och göra matematiska begreppskartor. På grund av matematikens komplexitet och mängden 

matematiska ord är det därför viktigt att varje pedagog uppmärksammar det matematiska 

språket och ger eleverna möjlighet att förstå och använda olika matematiska begrepp. Detta då 

forskningen tydligt visar att vardagsspråket, vilket involverar olika begrepp, har en stor 

betydelse för att utveckla ett matematisk tänkande. Att ha ett välutvecklat språk gör att eleven 

har lättare att tillgodogöra sig den grundläggande begreppsbildnigen, dessutom krävs ett gott 

matematiskt språk för att kunna kommunicera matematiken som består av text, symboler och 

olika instruktioner (Malmer, 2002; Sterner & Lundberg, 2002). Då en av förkunskaperna för 

att kunna ta till sig begreppskartor är just att ha ett språk som gör det möjligt att förstå olika 

matematiska begrepp och dess innebörd för att koppla dem samman.   

 

En av frågeställningarna var vilka möjligheter/svårigheter det finns med att använda 

begreppskartor. Det visade sig att antalet positiva aspekter i litteraturen ansågs var många 

medan de negativa knappt diskuterades. Med tanke på den stora mängden forskning som 

beskriver vilka möjligheter begreppskartor ger lärare och elever, betvivlar jag inte att det 

skulle vara meningsfullt att använda begreppskartor. Däremot ifrågasätter jag varför jag aldrig 

stött på användningen av begreppskartor under någon av mina verksamhetsförlagda 

utbildningar. Jag tänker precis som en av artiklarnas rubrik som jag använt i mitt resultat, ”If 

concept mapping is so helpful to learning biology why aren’t we all doing it?” Svårigheten 

med begreppskartor verkar vara just att det är en svår teknik att undervisa om och att lärarna 

sedan inte vet vad de ska göra med begreppskartorna. Hur kan man arbeta för att reducera 
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dessa svårigheter? Borde man införa i lärarutbildningen att man ska lära sig undervisa om 

begreppskartor?  

8 Slutsats 

Utifrån studiens resultat och diskussion kan slutsatsen dras att begreppskartor anses vara ett 

viktigt verktyg för att stötta elevers begreppsbildning och då framförallt för att se vilka 

missuppfattningar en elev har, så att man kan korrigera dessa.. 

 

Begreppskartor kan vara en användbar metod för elever med utgångspunkt att skapa en större 

begreppsförståelse, dock krävs det att läraren själv har tillräckligt mycket begreppskunskap 

och att hon vet hur man ska lära ut tekniken om begreppskartor för att det ska bli ett effektivt 

lärande. Om läraren själv inte har tillräcklig kunskap eller anser att hon inte kan lära ut hur 

man ska skapa begreppskartor är risken stor att läraren och eleverna inte upplever 

begreppskartor som något bra och användbart utan istället som en metod som kräver mycket 

tid utan att det ger något resultat. Med tanke på mängden positiva aspekter som forskningen 

visar att det finns med begreppskartor anser jag att det är viktigt att lärare ges möjligheter att 

lära sig hur begreppskartor fungerar för att de ska vilja och våga använda dem. 

9 Förslag på vidare forskning  

Som vidare forskning på området begreppsförståelse i matematik vore det av intresse att 

undersöka hur ett ämnesintegrerat samarbete mellan ämnena svenska och matematik skulle 

öka elevernas begreppsförståelse eftersom stor del i mitt resultat visar att den språkliga 

kunskapen har stor del i att kunna ta till sig den grundläggande begreppsbildningen. Skulle 

detta leda till att eleverna fick en ökad matematisk förståelse om de fick en större språklig 

förståelse av olika begrepp.   

 

Ytterligare ett förslag är att undersöka om det skulle vara någon skillnad i lärarnas upplevelse 

av begreppskartor beroende på om de fått metoden introducerad i lärarutbildningen eller inte. 

Detta då forskningen visar att vissa lärare upplever det svårt att veta hur de ska lära ut 

tekniken och vad de ska göra med elevernas begreppskartor.  
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