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Förord 
 
Vi vill här rikta ett varmt tack till de lärare som ställt upp och låtit sig intervjuas. Det är tack 
vare deras kloka och genomtänkta svar på våra frågor som intervju delen i denna uppsats 
blivit möjlig. Vi vill dessutom passa på att rikta ett alldeles speciellt tack till vår handledare 
Maj- Lis Hörnqvist som då vi brutit ihop fått oss till att bita ihop och komma igen. Utan 
hennes hjälp och vägledning hade denna uppsats aldrig sett dagens ljus. 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Denna uppsats behandlar frågan om lärarens förhållande till matematikdidaktik. Genom 
intervjuer av fyra lärare i år 3 och 4 har denna fråga försökt besvaras. Resultatet visar att 
lärarna har ett visst matematikdidaktiskt tänkande även om detta inte är något direkt medvetet 
utan snarare ett förhållningssätt gentemot de olika begreppen lärarkompetens, didaktik och 
ämnesdidaktik som tillsammans ger begreppet matematikdidaktik dess innehåll. Lärarna 
förhåller sig till matematikdidaktiken genom att de ställer sig de så viktiga didaktiska frågorna 
vad, hur och varför i sin matematikundervisning. Att göra just detta är en matematikdidaktisk 
handling i sig. Lärarna har flera mål med sin undervisning och ett av dessa mål är att få sina 
elever att förstå och detta blir för dessa lärare svaret på varför frågan, en mer övergripande 
varför fråga. För att förståelsen ska kunna ges måste dessa frågor ställas och värderas om och 
om igen. Det är just detta som dessa lärare gör, nämligen ställer frågorna och värderar dessa i 
den dagliga verksamheten. 
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1 Inledning och syfte  
 

1.1 Inledning 
Det är hos våra barn och ungdomar som den största möjligheten till utveckling inom svensk 
matematikutbildning finns. Det är deras nyfikenhet, arbetsvilja och framtidsdrömmar som är 
de viktigaste och starkaste drivkrafterna i allt utvecklingsarbete. Detta står att läsa i 
utredningen SOU 2004:97. Fortsättningsvis står att samtliga, från förskolebarn och skolelever 
till studenter och doktorander, upplever glädje i att utmanas och att erfara ett växande och 
stärkande självförtroende i sitt matematiska tänkande. För att detta skall vara möjligt för dessa 
att förvärva, krävs det att lärares engagemang tas tillvara och stöds samt att det ges reella 
möjligheter för lärare att utveckla sin kompetens och utövning av yrket. Det som ger kraft till 
att lyfta matematiken är yrkesstolthet kopplat till ett gediget ämneskunnande samt 
klassrumserfarenhet och aktuell forskning. 
 
Vidare står att nationella prov i matematik visar att det är många elever i gymnasieskolan som 
inte når målen för betyget godkänt i ämnet(SOU 2004:97). Rapporter från landets tekniska 
högskolor visar att spridningen på de studerandes förkunskaper ökat och att resultaten i 
inledande matematikkurser försämrats. För att genom utbyte av erfarenheter och studier 
kunna utveckla matematikundervisningen krävs både tid och resurser. För att dessutom få en 
undervisning med ett meningsfullt innehåll som svarar mot de krav som samhället ställer idag 
krävs det att det finns kunniga, intresserade och aktiva lärare som är kompetenta att leda och 
stimulera barns och ungdomars lärande i matematik. 
 
Detta sammantaget är bakgrunden till att regeringen tillsatte en delegation som fick till 
uppgift att ta fram ett underlag och ett konstaterande av den rådande matematiksituationen, 
samt att lägga fram förslag till åtgärder. Lärarnas situation och villkor var och är 
delegationens viktigaste fråga. Det arbete som delegationen gjorde gav den rapport som kom 
att heta Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97) 
 
I rapporten anser delegationen att tillgången på utbildade lärare i matematik behöver öka på 
kort och lång sikt. Många av de lärare som undervisar i matematik, från förskola till högskola, 
saknar eller har begränsad högskoleutbildning i matematik och/eller matematikdidaktik. 
Enligt delegationen visar rapporter att undervisningen ofta är traditionell och starkt bunden 
till, och styrd av, läromedel samt att variationen i arbetssätten är tydligt begränsad. 
Delegationen menar att behovet av att ifrågasätta och utmana dessa starka traditioner är stort. 
Att utveckla innehållet i undervisningen och inspirera till attitydförändringar med ökat 
intresse för matematikämnet är enligt delegationen avgörande faktorer.  
 
Delegationen menar vidare att det i lärarkåren finns en stor vilja till kompetensutveckling, 
men svårigheter skapas av att det uppstår organisatoriska hinder i form av tidsbrist, resursbrist 
och bristande långsiktig planering av kompetensutveckling i skolor och kommuner. Många 
lärare i matematik har inte någon gång under sin yrkesverksamma tid haft någon 
kompetensutveckling i matematik och/eller matematikdidaktik. 
 
Delegationen har kunnat konstatera att trots de stora förändringarna i innehåll och målsättning 
i ämnet matematik som gjorts under 1990- talet så har ingenting gjorts för att följa upp detta 
varken nationellt eller lokalt med motsvarande initiativ för att utveckla undervisningen. För 
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närmare två decennier sedan genomfördes den senaste satsningen på matematikämnet men 
denna satsning avbröts innan man kunde se effekterna av de insatser som gjordes. 
Det uppdrag som delegationen fått av regeringen omfattar hela utbildningssystemet från 
förskolan, skolan, vuxenutbildningen, folkbildningen till högskolan. Delegationens 
huvuduppgift var att föreslå insatser som bidrar till att stärka matematikämnet och 
matematikundervisningen. Att dessutom ta fram åtgärder för att förbättra attityder, och som 
ökar intresset för matematiken samt utvecklar undervisningen. 
 
I juni 2003 arrangerade delegationen en internationell forskarkonferens, detta i samarbete med 
Nationellt centrum för matematikutbildning. Huvudtemat var hämtat från regeringens direktiv 
och resulterade i boken International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics,  en 
omfattande dokumentation med fokus på relationer mellan forskning och praktik inom lärande 
och undervisning i matematik. 
 
De överväganden som delegationen kommit fram till har sammanfattats i ett antal 
grundläggande ställningstaganden. Dessa ställningstaganden ligger som grund både 
kunskapsmässigt och värdemässigt för delegationens betänkande. Den handlingsplan som 
utarbetats skall ses i ljuset av dessa ställningstaganden (SOU 2004:97). 
 

1.1.1 Öka lärarnas status 
Delegationen tar ställning och menar att alla som ägnar sig åt undervisning med 
matematikinnehåll, från förskola till högskola och vuxenutbildning måste omfattas av 
begreppet ”lärare i matematik” Den gemensamma faktorn blir därmed enligt delegationen att 
de behöver ha relevant kunnande i såväl matematik som matematikdidaktik/ pedagogik och 
matematikens användningsområden. För att stärka yrkesidentiteten, ge läraren en stolthet och 
därmed utveckla verksamheten är det enormt betydelsefullt att beakta lärares beprövade 
erfarenhet och ta vara på det yrkeskunnande som finns. Tid, resurser och reella möjligheter 
måste ges lärarna för att diskutera matematik och matematikundervisning med kollegor och 
till att delta i fortlöpande kompetensutveckling (SOU 2004:97).  
 
Det är framförallt i ljuset av detta ställningstagande som vi finner den utgångspunkt som vi 
gör vårat avstamp utifrån i vårat arbete. Det vill säga att vi vill undersöka lärares förhållande 
till matematikdidaktik. För att detta överhuvudtaget skall bli möjligt måste vi börja med att 
reda ut begreppen lärarkompetens, didaktik, ämnesdidaktik och matematikdidaktik. De avsnitt 
som benämner matematikdidaktik syftar på de definitioner som forskning till dags dato 
kommit fram till, även om en stor oenighet råder i denna fråga. 
       

1. 2 Syfte 
Att undersöka hur lärare förhåller sig till matematikdidaktik i sin matematikundervisning. 
 
Vi har valt att fokusera på hur lärare förhåller sig till matematikdidaktik samt ge en 
beskrivning av vad lärarna då har att förhålla sig till. För att detta skall bli möjligt krävs en 
definition av centrala begrepp, såsom, lärarkompetens, allmändidaktik och ämnesdidaktik i 
detta fall matematikdidaktik.  
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2 Bakgrund 

2.1 Skolans uppdrag 
Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) är ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar” (s. 11). Vidare står att ”eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s. 12) samt ”strävan skall vara att 
skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling” (s. 13). För att detta uppdrag ska bli möjligt att genomföra krävs det 
kompetenta lärare som dels har en lämplig personlighet men dessutom har de olika delarna 
som Maltén (1995) och Arfwedson & Arfwedson (2002) menar är lärarkompetens. Skolan ska 
skapa och ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och en förutsättning för det är att 
det finns kompetenta lärare i skolan.  
 

2.2 Lärarkompetens 
Enligt Maltén (1995) utgör ämnesdidaktik och ämneskunskaper tillsammans en av 
grundpelarna för lärarkompetensen. I avsaknad av ämneskunskaper blir möjligheten att 
undervisa obefintlig, oavsett pedagogisk och allmändidaktisk kunskap samt förmåga att 
kommunicera med eleverna. En definition av en kompetent lärare kan enligt Maltén möjligen 
vara att han eller hon besitter goda ämneskunskaper, praktisk erfarenhet, ämnesdidaktiska 
kunskaper samt en lämplig personlighet. 
 
Maltén (1995) hämtar sitt stöd från den amerikanska pedagogen Lee Schulman som också har 
presenterat en likartad definition. Kompetenta lärare har enligt Maltén med hänvisning till 
Schulman följande kvalifikationer; När det gäller ämneskunskaper måste läraren besitta både 
djup och bredd, detta inkluderar kunskap och färdigheter inom ämnet men även förståelse för, 
och genomtänkta förhållningssätt, till ämnet.  
 
Läraren ska enligt Maltén (1995) besitta formell pedagogisk kunskap som rör saker som att 
vara väl bevandrad i undervisnings och inlärningsprocesser. Läraren ska ha kunskaper i om 
hur barn upplever sin omgivning, hur de lär och utvecklas. Genom erfarenhet förvärvar 
läraren en handlingsrepertoar som benämns praktisk kunskap. Reflektionsförmåga vilket 
innebär att läraren hela tiden kritiskt granskar och analyserar sitt eget agerande, ständigt söker 
nya möjligheter och omprövar sina ståndpunkter är också en viktig aspekt enligt Maltén. 
Lärare bör dessutom äga professionell skicklighet som berör relationerna mellan kunskap, 
skicklighet, attityder och det personliga karakteristika, alltså vara insatt i hur dessa egenskaper 
samverkar i det praktiska lärararbetet. 
 
Maltén (1995) lägger förvisso stor vikt vid praktiken för en blivande lärare men ställer sig 
tvekande till tesen ”man lär sig undervisa endast genom att undervisa” och menar att 
lärarstudenterna på lärarutbildningen bör erbjudas följande kunskap; En ämneskunskap som 
behandlar ämnets övergripande struktur och natur, ämnets centrala huvudmoment samt 
relationen mellan de olika delarna. Dessutom bör studenterna erbjudas en allmänpedagogisk 
kunskap som innefattar kunskap om kursplanen och elev- synens betydelse för val av 
arbetsform och arbetsmetoder. Vidare även en allmändidaktisk kunskap samt medvetenhet om 
inlärning som en elevaktiv process.  
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Metodisk variationsbredd, insikt i läromedlen och en allmändidaktisk kunskap inordnar sig 
även de i de allmänpedagogiska kunskaper som lärarstudenterna enligt Maltén (1995) bör 
erbjudas. Till detta en pedagogisk innehållskunskap som fokuserar på pedagogiken inom ett 
specifikt ämne. Hit räknas också kunskap i hur undervisningen genom problematisering kan 
verka för en djupare förståelse av undervisningsprocessen i ämnet, alltså en ämnesdidaktisk 
kunskap. Kopplat till den ämnesdidaktiska kunskapen är hur elever bildar begrepp och tänker 
samt vanliga missuppfattningar och svåra passager. Den sista kunskapen  som lärarstudenter 
bör erbjudas är vad Grossman (i Maltén, 1995) kallar kontext – kunskap. Här handlar det om 
verktyg för att kunna tolka den så kallade skolkoden, det vill säga de tolkningar och 
handlingsprinciper som genomsyrar skolan. Att studera och känna till skolans traditioner och 
oskrivna lagar. Även att äga kunskap om samspelet inom en personalgrupp samt närmiljöns 
samspel med skolan. 
  
Ett flertal delkompetenser utmynnar alltså i lärarkompetensen. Dessa är enligt Maltén (1995) 
en fördjupad ämneskunskap som låter läraren uppfatta helheten i ämnet och sänker risken för 
en ytlig eller fragmentarisk förkunnelse. Till detta kommer ett pedagogisk/psykologisk synsätt 
angående tolkning och formulering kring mål, läroplansteori, skolans organstation, styrning 
och utvärdering samt sambandet mellan människosyn, kunskapssyn och val av arbetssätt. Den 
kompetente läraren har enligt Maltén inblick i framskridandet inom det inlärnings och 
utvecklingspsykologiska området samt besitter gruppdynamiska och andra kommunikativa 
kunskaper och färdigheter. Slutligen har vi den praktiska erfarenheten som läraren förfogar 
över och som utgör en grund för generaliseringar och begreppsbildning såväl som en 
möjlighet att praktiskt pröva både vetenskapliga teorier och hypoteser. Det är i samspelet 
mellan teori och praxis som lärarkompetensen uppstår och i helhetssynen som lärarens styrka 
fullbordas. 
 
Maltén (1995) menar att läraren ska besitta kunskap om skolans utrustning och struktur och 
ha kännedom om läroböcker och läromedel. Fortsättningsvis ska läraren även ha insikt i 
läroplaner, skolans uppbyggnad och regelsystem samt skolans inre organisation. Arfwedson 
& Arfwedson (2002) menar precis som Maltén att i princip omfattas lärarens kunskap av 
skolkunskap, både teoretiska och metodiska. Denna skolkunskap består enligt Arwedson & 
Arfwedson av flera delar och är på flera nivåer; om skolsystemet och dess förutsättning, om 
skolan som arbetsplats samt om den egna skolan där du som lärare varje dag bedriver 
undervisning. Skolkunskapen inrymmer dessutom en innehållskunskap, även den på flera 
nivåer från konkreta ämneskunskaper och insikt i ämnets historia och nuvarande läge till 
teoretiska kunskaper angående ämnesprofiler och kunskaps- typer.  
 
Dessa teoretiska och metodiska kunskaper måste enligt Arwedson & Arfwedson (2002) 
ständigt bedömas i förhållande till undervisningsinnehåll och skolans nuvarande situation men 
även till dess historia. Slutligen omfattar lärarkunskapen enligt Arwedson & Arfwedson 
någon form av självkännedom vilket erbjuder förmåga att bedöma sin egen person som 
”verktyg” i undervisningsprocessen. Den ger dessutom förmågan att under årens lopp 
kontinuerligt öka den egna kunskapsmängden samt omvärdera såväl sitt eget handlande som 
alla tidigare nämnda kunskaper och detta på grund av samhällets och skolans benägenhet att 
hela tiden förändras.  
 
Arwedson & Arfwedson (2002) menar att varje dag och även vid varje lektion måste den 
enskilde lärarens yrkeskunskap kalibreras och synkroniseras till mellan 20 – 30 förhållandevis 
små men unika individer i en lektionssal. En aldrig så vackert skriven läroplanstext äger inte 
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förmågan att fullt ut beskriva det stora och komplexa hänsynstagandet till eleverna som 
läraren är tvungen att ta i beaktande med tanke på de didaktiska besluten. Läraren måste i alla 
didaktiska överväganden agera utifrån den elevgrupp han eller hon för tillfället har framför 
sig. En expertlärare av idag besitter förutom en vinnande personlighet en både varierande och 
stor repertoar av olika undervisningsstrategier vilket låter denne ständigt arrangera 
stimulerande och varierande samt ofta problematiserande inlärningstillfällen. Detta 
sammantaget fordrar enligt Arfwedson & Arfwedson delvis automatiserade, effektiva rutiner 
men även en överlägsen ämneskunskap 
 

2.3 Didaktik 
Maltén (1995) menar att teoriundervisningen sätts i främsta rummet när det gäller 
ämnestraditionen. Särskilt om den vilar på så kallad vetenskaplig grund. Klasslärartraditionen 
å andra sidan betonar den så kallade beprövade erfarenheten, alltså den gedigna erfarenheten 
av verkligheten i skolan. Om ytterligheter får råda kan sammanfattningen vara att den ena 
traditionen har för mycket teori och den andra för lite. Frågorna här blir då om det går att 
vetenskapliggöra undervisningsuppgiften samt om det är möjligt att lämna läraryrkets 
hantverk med dess sedvänjor och praktiskt förvärvade erfarenheter till förmån för ett mer 
professionellt handlande som bygger på vetenskapsteori och systematik. Enligt Maltén är 
svaret på dessa frågor didaktik. 
 
I samband med debatten som föregick den senaste lärarutbildningsreformen under 1980 – 
talet lanserades begreppet didaktik. Begreppet är inte på något sätt nytt, möjligtvis 
nygammalt, trots att det blivit något av ett modeord. Som beteckning av läran om val och 
behandling av undervisningsinnehållet användes det så långt tillbaka i tiden som den tjeckiske 
teologen och pedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670). Didaktikbegreppet var enligt 
Maltén (1995) i Sverige vanligt i begynnelsen av 1800-talet för att sedan mer eller mindre 
utträda ur debatten men återvända under den lärarutbildningsdebatt som rasade under 1980-
talet. 
 
Den allmändidaktiska kunskapen, det vill säga vetenskap om undervisning eller 
utbildningsvetenskap, förenar enligt Maltén (1995) teori och praxis i en vardagsrelaterad och 
för skoländamål adekvat helhetssyn och verkar för ett yrkesspråk och en begreppsbild som 
underlättar för en pedagogisk diskussion och utbytande av tankar.   
 
Enligt Maltén (1995) är en lärare med ett didaktiskt förhållningssätt en lärare som eftersträvar 
ett medvetandegörande av och en reflektion kring egna teorier och förhållningssätt och vilka 
effekter detta får på undervisningsprocessen. Som definition av begreppet didaktik används 
enligt Maltén ofta studiet av undervisningsinnehåll och dess behandling. Två delområden 
ryms alltså under begreppet didaktik. Dels vad läraren ska undervisa om, alltså ett 
läroplansteoretiskt perspektiv som motsvaras av det anglosaxiska bruket av begreppet 
curriculum, och dels ett undervisningsmetodiskt synsätt som motsvarar det anglosaxiska 
bruket av begreppet method/instruction och rör hur läraren ska undervisa vilket även 
inkluderar de enskilda elevernas olika förutsättningar. Hur – frågorna kopplas oftast till ett 
avgränsat kunskapsområde och kan då benämnas ämnesdidaktik. Exempel på sådana kan vara 
hur elever lär sig tal - begrepp, hur de knäcker läs - koden eller hur grammatiken i främmande 
språk kan bjudas ut på ett för eleverna spännande sätt. Emellertid kan även hur - frågorna 
behandla en ämnesövergripande didaktik exempelvis stadiemetodik, specialmetodik eller 
tema och projektundervisning. En antologi i ämnesdidaktik skulle säkert fylla ett behov i 
såväl lärarutbildningen som för redan verksamma lärare konstaterar Maltèn.  
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En didaktisk analys innefattar enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) frågor om skolans 
innehåll och undervisningen kopplad till den. Vidare innefattar den även, alla de faktorer som 
både påverkat och format samt fortsättningsvis har en inverkan på och formar innehållet och 
undervisningen i skolan. Detta har haft och har följaktligen stor betydelse för villkoren för 
elever och lärare. Med facit i hand visar detta enligt Arfwedson & Arfwedson på 
nödvändigheten av att ha breda perspektiv samt ta ett flertal viktiga faktorer under bedömning 
när det gäller beslut angående genomförandet av de praktiska undervisningshandlingarna. En 
vanlig missuppfattning är enligt Arfwedson & Arfwedson att lärarens yrkeskunnande 
innefattar ett visst ämnesinnehåll samt till detta adderat förmågan att använda specifika 
undervisningsmetoder och ingenting mer. 
 
Arfwedson & Arfwedson (2002) menar emellertid att lärarens yrkeskunskap har en betydande 
bredd. De didaktiska problemen är kontextbundna alltså beroende av sitt sammanhang och 
dessutom komplexa vilket innebär att Arfwedson & Arfwedson inte tror på möjligheten att 
lösa vare sig skolproblematiken eller undervisningsproblematiken med hjälp av någon 
innehållslig, metodisk eller för den delen övergripande princip eller ”grundsanning”. Då varje 
undervisningsproblem i någon mening är unikt blir det svårt att ge någon form av generellt 
gällande handlingsanvisningar vilket innebär att läraren måste lösa problemen utifrån de 
möjligheter den aktuella situationen ger. Dagens lärare oberoende av stadium måste enligt 
Arfwedson & Arfwedson besitta en större professionell kompetens, med andra ord ett 
didaktiskt kunnande. I kunskapen om ämnet eller ämnena ska det ingå en djup eller en bredd 
kopplat till vilket stadium läraren ifråga bedriver undervisningen samt att läraren ska behärska 
hur stoffet med hjälp av varierande undervisningsmetoder presenteras för eleverna. 
 
Till elevernas situation med avseende på undervisning men även skolan i övrigt hör en 
didaktisk problematik med två sidor. Dessa två sidor är enligt Arfwedson & Arfwedson 
(2002) dels den allmänt utvecklings och inlärningspsykologiska sidan och dels en mer 
särpräglad lokal familj och kulturbestämd sida, vilket medför att varje skola blir unik (även 
skolklass). 
 
Ofrånkomligt gäller att skolans överbyggnad får stor didaktisk betydelse för den konkreta 
undervisningssituationen i skola och klassrum. Överbyggnaden påverkar via exempelvis 
läroplaner och ekonomisk styrning undervisningen men också skolan i övrigt.  
Arfwedson & Arfwedson (2002) menar att den lokala kultur inom vilket en skola arbetar är 
ytterligare en komponent i det didaktiska fältet. Här handlar det om förhållande i 
skolpraktiken vilka medför ett djupgående inflytande på en lärares arbete. Då den lokala 
verkligheten har grundläggande betydelse för både lärares men även elevers arbete i skolan är 
den följaktligen en del av betydelsen i det didaktiska fältet.  
  
Eleverna räknas naturligtvis till det didaktiska fältet vilket även gäller lärarna. Vilka lärare 
som undervisar på skolan inverkar givetvis på hur undervisningen utformas. Hela det 
didaktiska fältet tas i beaktande när det gäller en lärares professionella kunskap. Den 
historiska dimensionen får inte heller glömmas bort. Arfwedson & Arfwedson (2002) menar 
att det är nödvändigt att se lärararbetets villkor i historiens ljus för att för att fullt ut förstå det.  
 
Angående lärarnas professionella kunnande är kunskap om skolans lokala situation enligt 
Arfwedson & Arfwedson (2002) en viktig men ofta bortglömd del. Då sociala 
bakgrundsfaktorer påverkar undervisningen är det sedan länge fastslaget att dessa därför ska 
inräknas i det didaktiska fältet. Dock utgör även skillnader mellan lokala kulturmönster och 
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traditioner en stor betydelse vilket inte är lika klarlagt. Då nationella traditioner av ett lands 
historia återspeglas i det uppbyggda skolsystemet torde det därför inte vara konstigt att detta 
även gäller för den lokala kulturtraditionen menar Arfwedson & Arfwedson. Denna del av 
lärarens professionella kunnande är emellertid väldigt svår att förmedla via någon form av 
lärarutbildning utan måste förvärvas som yrkeserfarenheter.  
 

2.4 Ämnesdidaktik 
Ämnesdidaktisk kunskap innefattar enligt Maltén (1995) samspelet rörande 
undervisningsinnehållet och metodiken å ena sidan och eleven i rollen som 
kunskapsmottagare å den andra sidan. 
 
Herbert Spencer ställde redan 1860 frågan om vilken kunskap som ska värderas högst. Denna 
fråga är den kanske viktigaste avseende ämnesdidaktiken. Ämnesdidaktiken ska då vara det 
mest konkreta av didaktikens alla områden. I sådana fall befinner vi oss mitt i de praktiska 
problemen då vi rör oss på en skol och klassrumsnivå. Kanske var fallet sådant en gång men 
allt fler av praktikens områden har enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) infiltrerats av 
”vetenskapliggörandet” vilket medfört att ämnesdidaktiken numera uppvisar en mängd olika 
infallsvinklar med i huvudsak teoretiska ambitioner. Arfwedson & Arfwedson menar att den 
ämnesdidaktiska problematiken berör också ideologiska ståndpunkter men även skilda 
undervisningsteorier och rivaliteten dessa emellan. Rivaliteten kan gälla för att nämna några 
exempel saker som spänningen mellan aktivitets och ämnesbaserad läroplan, mellan 
psykologisk och logisk ordning eller balansen mellan olika kunskapsområden.  
 
I västvärlden jobbar ämnesföreningar och ämnesdidaktiska institut uteslutande för det egna 
ämnet genom att utveckla dess innehåll och metod, studera dess språk och historia samt 
bearbeta sekvenseringsproblematiken, alltså i vilken ”naturlig” ordningsföljd ämnets delar 
kan finnas. Den kognitiva forskning som idag bedrivs med fokus på studier av elevers lärande 
och lärarens undervisning har enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) naturligtvis också stor 
betydelse för ämnesdidaktiken. Frågor relaterade till detta blir då; hur tänker elever när de 
ställs inför olika inlärningsuppgifter?, vilket tankemönster vore eftersträvansvärt på grund av 
att just detta tankemönster i högre grad än andra bidrar till lärande och förståelse. Modeord 
som ”kommunikativ” och ”reflekterande” följer i kölvattnet på dessa ansatser. Gemensamt för 
alla ansatser gällande den kognitiva psykologin är dels betoningen av tänkandets komplexitet 
dels tonvikten på ämnesinnehållet i två former. Dessa två former är tankeinnehåll, främst 
elevernas men på senare tid även lärarnas samt officiellt erkänd kunskap och främst då 
naturvetenskaplig. En mängd personer har genom kognitivforskningens intresse för 
tänkandets innehåll och för undervisningen velat kalla den didaktisk. Då skolutveckling och 
samhällsutveckling står i ett komplext och ömsesidigt beroendeförhållande medför detta en 
faktor av central betydelse för valet av kunskapsinnehåll i skolan. Vidare går dessa två enligt 
Arfwedson & Arfwedson inte alltid i takt. ” Lärare ska lära barnen det de behöver kunna, men 
mer och mer. Men eftersom ingen riktigt vet vad de behöver kunna om några tiotal år, hamnar 
man lätt i slagord som lära sig lära, fostra till kreativitet, flexibilitet, problemlösningsförmåga 
och datorkompetens” (s. 214). 
 
Unenge (1988) ger sin syn på saken och menar att i den vetenskapliga professionen av 
läraryrket ska det ingå insikt i undervisning, i förmedling av kunskaper men även vilka 
vetenskapliga resultat det finns att bygga på. Alltså kan vi se att Unenges definition av en 
kompetent eller professionell lärare inte skiljer sig nämnvärt från vare sig Maltèn (1995) eller 
Arfwedson & Arfwedsons (2002) definitioner. Unenge lanserar ett annat begrepp rörande 
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forskning kring undervisningsfrågor samt vad som faktiskt händer i klassrummet. Han ställer 
emellertid samma frågor som Maltèn rörande om det går att komplettera lärarerfarenheten 
med rön från en vetenskaplig grund. Där Maltèn svarar ämnesdidaktik svarar Unenge 
fackdidaktik och anser att ett utmärkande drag för fackdidaktik skulle vara att den bygger på 
vetenskaplig grund. Precis som Maltèn ringar Unenge in de centrala frågorna rörande didaktik 
och Unenge gör bara en djupare definition av begreppet didaktik då han kopplar det till ett 
specifikt ämne. Som framgår av föregående text griper begreppen didaktik som Maltèn kallar 
det och fackdidaktik som Unenge valt att kalla det eller ämnesdidaktik som Arfwedson & 
Arfwedson kallar det an samma frågor. Här stödjer sig Unenge på Marton som hävdar att en 
fackdidaktisk forskning är vetenskapliga studier av frågor som berör innehållet i den valda 
undervisningen samt hur undervisning av det valda innehållet utövas. Fackdidaktisk forskning 
skulle alltså beröra frågor som vad som skall läras ut såväl som vad kontentan av 
undervisningen blir samt vilka effekter som uppnås. I hög grad gäller det hur innehållet 
uppfattas av eleverna och hur de hanterar detta innehåll. I ett fackdidaktisk perspektiv är det 
önskvärda att utgå från elevernas föreställningar om olika begrepp i undervisningen och ofta 
inte som är fallet att utgå från teoretiska ämnesbilder. Då modern fackdidaktisk forskning på 
senare tid framkommit med många resultat framför allt rörande det sistnämnda anser Unenge 
att detta medför ett behov av omskrivning gällande vissa delar av matematikundervisningen. 
Vad han menar är att läraren redan från början måste knyta an till elevernas förförståelse i sin 
undervisning.  
 

2.5 Matematikdidaktik 

2.5.1 Skolans mål att sträva mot 
Ur kursplanen för matematik, står att läsa ”skolan skall i sin undervisning i matematik sträva 
efter att eleven; utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 
egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer” 
(Skolverket 2002, s. 26). För att skolan skall kunna ge eleverna detta måste det finnas 
kompetenta lärare som kan visa eleverna en väg fram till kunskap i matematik. Eleverna ska 
känna att matematik är intressant och detta kan en lärare med både insikt i vad matematiken 
kan användas till och hur den är uppbyggd ge dem. Detta räcker emellertid inte utan läraren 
måste hela tiden ha insikt i hur dennes undervisning ska läggas upp. Enligt bland andra 
Maltén (1995) är alltså en lärare med ett didaktiskt förhållningssätt en lärare som reflekterar 
över egna undervisningsteorier och vad dessa har för inverkan på undervisningen. Det är den 
sortens lärare som behövs för att skolan ska klara av att sträva mot de mål som är satta i 
matematikämnet. 

2.5.2 Matematikämnets karaktär och uppbyggnad 
Det står att läsa i kursplanen för matematik (Skolverket (2000) att ”matematik är en levande 
mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition.” (s. 27) 
Vidare står att  ”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer.” (s. 28). För att kunna åskådliggöra matematikens uppbyggnad och 
användningsområden för eleverna måste matematikläraren först ha reflekterat och 
åskådliggjort detta för sig själv. Sedan kan läraren ge eleverna en relevant och tillrättalagd 
undervisning.   
 
Enligt Strässer (2005) är det långt ifrån självklart att förstå forskning om undervisning och 
lärande i matematik. Han menar att det inte finns någon egentlig definition av vad 
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matematikdidaktik är för något. Strässer menar att det är till och med svårt att hitta någon 
passande beskrivning av matematik, som spelar en självklar roll i en förståelse för 
matematikdidaktik. Strässer utgår trots detta ifrån en preliminär definition av vad matematik 
är för något. Matematik är en disciplinär analys av formella mönster och strukturer. Med 
utgångspunkt ur denna beskrivning av matematiken ger han sin beskrivning av 
matematikdidaktiken. Strässer menar att matematikdidaktiken består av de vetenskapliga 
aktiviteterna som innefattar; beskrivande, analyserande och en bättre förståelse för 
människors kämpande för och med matematik. Han menar att ibland är detta kämpande högst 
organiserat och ger bland andra exemplet matematikinstitutioner på universitet och högskolor. 
I sin rapport använder sig Strässer av denna beskrivning för att identifiera 
matematikdidaktiken. Han menar att det visar sig omedelbart att matematikdidaktiken ser på 
relationen mellan människor och en alldeles speciell typ av verklighet, nämligen formella 
mönster och strukturer. Han menar att denna beskrivning ger en antydan om att 
matematikdidaktik är en mänsklig vetenskap som behandlar och innefattar mänskliga varelser. 
Den antyder dessutom att det objekt som dessa mänskliga varelser kämpar med inte är 
material som är direkt påtagliga. Strässer menar att när vi lär oss och/eller undervisar i 
matematik måste vi först skapa något som representerar mönstren och strukturerna för att 
sedan kunna studera relationerna. Detta ger enligt Strässer konsekvenser för den 
vetenskapliga analysen av dessa aktiviteter. 
 
Strässer (2005) menar att relationen mellan mänskliga varelser och matematik i moderna 
samhällen ofta utvecklas till att vara en relation mellan tre medel i den mänskliga kampen 
för/med matematik. Dessa tre är enligt Strässer matematiken själv, läraren och eleven. Dessa 
tre bildar den så kallade ”didaktiska triangeln” (figur 1). 
 
  
                                               

  
 
Figur 1. Den didaktiska triangeln visar på relationen mellan matematik, lärare och elev 
 
Strässer (2005) menar vidare att skillnaden mellan de två mänskliga medlen det vill säga 
skillnaden mellan läraren och eleven är ofta sett ur det faktum att läraren bör kunna mer om 
ämnet som skall läras in än vad eleven ska kunna. Vad som är viktigt här enligt Strässer är att 
nämna att den didaktiska triangeln bara är en strikt modell som inte tar någon hänsyn till det 
didaktiska systemets miljö det vill säga inlärningsmiljön som dessutom påtalas av Arfwedson 
& Arfwedson (2002) där andra faktorer spelar in, såsom; föräldrar, skoladministration, 
lärarorganisationer, matematikers intressen av undervisning, samhälle, historia och så vidare. 
 
Det är alltså svårt att ge matematikdidaktiken en faktisk definition då den enligt Strässer 
(2005) analyserar och är beroende av så mycket mer än bara den didaktiska triangeln.  
 

Matematik 

Lärare Elev 
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Kilborn (1989) menar att matematikerns teori kan utnyttjas till att utveckla ämnet då den 
försöker att konsolidera och ge en allmän beskrivning av den matematik som är känd idag. 
Helt andra krav måste dock ställas på en didaktisk ämnesteori eller på en skolämnesteori. En 
didaktisk ämnesteori kan hjälpa läraren att dels förstå hur barn tänker, dels förklara hur barn 
kan bygga upp ett matematiskt vetande. Därför bör en matematisk didaktisk ämnesteori utgå 
från forskning om barns lärande i första hand. En ämnesteori handlar enligt Kilborn om hur 
kunskapsstoffet byggs upp och behandlas som grund för undervisning. För vem och i vilket 
syfte det presenteras har betydelse för hur stoffet byggs upp. Barn har enligt Kilborn en hel 
del för – förståelse redan när de börjar skolan. Läraren bör då inte ta ifrån barnen deras 
matematiska kunnande utan försöka bygga vidare på deras intuitiva uppfattning kring tal och 
räkneregler. 
 

2.5.3 Matematikdidaktikens syfte 
Då en egentlig och bland forskare överenskommen definition av vad matematikdidaktik är 
saknas, försvårar detta också en förklaring av det övergripande syftet med arbetet på fältet. 
Dessutom råder det hos forskarna olika strävan angående mål och syften med verksamheten. 
Många av matematikdidaktikens forskare har främst rena grundforskningsperspektiv i fokus. 
 
Niss (2001) har ändå gett sin syn på det övergripande syftet. Han anser att syftet med hela 
verksamheten bör i grunden vara att främja och förbättra elevers och studenters inlärning i 
matematik samt att ge dem möjlighet att tillägna sig en matematisk kompetens.  
Läraren ska enligt Niss med hjälp av matematikdidaktiken kunna tänka ut, utforma samt 
genomföra en effektiv matematikundervisning som innehåller kursplaner, klassrummets 
organisation, arbetsformer, aktiviteter, resurser och materia som kan hjälpa till i strävan att 
åstadkomma en både tillfredsställande och önskvärd matematikinlärning. Slutligen ska läraren 
med hjälp av matematikdidaktiken kunna skapa och etablera, utan destruktiva bieffekter, 
giltiga, relevanta och tillförlitliga metoder för att finna, men även, bedöma resultaten av 
undervisningen kring matematikinlärningen. Att kunna göra just detta, lyfta fram och 
specificera de mål eller syften som berörts är i sig en styrande matematikdidaktisk aktivitet.  
 
För att möjliggöra detta är det nödvändigt menar Niss (2001) att i beskrivande och 
förklarande ordalag kunna förstå och definiera rollen matematiken har i vetenskapen och 
samhället. Vidare även vad matematikinlärning innebär eller kan innebära och vad den inte 
innebär, under vilka betingelser lärande kan äga rum respektive hindras, hur lärandet går till 
och hur vi kan upptäcka och få inflytande över inlärningen. Allt detta sker i relationer mellan 
olika individer. När det gäller såväl enskilda individer och mindre grupper av elever som hela 
klasser är det nödvändigt att ha insikt i vad som försiggår i matematikundervisningen av idag 
och varför. 
 

2.5.4 Matematikdidaktikens dubbelnatur 
Preciseringen av begreppen som används utgör en genuint matematikdidaktisk uppgift. 
Viktigt är att ha en grundläggande och samtidigt speciell syn på matematikens didaktik, 
nämligen att den till sin natur är dubbel. Precis som i andra akademiska discipliner behandlas 
inom matematiken didaktiska frågeställningar som Niss (2001) väljer att kalla 
beskrivande/förklarande där frågorna innefattar, vad är fallet? vilket ska verka beskrivande, 
och varför är det på detta viset? vilket ska verka förklarande.  
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Med hjälp av teoretisk och empiriskt datainsamlande och analys är målet att finna objektiva 
och neutrala svar på den typen av frågor. Detta utan att värderingar eller normer uttalat finns 
med i processen. Att helt bortse från värderingar vid val och formuleringar av de studerade 
problemen samt vid val av de metoder som kommer att användas är enligt Niss (2001) näst 
intill omöjligt men när tidigare nämnda val är gjorda är strävan att belysa problemen så 
objektivt det bara är möjligt. Dock förhåller det sig så att flera frågor och problem rörande 
undervisning och utbildning definitionsmässigt innehåller en grundläggande och uttalad eller 
outtalad förekomst av normer och värderingar. 
 
Matematikens didaktik kommer således enligt Niss (2001) att förutom den 
beskrivande/förklarande dimensionen också innehålla en normgivande dimension där 
frågorna är, vad bör fallet vara ? och varför då ? Vid översikt av de två huvudområden som 
den matematikdidaktiska verksamheten inrymmer finns två viktiga och närliggande områden. 
Undervisningen i matematik är det första. Där riktas fokus på faktorer rörande organiserade 
försök att förmedla bland annat matematiska kunskaper, insikter, färdigheter och kompetenser 
till mottagargrupper vilka är väl avgränsade. Inlärning av matematik är det andra. Där 
uppmärksammas vad som sker bland elever och studenter som sysslar med att tillägna sig 
dylika kunskaper och färdigheter. Här betonas enligt Niss lärandeprocesser och 
inlärningsprodukter. De resultat (utbyte och konsekvenser) som blir följden av 
matematikundervisningen och matematikinlärningen är ett undersökningsområde nära 
förknippat med dessa två tidigare nämnda. 
 
Niss (2001) ger fortsatt sin syn på forskningen kring matematikdidaktik och lärande i 
matematik och menar att nya undervisningsformer måste utvecklas och studeras. Vidare 
måste även samspelet mellan undervisning, inlärningsprocesser och resultat undersökas. Det 
inflytande lärarens bakgrund, utbildning och föreställningar utövar på dennes undervisning 
måste också undersökas. Dessutom anser Niss bör egenskaper hos och effekter av de 
bedömningsformer som tillämpas inom matematikundervisningen studeras. Främst när det 
gäller vilka hållbara kunskaper de kan ge om vad elever och studenter vet, förstår eller kan. I 
detta syfte ska nya sådana former utvecklas och undersökas. Detta sammantaget tyder på 
många teoretiska och empiriska uppgifter gällande såväl grundforskning och tillämpad 
forskning som konkret utvecklingsverksamhet med en praktisk inriktning hävdar Niss.  
 
Ett, enligt Niss (2001), vanligt svar matematiska didaktiker lägger fram på frågan om vad 
deras disciplin handlar om berör ofta några av de tidigare nämnda aspekterna men med skilda 
perspektiv och olika tyngd. Vissa didaktiker vill dock inte tala i termen resultat då de vill 
undvika både missförstånd och alltför snäva förväntningar på vad området kan erbjuda. I 
deras ögon är matematikens didaktik ett område som dels ger generella redskap såsom 
begreppsapparater och modeller vilka kan användas vid analys av undervisnings och 
inlärningssituationer dels ger upphov till nya frågor, uppfattningar och betraktelsesätt samt 
nya idéer med grund i andra ämnen. Andra menar Niss vill lägga tonvikten på ämnets 
förmåga att tillhandahålla både inträngande och upplysande studier av enskilda fall och 
situationer. Dessa behöver inte vara generaliserbara och bör därför inte uppfattas som 
vetenskapliga resultat i klassisk bemärkelse men som för tanke och handling är innehållsrika 
och stimulerande. 
 

2.5.5 Det matematiska lärandets förbluffande komplexitet. 
Den enskilde elevens inlärning i matematik går genom många landskap och tar sig ofta en 
slingrande väg synnerligen komplex och mångsidig samt svår att urskilja. Niss (2001) menar 
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att en tendens hos den som lär sig matematik är att de missförstånd och fel som dyker upp har 
en tendens att uppträda i regelbundna och stabila mönster. Matematikens kunskapsteoretiska 
kännetecken och den lärandes föreställningar om dessa är några av de nyckelfaktorer som i 
stor utsträckning bestämmer elevernas läroprocesser och inlärningsprodukter. Exempel på 
andra sådana nyckelfaktorer är den sociala och kulturella miljön och sammanhanget i vilket 
inlärningen sker. Tillvägagångssätt och instrument som används vid bedömning och värdering 
av inlärningen samt gemensamma drag och motsättningar mellan språkliga register såsom 
vardagsspråk och språkformer typiska för det matematiska samtalet är exempel på andra 
faktorer. Inlärningen är inte likformig med det matematiska byggnadsverk som är föremål för 
lärandet.  
     
Niss (2001) trycker vidare på att två förhållanden noga bör uppmärksammas vid 
matematikundervisning. Dels att inte alltför snabbt formulera påståenden eller dra felaktiga 
slutsatser angående processerna i och resultatet av elevers och studerandes 
matematikinlärning, dels att det eleverna ska veta, förstå eller klara av måste göras föremål 
för en uttrycklig och noggrant tillrättalagd undervisning.  
 
Lärarna i skolan nås i högst begränsad utsträckning av de teorier och den forskning som 
bedrivs kring undervisning och lärande i matematik. Lösningen för att överbrygga glappet 
mellan teori och praktik är möjligen enligt Niss (2001) att praktikern själv, alltså läraren blir 
forskare och den som både ställer frågorna och utför undersökningarna kring det relevanta för 
praktiken. 
 
Löwing (2004) stödjer sig på Bieler, Scholtz; Strässer och Winkelman när hon liksom Niss 
konstaterar att den matematikdidaktiska forskningen är mycket mångfasetterad. Hon 
instämmer även med Niss angående vad det övergripande syftet med verksamheten borde 
vara. Det övergripande syftet är att förbättra och främja elevers matematikinlärning samt att 
denna grupp ska tillägna sig matematisk kompetens. Löwing refererar till Bishop när hon 
konstaterar att det inom den matematikdidaktiska forskningen inte räcker med att bara 
konstatera situationen som sådan utan även reflektera över hur den skulle kunna vara. Det 
måste till en analys av alternativa möjligheter som kan tänkas existera. Precis som Niss anser 
Löwing med stöd av Bodin och Capponi nödvändigheten av försiktighet när slutsatser dras. 
Det finns anledning att höja ett varningens finger angående för långtgående slutsatser av den 
matematikdidaktiska forskningen då vissa resultat enbart skulle vara giltiga lokalt samt att alla 
resultat måste ställas i relation till och tolkas utifrån den kontext och de ramar som varit 
gällande. 
 

2.5.6 Matematikdidaktiska teorier 
Löwing (2004) vänder sig mot den traditionella uppfattningen att den som behärskar 
matematik och didaktik automatiskt skulle bli en bra lärare i matematik och konstaterar att det 
krävs betydligt mer av både kunskaper och färdigheter för att bli en bra lärare. Att enbart 
behärska ett ämnesinnehåll är för läraren otillräckligt när det gäller att skapa en fungerande 
undervisning då läraren mer fungerar som en arbetsledare för grupper av individer där alla har 
olika förutsättningar för studier av matematik hävdar Löwing. Följaktligen konstaterar hon att 
vissa elever besitter sämre förkunskaper och lägre motivation än andra som då har en högre 
motivation och bättre förkunskaper. Alla har dessutom olika språkliga förmågor och 
erfarenheter. Med detta i beaktande ställs höga krav på lärarens professionella kunnande då 
Löwing påpekar att det faller på denne att möta alla dessa elevers behov och förutsättningar. 
Det är otillräckligt att jag som lärare förstår någonting samt hur jag förstår det, jag som lärare 
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måste alltid reflektera över om förståelsen kan erhållas på annat sätt samt vilka erfarenheter 
och vilken förkunskap som krävs för att på olika nivåer och sätt erhålla förståelse om 
innehållet. Det språk läraren använder i undervisningen ska enligt Löwing , frånsett att 
förklara något eller på ett formellt sätt lösa ett problem, inbjuda till konkretisering och 
verklighetsanpassning av det förklarade. Oberoende av vilket stadium du som lärare 
undervisar på är det nödvändigt att även vara medveten om innehållet, målen samt didaktiken 
på övriga stadier. Löwing hävdar att utan insikt i detta kan undervisningen för eleverna 
upplevas ”ryckig” samt utan den kontinuitet vilken är nödvändig då eleverna ska konstruera 
och strukturera sin kunskap.  
 
Löwing (2004) menar att kulturen i klassrummet i högre grad har börjat intressera den 
matematikdidaktiska forskningen. Problemet här blir att hitta bra forskningsdesigner med 
tanke på undervisningens komplexitet. Mycket av det som sker i ett klassrum är dessutom 
osynligt och enligt Löwing följaktligen svårt att se för den som saknar lärarerfarenheter vilket 
skapar ytterligare problem. Inget koncept ger en garanterad framgång i alla 
undervisningssituationer utan det handlar om hur koncepten integreras med ett flertal andra 
faktorer. Matematikdidaktisk forskning har bidragit till att ge viktig information hur läraren 
förhåller sig till undervisningen samt hans eller hennes sätt att undervisa.  
 
Löwing (2004) menar att just detta är en del av det hon kallar en matematikdidaktisk teori 
som då motsvarar en teori vilken beskriver på vilka olika sätt elever kan lära sig matematik 
samt hur motsvarande undervisning kan både planeras och genomföras, enkelt uttryckt den 
kunskap som krävs för att läraren ska kunna behärska de situationer som kan uppstå kring 
undervisning. Vidare handlar Löwings teori om att elever inte behöver acceptera färdiga 
formler och modeller då hon anser att ett matematiskt vetande byggs upp utifrån egna 
förkunskaper och egen förmåga, sett både från ett vardagsperspektiv som från ett 
utbildningsperspektiv och stödjer sig här på Ball och Bass vilka förordar ett kunnande som 
sammanbinder matematik och pedagogik med elevers förkunskaper och hur inlärning sker.  
 
En matematikdidaktisk teori innebär att det hela tiden måste finnas underlag för ett adekvat 
sätt att agera utifrån varierande uppkomna undervisningssituationer. Löwing (2004) hävdar 
dock, med stöd av Johansson och Kilborn, att en didaktisk ämnesteori, en ämnesteori för 
skolämnet matematik saknas. En fara med att läraren saknar en relevant teori kring innehållet 
i undervisningen och hela tiden måste improvisera är att lektionerna kan bli till ”happenings”. 
Löwing menar att läraren hela tiden utifrån elevernas frågor måste kunna avgöra vad som 
menas med dem, vilka problem eleverna har och utifrån detta fatta viktiga beslut angående 
hur undervisningen bör läggas upp. Denna teori låter sig inte härledas ur den akademiska 
disciplinen matematik då instrumenten som utvecklats på denna nivå enligt Löwing inte är 
tillräckligt skarpa för vardagsmänniskan att förstå sin omvärld. Ej heller går en didaktisk 
ämnesteoriteori i skolämnet matematik att härleda från erfarenheter av några begränsade 
fenomen som ofta sker i pedagogisk och inlärningspsykologisk forskning. En teori som 
innefattar omvärldsrelaterade kunskapsstrukturer och som också är väl anpassad till 
kunskaper i hur lärare och elever uppfattar detta innehåll anser Löwing vara vad som krävs. 
 

2.5.7 Nya matematikdidaktiska vindar 
Under 1980-talet avstannade diskussionen till grunderna och även förutsättningarna för 
matematikdidaktik och kom att ersättas av diskussioner kring elevtänkande, problemlösning 
samt diverse tekniska hjälpmedel. Från olika håll menar Löwing (2004) uttrycks det nu 15 år 
senare återigen ett behov av en ämnesdidaktisk teori. Att optimera lärandet med avsikten att 
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elevernas kunskaper och attityder till ämnet mer ska svara mot de mål som står att läsa i 
kursplan och läroplan är ett viktigt syfte i matematikdidaktisk forskning hävdar Löwing. 
Vidare menar hon att det professionella kunnande en matematiklärare bör besitta innefattar 
flera komponenter som exempelvis kunskaper om och förhållningssätt till undervisning och 
lärande i sig. Med stöd av Carlgren och Marton anser Löwing den primära uppgiften en lärare 
har är sammanlänkad med undervisningen. Reflektion över undervisningens mål och innehåll 
blir då en grundläggande didaktisk regel. Då lärandet har ett innehåll och ett mål konstaterar 
Löwing liksom Niss (2001) nödvändigheten av insikt i vad som menas med matematik då 
lärandet i detta fall berör matematik. Löwing tolkar Carlesson så att lärare som besitter en 
alltför ytlig kunskap (låt vara på en akademisk nivå) ofta inte vill lämna en inlärd 
procedurstyrd och stereotypt inriktad stil att undervisa. De hanterar inte riktigt att lämna 
tryggheten i form av formler och uttryck för att i stället möta eleverna på den nivå dessa 
befinner sig. 
 
Den matematikdidaktiska forskningen av idag skulle enligt Löwing (2004) koncentrera sig 
mycket på inlärning och lite på undervisning. När det gäller att förändra lärarutbildningen och 
då även skolans undervisning är kartläggning av hur elever tänker nödvändigt men inte 
tillräckligt menar Löwing och stödjer sig på Niss uppfattning i ämnet. Matematikdelegationen 
anser i (SOU 2004:97) att lärare behöver ha relevant kunnande i såväl matematik som 
matematikdidaktik/ pedagogik och matematikens användningsområden. Läraren har en 
nyckelroll genom att i sista hand bestämma innehåll och upplägg av matematikundervisningen 
i skolan. Läraren måste då besitta ämneskunskaper relevanta för undervisningsinnehållet 
konstaterar Löwing och anser bristen på en matematikdidaktisk teori för undervisning 
möjligen vara en bidragande orsak till vissa elevers svårigheter med att uppnå målen i 
matematik. Löwing refererar till examensordningen gällande lärarutbildningen där det står att 
läsa; ”blivande lärare skall kunna omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen och 
ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas” och enligt  Löwings uppfattning är detta 
grundstommen i den matematikdidaktiska teorin gällande undervisning i matematik. 
  
Sammanfattningsvis är matematikdidaktik ett otroligt komplext område. Då ingen av de 
forskare och skribenter som är nämnda ovan kan ge en direkt och överenskommen definition 
av vad begreppet matematikdidaktik egentligen är utan att hänvisa till dess komplexitet visar 
detta att det är ett begrepp av stor komplicerad natur. För att emellertid få en liten inblick i 
denna komplexitet så får de försök till definitioner som ovan nämnts duga som grund i 
dagsläget. Det som kan sägas är att dessa ovan nämnda forskare och skribenter har i alla fall 
vissa liknande utgångspunkter då de försöker att definiera begreppet. Det står ganska klart att 
syftet med forskningen på området är att främja och förbättra elevers lärande i matematik. Där 
innehåll i undervisningen bestäms utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Klart 
står också att det inte saknas teorier kring matematikdidaktikens betydelse i 
matematikinlärningen och att denna är viktig för och påverkar matematikinlärningen. Hur 
detta sedan påverkar och vad det i sådana fall är som påverkar, råder det inom forskningen 
delade meningar om. Forskning fortgår inom begreppet både i Sverige och runt om i världen. 
Ganska klart är dock att de olika begrepp som ovan försökts definieras är beroende av 
varandra. Begreppen lärarkompetens, didaktik och ämnesdidaktik har på olika sätt kopplingar 
till just matematikdidaktiken. I lärarkompetensen ingår dels ämneskunskapen men också 
insikt i och kunskap om undervisning och dess utformning det vill säga didaktik. I didaktik 
finns de didaktiska frågorna vad, hur och varför som läraren har att förhålla sig till i sin 
undervisning. Ämnesdidaktiken blir då sammanfogandet av den didaktiska sidan (vad, hur 
och varför) med de specifika ämneskunskaperna. Det är utifrån detta som ett ställningstagande 
i dagens läge måste tas då det råder sådan oenighet kring definitionen av matematikdidaktik. 
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Om lärarnas förhållande till matematikdidaktiken skall förstås, bör detta ses i ljuset av alla 
begrepp, det vill säga lärarkompetens, didaktik och ämnesdidaktik och inte endast av 
matematikdidaktiken. Detta just för att det saknas en tydlig definition av begreppet 
matematikdidaktik. Nämnas här skall att inga förhastade eller långtgående slutsatser bör dras 
av den matematikdidaktiska forskningen.  
 
Denna litteraturgenomgång har gett oss den teoretiska grund och de kunskaper som vi utgått 
ifrån då vi genomfört vår intervjuundersökning i hur lärare förhåller sig till matematikdidaktik 
i deras undervisning i skolämnet matematik.  
 
3. Metod 
 
Då vi utifrån vårat syfte utgick ifrån lärares förhållningssätt till matematikdidaktiken i sin 
matematikundervisning fann vi följande väg att gå för att angripa denna frågeställning. Dels 
gjorde vi en litteraturgenomgång där vi fokuserade på begreppen lärarkompetens och 
allmändidaktik, vilket sedan också kom att omfatta begreppen ämnesdidaktik och 
matematikdidaktik. Vi genomförde också en intervjustudie där fyra lärare i år 3 och 4 ingick. 
Intervjustudien genomfördes i en skola i Norrbotten. Intervjun hölls i ett enskilt rum där 
endast vi som intervjuade och den som för tillfället intervjuades befann sig. Detta 
tillvägagångssätt valde vi därför att vi menar att det ger oss en inblick i om och hur lärare 
förhåller sig till matematikdidaktiken i sin matematikundervisning. Begreppen måste alltså i 
tur och ordning gås igenom och redovisas för att det sedermera ska kunna ge oss en 
helhetsbild över vad detta begrepp betyder och hur lärarna förhåller sig till dessa. 
 

3.1 Litteraturgenomgången 
Litteraturgenomgången består av ett flertal teorier som sammanfattar de olika begreppen 
lärarkompetens, allmändidaktik, ämnesdidaktik och matematikdidaktik. Dessa teorier ger 
tillsammans den helhet som vi behöver för att kunna skaffa oss en djupare kunskap om 
matematikdidaktik. Enligt Patel & Davidson (1991) är det en stor fördel att skaffa sig gedigna 
kunskaper om det område som undersöks. Litteraturgenomgången har gett oss den goda 
kunskap som vi har haft till grund då vi genom intervjuer försökt utröna lärares 
förhållningssätt till matematikdidaktiken. Vi har använt oss av nyckelord då vi sökt 
information om ämnet, först var nyckelorden matematikdidaktik och ämnesdidaktik. Ganska 
snart insåg vi att det behövdes en betydligt bredare ingång i ämnet och då utökades sökorden 
till lärarkompetens och allmändidaktik. De källor vi sökt och använt är facklitteratur och 
avhandlingar. Vi har därefter gått igenom den funna litteraturen för att slutligen se om den är 
relevant för vårt syfte med rapporten.  
 

3.2 Intervjustudien 
Vi har valt att intervjua fyra stycken lärare, en som arbetar i år tre, en som arbetar i år fyra och 
en som arbetar i en åldersblandad klass år tre och år fyra. Till detta har vi valt att intervjua en 
speciallärare som har kontakt med alla elever i ovan nämnda årskurser. Alla intervjuade 
undervisar på samma skola. Urvalet har styrts av den tidsmässiga ramen som gett oss 
användandet av en ”tillgänglig grupp”. Det vi då har att ta ställning till är att just denna 
grupps resultat inte ger oss rätten att påstå att resultatet gäller för andra grupper än just denna 
grupp. Patel & Davidson (1991) menar att detta är viktigt att slå fast med tanke på 
generaliseringar. Med detta vill vi säga att de resultat vi kommer fram till endast gäller den 
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grupp vi har intervjuat och inte är en generalisering över vad andra grupper tycker i ämnet. Då 
vi undersöker och ställer oss frågorna  -vad är detta? Och  -vilka är de underliggande 
mönstren? genom de verbala analysmetoderna så ger det oss en kvalitativ inriktning på vår 
studie. Patel & Davidson menar att dessa frågor måste ställas om inriktningen på forskningen 
ska vara kvalitativ. Våra frågor hade låg strukturering, det vill säga, ganska stor utsträckning 
på frihet för intervjupersonen att svara på frågorna utifrån egen inställning och tidigare 
erfarenhet. Med tanke på att det här kan uppstå ett validitetsproblem så betonas ganska stor 
utsträckning så att de som intervjuas inte fick full frihet att tolka frågorna. Frågorna vi ställde 
hade dessutom låg grad av standardisering på grund av att vi strukturerade följdfrågor under 
pågående intervju.  
 
Enligt Kvale (1997) bygger forskningsintervjun på samtal i vardagen, vidare är detta samtal 
professionellt. Den forskningsintervju vi använder oss av kallar Kvale för en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju och definieras enligt följande; ”en intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening” (s. 13). Det är utifrån detta synsätt på intervjun som vi har valt att använda oss av det 
vill säga att vi vill att vår intervju ska bli mer som ett samtal om vardagen men med ett 
professionellt innehåll. Vi vill med dessa intervjuer erhålla erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardag. 
  
Vi har, som tidigare nämnts, genom vår litteraturgenomgång skaffat oss en gedigen kunskap i 
det ämne som intervjun skall handla om, det vill säga om matematikdidaktik, detta är viktigt 
enligt Kvale (1997). Vi har valt att inte ställa raka frågor om matematikdidaktik. Ingen av 
frågorna innehåller ordet matematikdidaktik. Detta är från oss ett medvetet val då vi tror att 
detta ord skulle hämma intervjun genom att ordet i sig kan väcka frågor och att detta tar fokus 
ifrån det vi egentligen vill veta. Vår avsikt är dock att de frågor vi ställer ska leda fram till 
svar angående lärarnas förhållningssätt till matematikdidaktiken. Vi har, när vi konstruerat 
frågorna, ställt oss frågorna vad, varför och hur. Vad, med tanke på att frågorna ska leda oss 
fram till det vi vill veta. Hur, för att all information och alla svar ska bli så korrekt tolkade 
som möjligt och varför, för att fylla det syfte vi har med intervjun. Detta syfte är att kunna 
utröna en grupp lärares förhållningssätt till matematikdidaktiken. 
 
Vi har valt att använda oss av bandspelare under intervjuerna. Kvale (1997) hävdar att just 
bandspelare skulle vara det vanligaste sättet att registrera intervjuer i dag. Svenning (1999) 
konstaterar att det är ett absolut måste med någon form av bandspelare då det blir mycket 
svårt att hinna skriva ned precis allt som sägs i en intervju. Kvale fortsätter med att konstatera 
att intervjuaren med hjälp av bandspelare då kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
frågorna samt att allt det sagda registreras vilket är en fördel vid analysen då intervjuaren har 
allt inspelat ordagrant och kan återvända till intervjun om behov av om - lyssning föreligger. 
 
När vi sedan skrev ut intervjuerna skrevs dessa ut ord för ord. Precis som de intervjuade 
svarade. Då vi sedan var tvungna att förhålla oss till de regler som gäller vid skriftspråket blev 
detta fallet och utskriften blev en konstruktion, det vill säga den transformerades från muntlig 
kommunikation till skriftlig. I och med detta var vi tvungna att göra en rad bedömningar och 
överväganden dessa skall göras enligt Kvale (1997). När texten var utskriven gav den oss det 
verktyg som behövdes för vårat fortsatta arbete. Nu var utskriften början till en analys. Vi 
valde då att klippa ihop svaren utifrån en kategorisering. Denna kategorisering bestod av tolv 
olika kategorier där vi sorterade in de olika svaren. De tolv olika kategorierna uppstod dels 
utifrån det syfte vi hade med vår undersökning och dels utifrån de frågor (bilaga 1) som vi 
konstruerat utifrån vår bakgrund. Dessutom uppstod dessa kategorier utifrån de svar som de 
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intervjuade lärarna gav oss. Det vill säga, vi gjorde kategorier som samlade ihop liknande 
svar. Dessa tolv kategorier reducerades snart till sex stycken då de svar vi erhöll passade mer 
till en kategori än till en annan. Det vill säga, svaren kunde passa i två kategorier men 
övervägande del av svaret passade till en kategori och fick därför plats under den kategorin. 
Vi har alltså använt oss av analysmetoden som Kvale (1997) kallar för meningskategorisering. 
Denna metod innebär att intervjun kodas i kategorier. Vad som kan vara ett problem med 
detta är att det blir utifrån vår bedömning som de olika kategorierna både kallas och vad de 
innehåller. Därefter kunde vi analysera och få fram ett resultat (allt så mycket som möjligt 
inom ramarna för analysmetoden meningskategorisering) kring hur dessa lärare förhåller sig 
till matematikdidaktiken i sin matematikundervisning. 
 
Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt med avseende på tolkning och bearbetning 
av det insamlade datamaterialet. Patel och Davidson (1991) nämner att ett hermeneutiskt 
synsätt innebär att den kunskap och de tankar forskaren har kring ämnet är en tillgång och inte 
ska ses som någon form av hinder. Vidare närmar sig hermeneutikern subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse forskningsobjektet. Kvale (1997) säger ”det centrala för en hermeneutisk 
förståelse är tolkning av en specificerbar mening och de frågor som i detta syfte ställs till en 
text” (s. 42). Fortsättningsvis nämner Kvale att uttolkarens förkunskaper om ämnet i texten 
har stor betydelse då begreppen samtal och text är väsentliga.  
 
Som framgår av ovanstående text är det mycket att ha i åtanke när det gäller den kvalitativa 
forskningsintervjun. Vi har efter bästa förmåga försökt att ha ovanstående text i minne när vi 
konstruerat och utfört intervjuprojektet.  
 
4. Resultat 

4.1 Matematikboken  
I intervjun hänvisar lärarna ofta till läromedlet i matematik, i detta fall Matematikboken1. 
Lärarna menar att boken i sig ger eleverna en hel del konkreta förslag på hur eleverna kan 
tänka gällande lösningsförfarande i matematik. Så här uttrycker sig en av de intervjuade 
lärarna: ”Det som den är bra på, den presenterar ju många olika svar eller många olika 
lösningar på svaret, olika varianter att komma fram till det”. Att boken ger många olika 
alternativ till lösningar uppskattas, vilket ytterligare en av lärarna formulerar enligt följande: 
”Boken som vi har nu, matteboken, den är ju jättebra för den ger ju olika lösningsalternativ, 
till exempel med minus eller plus.” 
 
Utifrån de olika förslag som boken ger kan eleverna sedan själva välja den strategi som passar 
varje enskild elev bäst, exempelvis att använda multiplikation istället för addition. Lärarna 
stödjer mycket av sitt undervisningsinnehåll på matematikboken. Lärarna menar att boken ger 
dem ramar att förhålla sig till i sin matematikundervisning. Dessa ramar ger dem sedan en 
form av trygghet och stöd i utvecklandet av sina genomgångar. Ramarna stödjer dessutom 
lärarnas intentioner rörande elevers tankestrategier och deras strävan att främja elevernas 
förmåga till problemlösning.  
 
Lärarna anser att läromedlet i fråga ger en medvetenhet hos eleverna själva om hur de tänker, 
i och med att de får synliggöra detta i skrift vid till exempel skriftlig huvudräkning. En lärare 
menar att ”den här matteboken vi har bygger ju på skriftlig huvudräkning så jag tror att våra 
elever blir mer medvetna om hur de tänker i och med att de får skriva ned det, det tror jag”.  
                                                 
1 Birgitta Rockström Matematikboken (Almkvist & Wiksell, 1995) 
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I sitt didaktiska tänkande använder sig lärarna i hög grad av matematikboken. Här tycker 
lärarna att boken ger eleverna de grundläggande och centrala delar som bygger upp det 
matematiska kunnandet. 
 

4.2 Elevernas tankemönster 
Lärarna är överens om att mycket av elevernas matematiska bearbetning sker i huvudet och 
det som redovisas är bara svaren. Här vill lärarna gärna se hur eleverna kommit fram till 
svaret, alltså på pappret redovisa sina tankestrategier och sin tankeprocess. Dock behöver 
denna redovisning inte nödvändigtvis innehålla matematiska symboler som exempelvis siffror 
utan kan gärna bestå av bilder då lärarna är överens om att elever ibland kan ha svårt att 
konkret visa hur de tänkt. En av lärarna uttrycker det på följande sätt:  
 

Det man ser med barn som går i fyran är att de ofta gör mycket tänk i huvudet. De 
gör klart det i huvudet sen skriver de svaret ungefär. Det jag skulle vilja att de 
blev bättre på det är att redogöra hur de har kommit fram till, vilka 
uppställningar de har gjort i huvudet. 

 
Det gäller enligt lärarna att vara alert och hänga med i elevernas smarta tankesätt. Allt för att 
dels kunna förstå och dels kunna stödja eleverna i deras tänkande då ingen tankestrategi är 
finare eller bättre än någon annan. 
 

4.3 Språkets betydelse 
Matematiken är så mycket mer än bara räknande. Språket har en stor betydelse inom 
matematiken. Dels det matematiska språket, det vill säga begrepp och termer, men också det 
vardagliga språket som elever ibland kan ha svårt att förstå. Det kan vara ord som över, under, 
framför, bakom och så vidare. Ibland kan det vara så att det är ordens betydelse som eleverna 
har svårigheter med och inte matematiken i sig. Med anledning av språksvårigheterna säger 
en av lärarna följande: ”det är så mycket språk som man inte tänker på, som ett barn som då 
har språksvårigheter kan få svårt med matte fast de egentligen inte har matematiksvårigheter”. 
 
Lärarna anser att det är viktigt att diskutera matematik. De anser att eleverna behöver få 
respons på sitt matematiska tänkande av både läraren men också av sina klasskamrater. 
Matematik är mycket ensamarbete medan lärarna anser att den i större utsträckning borde ske 
i grupp. Här tycker en av lärarna att: ”svaret är att prata mycket matte tycker jag, även att 
barnen ska prata mycket med varandra”. 
 

4.4 Konkretisering i vardagen 
Lärarna pratar om hur viktigt det är att förankra matematikundervisningen i vardagen. Genom 
att ge konkreta exempel ur elevernas vardag, saker de kan relatera till, kan detta resultera i att 
eleverna lättare förstår, kommer ihåg och kan använda sig av olika tankestrategier.  
 

Jag tror att det är jätteviktigt att inte bara stå och prata matte, utan visa matte. 
Den uppgiften, den utmaningen den möter man höll jag på att säga dagligen och 
då gäller det att tänka snabbt, att vara lite snabbtänkt och försöka hitta kul, vad 
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ska jag säga, hitta kul exempel som finns i vardagen eller något som ligger nära 
eleverna. 

 
De anser vidare att innehållet i matematikundervisningen mer och mer styrs mot 
vardagsmatematiken. De tror dessutom att den mer akademiska delen av matematiken i 
skolan, exempelvis långa och komplicerade uträkningar håller på att försvinna och ersättas av 
den matematik eleverna direkt kan relatera till och använda sig av i vardagen. 
 

4.5 Elevernas förkunskaper 
Lärarna anser att de i hög grad tar hänsyn till elevernas förkunskaper. De menar att en del 
elever som inte har så lätt med matematik måste styras in på spår de klarar av och därigenom 
erhålla det självförtroende som är nödvändigt för dem och gör det möjligt för dem att gå 
vidare i matematiken. 
 

Man vet vars man har sina starka och svaga elever, och i mitten och ja man 
känner dem ganska bra. Det är ju tur det, annars skulle man ”köra över dem”, 
om man skulle säga att alla skulle göra samma sak. Man vill ju inte ”knäcka” 
dem.  

 
Andra elever som har det lättare med matematiken måste även de styras in på ett spår, ett 
svårare matematikspår som innehåller utmaningar. Lärarna anser att detta skulle ge dessa 
elever en högre motivation avseende elevernas lärande i matematik. Viktigt är då att som 
lärare vara medveten om sina elevers förkunskaper för att kunna föra in dem på rätt spår och 
inte knäcka dem i sin matematiska strävan. I och med att matematik dessutom är 
kontextbunden måste fokus ligga på det som är viktigt för stunden. Det vill säga att med ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv se det som är viktigt för den grupp som läraren står inför i sin 
undervisning. 
 

Vissa som kämpar på och man ser att de har förstått men det går otroligt sakta för 
de måste skriva, att man då kan hjälpa dem med att det här behöver du inte göra, 
ja så att man hjälper dem framåt så att de inte fastnar, det är ju det som är 
”sporten”. 

  

4.6 Lärarnas syn på processen 
Lärarna menar att den matematiska kompetensen hos den undervisande läraren är viktig. Då 
det gäller modet att välja bort vissa delar i sin undervisning inom matematiken anser lärarna 
att detta inte i första hand ska kopplas till den egna matematiska kompetensen. Dessa val skall 
istället ske på en mer erfarenhetsmässig grund. 
 

Jag har själv läst matte och lyckats få bra betyg, men det är först nu till hösten 
när jag har jobbat i tre år som jag känner mig redo att välja ut och kanske plocka 
bort vissa delar i min matematikundervisning. 
 

Lärarna menar att deras elever inte i första hand ska inrikta sig på hur det ”ska vara” utan mer 
inrikta sig på hur de själva tänker och känner. Att det de gör är bra och att de kommer fram till 
en lösning på matematikproblemen. Att eleverna sedan utifrån sin lösning förstår varför och 
att de ser att deras svar är rimligt. 
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Lärarna anser att de ofta ställer sig frågorna vad deras undervisning ska innehålla och hur den 
ska utformas. Dessa frågor ställer lärarna eftersom de har ett mål med sin undervisning. Målet 
är att få eleverna att förstå matematik. Här hänvisar lärarna återigen till matematikboken och 
menar att den ger dem det stöd och det innehåll som de behöver i sin matematikundervisning. 
Lärarna jobbar dessutom i samma arbetslag och kan därigenom ge varandra råd och uppslag 
om innehåll och utformning av sin undervisning. så här uttrycker sig en av lärarna: ”Alltså 
man har ju ändå vissa mål, som exempelvis talen upp till tio, som de ska lära sig och kunna 
dela på, och kanske veta vad lika-med tecknet står för” vidare sägs att ”mitt mål är att få 
eleverna att förstå, det är mitt främsta mål”.   
 
Lärarna menar att ett problem i matematiken är att eleverna stressar. De vill bli fort klara med 
det de håller på med och är egentligen inte intresserade av att prova olika tankestrategier utan 
vill direkt ha tillgång till den strategi som tar dem snabbast till målet, det vill säga svaret. 
Risken här blir enligt lärarna att den djupare förståelsen går förlorad. Trots detta menar 
lärarna att när eleverna tillskansat sig basen, det vill säga de grundläggande kunskaperna, ser 
lärarna att eleverna mer och mer vågar prova sina tankestrategier och vinna matematisk mark, 
vilket är viktigt för att erhålla en djupare förståelse i matematik. 
  

5 Diskussion 
 

5.1 Slutsatser  
Som tidigare nämnts är matematikdidaktiken ett otroligt komplext och sammansatt område att 
forska kring. De forskare som vi har använt oss av kan inte komma fram till en direkt eller 
gemensam definition av vad matematikdidaktik är. Varje forskare hänvisar till begreppets 
komplexitet och detta visar oss dess komplicerade natur. Att matematikdidaktiken är så 
komplicerad beror bland annat på att den till sin natur är dubbel. Den innehåller dels en 
beskrivande/ förklarande del med frågorna, vad är fallet? och varför är det på detta viset?  
Dessutom innehåller matematikdidaktiken en normgivande frågeställning där frågorna är, vad 
bör fallet vara? och varför då? Vid en närmare översyn av dessa två delar i den 
matematikdidaktiska verksamheten visar sig två till varandra närliggande områden nämligen 
undervisning i matematik och inlärning i matematik. Undervisning i matematik, som riktar 
fokus på förmedling av bland andra matematiska kunskaper, insikter, färdigheter och 
kompetenser. Inlärning i matematik som fokuserar på vad som sker hos elever som tillägnar 
sig dessa matematiska kunskaper, insikter, färdigheter och kompetenser. Här betonar Niss 
(2001) lärandeprocesser och inlärningsprodukter som då ger ett undersökningsområde till 
matematikundervisningen och matematikinlärningen. Detta är det närmaste en definition vi 
kommer av matematikdidaktiken. 
 
Det vi med större klarhet kan säga är att begreppet matematikdidaktik är beroende av de andra 
begreppen såsom lärarkompetens, didaktik och ämnesdidaktik och att dessa begrepp står i 
förhållande till varandra. Vi drar slutsatsen att det ena kan inte existera utan det andra utan 
dessa står hela tiden i relation till varandra. Detta kan vi säga genom att bland andra Maltén 
(1995) visar oss att ämnesdidaktik och ämneskunskaper tillsammans utgör en av grundpelarna 
för lärarkompetensen.  
 
Att bara ställa sig frågan hur läraren förhåller sig till matematikdidaktiken i sin undervisning 
anser vi vara en omöjlighet om vi inte tar med begreppen lärarkompetens (som enligt Maltén 
(1995) dessutom innefattar ämneskunskaper), didaktik och ämnesdidaktik i vår fråga. Maltén 
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pratar om att läraren skall vara väl bevandrad i undervisnings- och inlärningsprocesser. 
Läraren skall vidare hela tiden kritiskt granska och analysera sitt eget agerande. Definitionen 
av en kompetent lärare kan möjligen vara anser Maltèn att hon eller han besitter goda 
ämneskunskaper, praktisk erfarenhet, en lämplig personlighet och ämnesdidaktiska 
kunskaper. Denna definition ger oss insikten i att se till hela spektrat av begreppen då vi ska 
belysa matematikdidaktiken. 
 
Det är just kring dessa ämnesdidaktiska kunskaper som vi drar slutsatsen att den verkliga 
lärarkompetensen sitter. Att läraren skall kunna förhålla sig till de didaktiska frågorna och 
ständigt eftersträva ett medvetandegörande och en reflektion kring egna teorier och vilka 
effekter detta får på den egna undervisningsprocessen. Löwing (2004) påpekar också detta när 
hon vänder sig mot den traditionella synen på en bra matematiklärare. Denna syn har enligt 
tradition och hävd sagt att den som behärskar matematik och didaktik automatiskt skulle bli 
en bra lärare i matematik. Hon menar att bara behärska ämnesinnehåll inte är tillräckligt för 
läraren när det gäller att skapa en fungerande undervisning. Det måste till betydligt mer av 
kunskaper och färdigheter i lärarens profession. Det räcker inte att jag som lärare förstår något 
och hur jag förstår det, jag måste dessutom ha förmågan att reflektera över om förståelsen kan 
erhållas på annat sätt då det är på mig som lärare att i min profession kunna möta alla elever 
på deras nivå och förutsättningar och tillgodose deras behov.  
 
Det är dock viktigt att ännu en gång slå fast att om vi skall kunna se lärares förhållande till 
matematikdidaktik i deras matematikundervisning måste detta, tror vi, ses utifrån alla de ovan 
nämnda begrepp, det vill säga lärarkompetens, didaktik och ämnesdidaktik. I 
lärarkompetensen ingår dels ämneskunskapen men också insikt i och kunskap om 
undervisning och dess utformning det vill säga didaktik. I didaktik finns de didaktiska 
frågorna vad, hur och varför som läraren har att förhålla sig till i sin undervisning. 
Ämnesdidaktiken blir då sammanfogandet av den didaktiska sidan (vad, hur och varför) med 
de specifika ämneskunskaperna. Detta för att det råder en oenighet bland forskningen vad som 
är matematikdidaktik. Då denna oenighet råder och då dessutom flera av forskarna bland 
andra Niss (2001) manar till försiktighet mot att dra några förhastade och långtgående 
slutsatser av den matematikdidaktiska forskningen har vi använt oss av definitionerna av alla 
de ovanstående begreppen då vi konstruerat frågorna till vår intervju del. Denna del som 
belyser de intervjuade lärarnas förhållande till matematikdidaktiken i deras 
matematikundervisning. 
 
Dessa förmananden mot förhastade slutsatser ges bland annat med tanke på att dels är det 
matematiska lärandet komplext eller som Niss (2001) hävdar att den enskilde elevens 
inlärning i matematik går genom många landskap och tar sig ofta en lång och slingrande väg 
synnerligen komplex och mångsidig samt svår att urskilja. Den andra och kanske ännu 
viktigare delen är att det eleverna ska klara av eller förstå måste först göras föremål för en 
uttrycklig och noggrann tillrättalagd undervisning. En annan orsak är att lärarna sällan ges 
möjlighet att ordentligt ta del av och sätta sig in i den matematikdidaktiska forskningen. Här 
skulle en lösning kunna vara att läraren blir forskare och då den som själv undersöker det som 
är relevant för praktiken. Hur detta skulle bli möjligt med dagens ansträngda och 
tidsbegränsade verklighet står kanske skrivet i framtidens skola. Klart är ändå att det finns ett 
behov av detta när matematikundervisningen skall utvecklas. Detta skrivs det också om i 
regeringens utredning (SOU 2004:97) och den tillsatta delegationen tar där dessutom ställning 
när de menar att lärare behöver ha relevant kunnande i såväl matematik som 
matematikdidaktik.  
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Vad matematikdidaktikforskningens övergripande syfte beträffar kan vi säga att forskarna har 
en till viss del överenskommen syn, det vill säga att dess övergripande syfte är att den ska 
främja och förbättra elevers lärande i matematik. Forskare bland andra Niss (2001) anser att 
läraren ska med hjälp av matematikdidaktiken kunna tänka ut, utforma samt genomföra en 
effektiv matematikundervisning som innehåller alla de parametrar och komponenter som 
påverkar och kan hjälpa till i strävan att få till stånd en både tillfredsställande och önskvärd 
matematikinlärning. Det vill säga läroplaner, klassrummets organisation, arbetsformer, 
aktiviteter, resurser och materia. Vi kan härmed se, även om  en direkt definition av begreppet 
matematikdidaktik saknas, att forskarna anser fortsatt forskning kring begreppet vara av stor 
betydelse för matematikinlärningen hos våra elever i skolan. Denna ståndpunkt har vi hittat 
både hos Strässer (2005) , Niss (2001) och Löwing (2004).  
 
Där vi inte lyckats nå en direkt definition av begreppet matematikdidaktik har vi i alla fall nått 
ett övergripande syfte med forskningen kring detta begrepp. Detta gav oss en utgångspunkt då 
detta övergripande syfte tillsammans med de övriga begreppen lärarkompetens, didaktik och 
ämnesdidaktik gav oss en god teoretisk kunskap. Vi hade nu en god grund att utgå ifrån då vi i 
vår intervju- del skulle undersöka lärares förhållningssätt till matematikdidaktik i deras 
undervisning i skolämnet matematik. 

5.2 Validitet – reliabilitet 
Svenning (1999) talar om begreppen inre och yttre validitet. Den inre validiteten skulle då 
handla om projektet och den direkta kopplingen mellan teori och empiri. Han fortsätter med 
att konstatera att yttre validitet då rör hela projektets förankring i en vidare ram med avseende 
på dess teorier och empiri. Vidare säger han att inre validitet handlar om att ställa frågor till 
rätt grupper av människor. Detta är något vi tagit fasta på då vi har ställt våra frågor till lärare. 
Vi avser att undersöka något som är kopplat till undervisning och därför väljer vi ovan 
nämnda yrkeskategori då vi tror, utifrån vårt syfte att vi erhåller de mest relevanta svaren.  
 
Svenning (1999) påpekar också nödvändigheten av försiktighet gällande generaliseringar. Vi 
har i metoden klart visat att vi inte kan göra någon form av generaliseringar då vi har en för 
liten undersökningsgrupp. Den kunskap vi erhåller från vår intervju gäller således bara den 
grupp av personer vi intervjuat och kan följaktligen inte användas till någon form av 
generaliseringar.  
 
Svenning (1999) säger att reliabilitet är det samma som tillförlitlighet. Diskussionen kring 
tillförlitlighet gäller inte alls i samma utsträckning när det gäller kvalitativa undersökningar 
som för kvantitativa. Någon som, enligt Svenning, höjer en undersöknings reliabilitet skulle 
vara klara definitioner på de begrepp som används vid intervjuundersökningar. Vi valde att 
inte använda ordet matematikdidaktik i vår intervju då vi anser det vara förhållandevis svårt 
att göra en konkret definition och detta följaktligen hade kunnat påverka reliabiliteten 
negativt. Vi har även tänk på att under intervjun inte ställa ledande frågor som kan påverka 
svaren. Även om detta givetvis kan ske omedvetet har vi ändå haft det i åtanke när frågorna 
ställts. Vi har valt att medverka båda två vid intervjuerna samt vid utskrift av dessa. Detta 
med tanke på att så långt som möjligt motverka alltför stor godtycklig subjektivitet, det vill 
säga att det i detta fall endast blir vår subjektivitet som sammanblandas i tolkningen av 
intervjusvaren.  
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5.3 Resultatdiskussion  
Utifrån resultatet av våra intervjuer kan vi slå fast att de intervjuade lärarna till viss del 
besitter en matematikdidaktisk kompetens genom att de ställer sig de didaktiska frågorna, de 
integrerar elevernas förkunskaper i sin undervisning samt att de försöker koppla nämnda 
undervisning till elevernas konkreta vardag. Detta genom att ge eleverna exempel de kan 
relatera till. Emellertid är lärarna inte direkt medvetna om detta då matematikdidaktiken är av 
sådan komplex natur. Då det enligt bland andra Strässer (2005) och Niss (2001) saknas en 
egentlig överenskommen definition av matematikdidaktik är det svårt för lärarna att säga att 
de besitter kunskap om den. Detta blir som sagt ett omedvetet förhållningssätt som synliggörs 
genom att de förhåller sig till de andra begreppen såsom lärarkompetens och didaktik.  
 
Med avseende på undervisningens innehåll hänvisar lärarna ofta till läromedlet, alltså 
matematikboken. Det kan bero på att de lärare vi intervjuat är relativt nya i yrket. Vi anser att 
det till stora delar är läromedlet som styr innehållet i deras matematikundervisning och inte 
kursplanen, då denna under intervjutillfället inte nämndes en enda gång. Då vi har tagit del av 
läromedlet i fråga tycker vi förvisso att det tar upp grundläggande och centrala delar i 
matematikundervisningen men vad sker vid byte av läromedel? Frågan väcks nu hos oss, kan 
det vara så att en del lärare i matematik litar på och styrs av läromedel i högre grad än utifrån 
den egna matematiska kompetensen låta kursplanen i matematik styra valet av innehåll i 
matematikundervisningen? Om så är fallet har en grundläggande del i det 
matematikdidaktiska tänkandet fallit bort. Detta anser vi med stöd av Niss (2001) då han 
hävdar att det är läraren som slutgiltigt bestämmer innehåll och upplägg av 
matematikundervisningen i sin klass. Att låta läromedlet styra i allt för hög grad kan ge 
negativa effekter på undervisningen i matematik. Läraren måste förstå matematikens roll och 
inverkan på samhället samt dess användningsområde och inte bara lita till att läromedlet ger 
eleverna den ”rätta” undervisningen i matematik. Både Niss och Löwing (2004) konstaterar 
att det är nödvändigt för läraren att ha insikt i vad som menas med matematik och 
undervisning i matematik, det vill säga matematikens roll, inverkan och användningsområde. 
 
Samtidigt som de intervjuade lärarna är läromedelsbundna anser de att det är viktigt att 
förankra sin matematikundervisning i elevernas vardag. Enligt Löwings (2004) 
matematikdidaktiska teori byggs ett matematiskt vetande upp utifrån egna förkunskaper och 
egen förmåga, detta sett både från ett vardagsperspektiv som från ett utbildningsperspektiv. 
Med detta menar Löwing att ta vara på elevernas konkreta vardag och i sin undervisning 
koppla till den är viktigt och en del av det matematikdidaktiska tänkandet. De intervjuade 
lärarna anser att om eleverna ges exempel i matematikundervisningen kopplat till deras 
vardag leder detta förhoppningsvis till dels höjd motivation, dessutom ger det eleverna 
minnesstöd i hur olika uppgifter kan lösas. Alltså ger detta eleverna en hjälp att komma ihåg 
olika tankestrategier. Innehållet styrs dock fortfarande till stor del av läromedlet och 
problemet blir (om det nu är ett problem?) att det är situationen som ändras och inte det 
matematiska innehållet.  
 
En annan del av det matematikdidaktiska tänkandet är att bygga vidare på elevernas 
förförståelse och se den som en tillgång och inte som något negativt. Unenge (1988) menar att 
läraren redan från början måste knyta an till elevernas förförståelse i sin undervisning. Här 
hävdar vi att de intervjuade lärarna i hög grad anammat denna del av det matematikdidaktiska 
tänkandet. De är även väldigt medvetna om betydelsen av detta. Det som är viktigt med att ta 
vara på elevernas förförståelse är att dels behöver eleverna då inte revidera hela sin tidigare 
uppfattning om matematiken, läraren möter alltså eleven i dennes matematiktänkande. 
Läraren kan på detta sätt bygga vidare på elevens matematiska tänkande. Liksom Unenge 
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hävdar även Kilborn (1989) att barn har redan när de börjar skolan ett matematiskt kunnande 
och en intuitiv uppfattning kring tal och räkneregler. När läraren sedan har bildat sig en 
uppfattning om hur eleven tänker matematik kan han eller hon avgöra svårighetsgrad på den 
framtida matematiska undervisningen. Läraren måste sträva efter att hitta en nivå i sin 
matematikundervisning som svarar mot varje enskild elevs matematiska kunnande. 
Matematikinnehållet får inte av eleverna upplevas som varken för svårt eller för lätt. Här 
föreligger dock ett problem då lärarens undervisningstid och undervisningssituation knappast 
medger tillfälle att möta varje enskild elev i dennes matematiktänkande och på dennes nivå. 
Strävan måste dock vara att i största möjliga mån möta eleverna utifrån ett 
matematikdidaktiskt synsätt, alltså att dels möta dem i deras matematiska tänkande och dels 
möta dem på nivå de befinner sig. 
 
Vad beträffar språkets betydelse i matematikundervisningen anser vi att de intervjuade lärarna 
besitter kunskap om detta. De anser att matematikundervisning i större grad ska ske i grupp 
och inte enskilt så att eleverna ges tillfälle att diskutera matematik och inser värdet i detta. 
Dessutom är det matematiska språket, det vill säga begrepp och termer enligt lärarna viktigt 
för eleverna att kunna. Löwing (2004) anser beträffande språkets betydelse att alla har olika 
språkliga förmågor och det gäller för läraren att möta alla dessa elevers förutsättningar. 
Vidare anser hon att det språk som läraren använder i undervisningen förutom att förklara 
också ska inbjuda till konkretisering och verklighetsanpassning. 
 
Vi har redan tidigare slagit fast att de lärare vi intervjuat har ett visst förhållande till 
matematikdidaktiken i sin matematikundervisning. Detta kan vi förutom det vi tidigare skrivit 
dessutom styrka genom att visa att dessa lärare har reflekterat och reflekterar kring de 
didaktiska frågorna. Dessa frågor, nämligen hur och vad som enligt Maltèn (1995) innefattas i 
begreppet didaktik och ger ett didaktiskt förhållningssätt, tycker vi att lärarna använder sig av 
i allra högsta grad. De förhåller sig till hur genom att de har förmågan att reflektera över om 
förståelsen kan erhållas på annat sätt, vilket Löwing (2004) anser vara av stor vikt. Det vill 
säga att som lärare ha flera olika sätt att lära ut saker på. De intervjuade lärarna visar också ett 
tydligt reflekterande kring vad då de dels diskuterar med varandra om innehållet i 
undervisningen och dels själva ger sin matematikundervisning innehåll. Låt vara att detta till 
stor del styrs av läromedlet i matematik just nu, men som lärarna själva säger, tror de att de 
genom erfarenhet och tid i yrket ska våga sig på att plocka bort och ändra vissa delar i sin 
matematikundervisning. Att lärarna inte nämner varför frågan kan bero på att vi inte frågar 
direkt om detta i våra intervjufrågor. Lärarna anser dessutom att läromedlet hjälper dem med 
vad och hur i hög grad och därigenom kan det vara så att de uppfattar varför frågan som 
mindre viktig då vad frågan med läromedlets hjälp redan är klarlagd. Lärarna frågar sig varför 
i och med att de har ett mål med sin matematikundervisning nämligen att eleverna skall förstå 
matematik. Detta blir dock som vi uppfattar det, en mer övergripande varför fråga, däremot på 
frågan varför just detta specifika innehåll svarar läromedlet på.   
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning  
Med detta i beaktande kan förslag på fortsatt forskning vara att närmare undersöka i vilken 
grad läromedlet styr innehållet i matematikundervisningen. Ytterligare förslag till fortsatt 
forskning kan vara att undersöka hur lärares förhållande till matematikdidaktik påverkar 
elevers lärande i matematik. Vi anser att insikt i och kunskap om matematikdidaktik ger oss 
ett helt annat synsätt och en djupare förmåga att reflektera över och analysera vår framtida 
undervisning i matematik som förhoppningsvis kommer våra framtida elever till godo.   
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Bilaga 1.  
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur tror du dina elever tänker när de ställs inför olika inlärningsuppgifter i ämnet 
matematik? 

 
2. Lägger dina elever upp olika tankestrategier, i så fall är dessa lätta att se och ger dessa 

någon information om hur eleverna tänker i ämnet matematik? 
 

3. Vilka tankemönster/ tankestrategier hos dina elever tycker du vore eftersträvansvärda 
med tanke på att just dessa i högre grad än andra bidrar till lärande och förståelse i 
ämnet matematik? Alltså hur skulle du som lärare vilja att dina elever tänker i ämnet 
matematik? Vid till exempel problemlösning. Varför ? 

 
4. Hur ofta ställer du dig frågorna vad ska jag undervisa, varför just detta innehåll och 

hur ska min undervisning gå till? Med tanke på undervisning och kunskapskontroll i 
ämnet matematik. 

 
5. Tar du hänsyn till dina elevers för kunskaper i matematik och i sådana fall i vilken 

grad när du planerar din undervisning i matematik? 
 
 




