
i 

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE 

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, 

AVANCERAD NIVÅ, 15 HP 

STOCKHOLM, SVERIGE 2019 

Den ideella räknestugans 

matematik 

Volontärers föreställningar om och undervisning i 

matematik.

Linus Lind 

KTH 

SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 



ii 

Den ideella räknestugans 

matematik 

Volontärers föreställning och undervisning av 

matematik 

Linus Lind 

The mathematics in non-profit supplementary 
tutoring – the belifs of mathematical and tutoring 
held by volunteers 

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ  
PROGRAMMET KOMPLETTERNADE PEDAGOGISK UTBILDNING 

Handledare: Susanne Engström, KTH Skolan för industriell teknik och management. 

Examinator: Per Norström, KTH Skolan för industriell teknik och management. 



 iii 

  



 iv 

Sammanfattning 

I det svenska undervisningslandskapet har extraundervisning, från både privata och 

offentliga aktörer, under senaste decenniet fått en mer och mer betydelsefull och naturlig 

plats. Där både ideella och vinstdrivande organisationer under de senaste årtionden erhållit 

statliga subventioner eller bidrag. Det blir därför viktigt att skapa en förståelse för vilken typ 

av matematikundervisning som ges av dessa organisationer. Av särskilt intresse för denna 

studie är de ideella organisationerna, och dess volontärer, som erbjuder kostnadsfri 

undervisning i form av räknestugor i matematik för elever från gymnasieskolan.  

Tidigare forskning om de svenska ideella räknestugornas undervisning och dess volontärer 

lyser med sin frånvaro. Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för verksamheten inom 

de ideella räknestugorna, dess volontärer och vilken matematikundervisning som där ges. För 

att undersöka volontärernas undervisning så genomfördes dels intervjuer med volontärerna, 

om deras föreställning om matematik som ämne och om matematikundervisning, dels 

observationer av volontärernas undervisning inom räknestugans verksamhet. Analys och 

tolkning av observationer och intervjuer tar utgångspunkt i tidigare forskning om lärares 

föreställning om matematik, lärande och dess undervisning. 

De intervjuade och observerade volontärerna gav en samstämmig bild, där föreställningen av 

matematik som kom till uttryck i intervjuer stämde väl överens med vad som observerades i 

undervisning. Av den tidigare forskningens tre föreställningar av matematiken gav de 

intervjuade och observerade volontärerna uttryck för två av de tre föreställningarna. 

Matematik som verktyg var ett förhållningssätt som uttrycktes av samtliga volontärer i både 

intervju och undervisning. Perspektivet matematik som problemlösning uttrycktes inte av 

någon av volontärerna i undervisning, och hade en tämligen tillbakaskjuten roll i den 

föreställning om matematik som uttrycktes i intervjuer. Slutsatsen är att utifrån vilka 

föreställningar av matematik som synliggörs inom undervisning kan räknestugor medföra 

vissa begränsningar sedda som undervisningsform, då den observerade undervisningen 

primärt gav uttryck för en föreställning om matematik som verktyg. Medan de platonska 

synsätten förekom till viss del och föreställningen av matematik som problemlösning ej kom 

till utryck i undervisningen. 

Nyckelord: föreställning om matematik, extraundervisning,  matematikundervisning, ideell 

undervisning, gymnasieskolan. 
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Abstract 

In the Swedish educational landscape, supplementary tutoring, from both private and public 

organizations, has in the last decade gained a more and more significant and natural place. 

Where both non-profit and for-profit organizations have received government subsidies or 

grants in recent decades. It is therefore of important to gather an understanding of the type 

of mathematics education provided by these organizations. Of particular interest for this 

study are the non-profit organizations, and its volunteers, offering free tutoring in 

mathematics for student in the upper secondary school. 

Previous research on the non-profit supplementary tutoring in Sweden, and its volunteers, is 

lacking. The purpose of this work is to create an understanding of the activities in the non-

profit supplementary tutoring, its volunteers and the mathematics teaching that is there 

provided. In order to investigate the volunteer’s educational practice, both interviews with the 

volunteers regarding their beliefs about mathematics as a school subject and their beliefs 

about mathematical education where conducted, and also on observations of the volunteer’s 

educational practice where done. Analysis and interpretation of observations and interviews 

are based on previous research about teachers’ beliefs of mathematics, learning and its 

teaching. 

The volunteers gave a coherent picture, where the beliefs of mathematics expressed in 

interviews was in agreement with what was observed in teaching practice. Of the previous 

research’s three beliefs of mathematics, the interviewed and observed volunteers, expressed 

two of the three beliefs. The Instrumentalists beliefs, mathematics as a tool, was expressed by 

all volunteers in both interview and teaching. The perspective of mathematics as problem 

solving was not expressed by any of the volunteers in their tutoring practice, and was almost 

invisible in the beliefs of mathematics expressed in interviews. The conclusion is that, from 

the beliefs of mathematics expressed in tutoring practice, the supplementary tutoring can be 

seen to have certain limitations as a form of education, since the observed practice primarily 

expressed the belief of mathematics as a tool. The platonic perspective appeared to some 

extent and the notion of mathematics as problem solving was not expressed in teaching. 

Keywords: mathematical beliefs, supplementary tutoring, mathematical instruction, non-

profit education, upper secondary school. 
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1 Inledning 

Under det senaste årtiondet så har extraundervisning och läxhjälp fått en mer och mer 

naturlig plats inom det svenska utbildningslandskapet. Där flera olika aktörer är verksamma 

såsom skolor, vinstdrivande företag, och ideella organisationer. Ett statligt bidrag till för 

ideella organisationer och skolor infördes för att bedriva extraundervisning, antingen under 

terminerna, exempelvis genom en s.k. räknestuga dit eleverna kan gå för att få hjälp med sina 

matematikstudier, eller som en lovskola som erbjuds till elever ej nått godkända resultat (SFS 

2014:144). I arbetets kapitel 2 beskrivs olika verksamheter mer detaljerat. Det statliga 

bidraget, som även ges till ideella organisationer möjliggör en stor mångfald av olika aktörer 

vilket i sin tur lyfter frågor om vilken undervisning som ges av de ideella organisationerna.  

Inom den studie som omfattas av det självständiga arbetet kommer jag att titta närmare på 

en av de ideella aktörerna som erbjuder extraundervisning i form av räknestugor.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har studerat verksamma lärares syn på och föreställning om matematik 

och hur denna uppfattning kommer till uttryck i undervisning. Även hur lärares föreställning 

om matematik relaterar till det som utrycks i läroplaner har studerats.  

Dock så verkar det inte finnas många studier som fokuserar på ”räknestugornas” volontärer 

och deras undervisning. Detta arbete syftar till att få en inblick i det för undervisning mycket 

grundläggande; vilken syn eller föreställning volontärerna har om matematik som ämne och 

hur denna syn på matematik kan komma till uttryck i deras praktik. Mer precis så kommer 

detta arbete utgå från följande frågeställningar: 

(1) Vilken syn på matematik och matematiskt lärande kommer till uttryck i volontärers 

undervisning, och 

(2) Vilken syn på matematik och matematiskt lärande förekommer i volontärernas 

uttalanden om sin egen syn på matematik och undervisning? 

En förhoppning är att denna inledande studie av dessa volontärer och deras undervisning 

skall kunna ligga till grund för framtida större studier.  

1.2 Avgränsningar 

I det svenska utbildningslandskapet finns det flera olika aktörer som ideellt erbjuder 

matematikundervisning och stöd. Även s.k. räknestugor är på inga sett knutna till endast en 

enskild aktör. Jag kommer för detta arbete att fokusera på volontärer från endast en av dessa 

aktörer och volontärer med en geografisk avgränsning. Denna studie syftar att förstå hur 

synen på matematik kommer till uttryck i volontärens undervisning samt vilken syn på 

matematik kommer till utryck i uttalanden. Denna studie utgörs av en studie beskrivandes ett 

mindre antal volontärer. Och som sådan så görs inom studien inga generaliseringar om 

gruppen volontärer i stort. 

1.3 Rapportens disposition 

Efter detta inledande kapitel, som presenterar syfte och frågeställning, så ger kapitel 2 en 

beskrivning av läxhjälp och extra undervisning ur först ett större perspektiv för att sedan 

fokusera på dess bakgrund och betydelse i det svenska utbildningslandskapet. Kapitel 3 

beskriver tidigare forskning om, framförallt lärares, föreställning om matematik och hur det 

kan relatera till faktisk undervisning men även till läroplaner. Vidare, i kapitel 4, så beskrivs 
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den det teoretiska perspektivet som används för denna studie. Kapitel 5 redogör för studiens 

metod. Och slutligen så ger kapitel 6 en redogörelse för resultaten inför den slutgiltiga 

diskussionen i kapitel 7. 
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2 Läxhjälp och extraundervisning 

Som en bakgrund för detta arbete så ges inledningsvis en övergripande beskrivning av 

extraundervisning och vad som däri kan ingå. Därefter följer en redogörelse av 

extraundervisningens och läxhjälpens roll och framväxt i Sverige. Slutligen ges en mer 

ingående beskrivning av de ideella räknestugorna, vars volontärer är fokus för denna studie. 

2.1 Extraundervisning 

Extraundervisning, från engelskans supplementary tutoring, är ett vitt begrepp 

inkluderandes flera olika företeelser. Det kan innebära undervisning som ges till elever med 

extra behov inom ramarna för den ordinarie skolan. Eller när, för skolan externa aktörer, 

privata företag eller ideella organisationer erbjuder aktiviteter utanför ordinarie skoltid. 

Dessa aktiviteter kan erbjudas antingen gratis eller mot betalning. Syftet med undervisningen 

varierar. 

För vissa är syftet med extraundervisningen att främja elevernas intressen. Andra är 

inriktade på att stödja eleverna i deras skolarbete i allmänhet, med läxor eller i 

förberedelser för test och prov. Ibland utförs dessa aktiviteter inom skolan, men ofta 

utförs de i inlärningscentra, i studenternas hem eller på offentliga platser så som 

bibliotek. (Forsberg, Mikhaylova, Hallsén, & Melander Bowden, 2019, s. 207, min 

översättning) 

Den engelskspråkiga forskningen använder termen skuggutbildning, från engelskans shadow 

education, för att beskriva den undervisning som ges utan för den ordinarie skolans ramar. 

Användningen av skugga kan här ses ur ett policyperspektiv. Det är en utbildning som, ligger 

i skuggan, den verkar utanför direkt påverkan från styrdokument och inspektioner. Som 

sådan är det en mer eller mindre osynlig utbildning osynlig undervisningsform som verkar 

med stor autonominitet, utom räckhåll från ordinarie skolans politiska styrverktyg såsom 

styrdokument, läroplaner eller lärarutbildningar. Ofta används skuggutbildning för att 

beskriva en kommersiell extraundervisning som verkar stöttande för elevens resultat inom 

den traditionella skolan (Forsberg m.fl., 2019; Mori & Baker, 2010). 

2.1.1 Extraundervisning i Sverige 

Den privata undervisningen och extraundervisningen, har ur ett historiskt perspektiv haft en 

betydande roll för den svenska utbildningen. (Forsberg m.fl., 2019) beskriver hur  

under artonhundratalet så var privat undervisning lika vanligt förekommande som 

den vanliga undervisningen. Med framväxten av det allmänna skolsystemet, så 

tappade privat undervisningen sin plats i det svenska utbildningslandskapet. (s. 213, 

min översättning) 

I synnerhet har införande av den nioåriga enhetsskolan, senare grundskolan, haft en 

standardiserande effekt på skolan. En skola och undervisning som är lika för alla. Skollag, 

(SFS 2010:800), 4 kap 8 § stipulerar att ”alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Med 

kommunaliseringen och privatiseringen av skolan så har dock individanpassningen genom 

det fria skolvalet ökat. I Sverige så har termen läxhjälp anammats för att beskriva en extra 

undervisning i form av privatundervisning, där undervisningen ges direkt från handledare till 

elev. Detta är en undervisningsform som vuxit sig starkare, under det senaste decenniet med 

både flera privata vinstdrivande aktörer men även fler ideella aktörer.  
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2.1.2 Läxhjälpsdebatten 

Undervisning är i Sverige ett politiskt laddat ämne. Läxhjälpens vara eller inte vara, och i 

vilken form detta stöd ges är inget undantag. I och med införandet av Lag om skattereduktion 

för hushållsarbete (SFS 2007:346) blev det möjligt att göra ett skatteavdrag för hushållsnära 

tjänster. Primärt riktades detta skatteavdrag till att inkludera tjänster som städning eller 

barnpassning men tolkades även initialt till att innefatta läxhjälp. Detta skatteavdrag för 

läxhjälp kom användas av de privata, vinstdrivande aktörerna på den svenska 

läxhjälpsmarknaden för att erbjuda läxhjälp till ett för kunden lägre pris. Sedan dess så har 

läxhjälpen utgjort ett ”politiskt känsligt ämne i Sverige… [och] varit på agendan i tre på 

varandra följande val” (Forsberg m.fl., 2019, s. 214, min översättning). Vidare så beskriver 

Forsberg m.fl. hur, i och med regeringsskifte, att den införda skattereduktionen av läxhjälp 

som tjänst avskaffades. I och med förordning (SFS 2014:144) så har det ekonomiska stödet 

därför flyttats från privata vinstdrivande aktörer till ideella aktörer och skolor för att bedriva 

läxhjälp och lovskola. 

Under valåret 2018 så publicerade dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin ett 

pressmeddelande, som inleddes:  

Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte påverka elevernas möjligheter att få hjälp 

med läxor eller annat skolarbete. Regeringen satsar totalt 363 miljoner kronor i år för 

att elever ska kunna få hjälp med sina läxor. - Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga. 

Elever som behöver extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det 

(Utbildningsdepartementet, 2018) 

På Lärarnas riksförbunds webbplatform Skolvärlden följer debattinlägget ”Läxhjälp för 

miljoner är rena rama valfläsket”(Morberg, 2018) som ifrågasätter ” Vilken kvalitetsgaranti 

tänker sig regeringen ge för de organisationer som arbetar med läxhjälp på statliga medel”.  

2.1.3 Aktörer 

År 2019 har Sverige flera aktörer som erbjuder läxhjälp i olika former. I Stockholmsregionen 

så återfinns ett flertal ideella aktörer exempelvis Stiftelsen Läxhjälpen som enligt egen utsago 

”bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden” (Stiftelsen 

Läxhjälpen, u.å.), och Mattecentrum som beskriver sig själva som ”en ideell förening som ger 

gratis läxhjälp till alla som pluggar matte” (Mattecentrum, u.å.). 

Även bibliotek i regionen anordnar kostnadsfri läxhjälp. Stockholm stad beskriver hur de 

”…har läxhjälp för alla åldrar på flera bibliotek runt om i staden.” och hur ”läxhjälpen 

anordnas i samarbete med en rad frivilligorganisationer, bland andra Röda Korset…” 

(Stockholm stad, 2018). Även närliggande kommuner så som Solna och Huddinge erbjuder 

gratis läxhjälp i matematik och andra ämnen på bibliotek (Huddinge Kommun, u.å.; Solna 

stad, u.å.).  

Även flera privata vinstdrivande aktörer är verksamma i regionen. Allakando AB, My 

Academy Sweden AB och Studybuddy AB utgör några av de större aktörerna som erbjuder 

kommersiell läxhjälp. 

2.2 Ideella räknestugor 

Föremål för denna studie är läxhjälp som ges genom ideella räknestugor. Det vill säga 

räknestugor som elever frivilligt kan besöka och där få hjälp av personal i form av volontärer. 

Den anordnande organisationen ställer vissa krav på dem som vill arbeta som volontärer. De 
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skall visa upp utdrag ur belastningsregistret och delta på ett inledande informationsmöte och 

genomgå en intervju. Volontären ska även ha matematisk erfarenhet motsvarande 

åtminstone gymnasiets senare kurser. 

De ideella räknestugorna ges i ett för gymnasieskolan vanligt klassrum. Det finns inga 

begräsningar för vem som är välkommen eller vilka problem som tas upp, dock så ligger här 

fokus på stöd i matematik. 

Vid ett inför studien inledande studiebesök så observerades följande återkommande process 

för hur stöd gavs inom den ideella räknestugan:  

1. Eleven signalerar behov av hjälp. Begäran om hjälp sker antingen genom att eleven 

räcker upp handen, ofta då antalet elever är färre, eller då elevantalet är fler så skriver 

eleven upp sitt namn på en kölista på tavlan.  

2. När eleven står på tur för hjälp så kommer en volontär förbi. Ofta sätter sig volontären 

bredvid eleven om det finns plats och möjlighet. Volontärerna har stor frihet i hur de 

väljer att hjälpa eleven. Ofta vill eleverna ha hjälp med uppgifter som de fastnat på i 

matteboken. Men det kan även vara uppgifter på övningsprov inför kursprov eller 

nationella prov.  

Undervisningen som ges utgår från elevens behov och volontärens kompetens och arbetssätt. 

Organisationen utövar en låg styrning av hur stödet på de ideella räkne stugorna ges. Det finns 

en handbok med regler för volontärens agerande som även ger vissa tips om undervisning. 

Volontärerna inbjuds även till frivilliga evenemang där undervisning diskuteras.  
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3 Tidigare forskning 

Undervisning kan beskrivas på ett övergripande plan med den didaktiska triangeln 

(Houssaye, 1992), se figur 1. Denna figur illustrerar hur lärandet sker i mötet mellan eleven, 

läraren och innehållet. Forskningsfrågan för studien i det aktuella arbetet berör lärares 

föreställning om matematik och hur denna kommer till uttryck i uttalanden samt i handling i 

undervisning. Fokus för detta arbete är på läraren, det vill säga volontären. Men inom 

undervisning blir det intressant att få en förståelse för hur läraren ser på både innehållet 

(matematik) som ämne men även på sin egen och elevens roll i lärandet. 

 

FIGUR 1: DEN DIDAKTISKA TRIANGELN (HOUSSAYE, 1992) 
 

Under de senaste decennierna så har flera studier gjorts av hur verksamma lärare ser på 

matematik som ämne och skolämne – samt hur denna uppfattning påverkar undervisning. 

Tidigare engelskspråkig forskning använder sig ofta av engelska termen beliefs för att beskriva 

lärarnas föreställning av ett fenomen.  

Föreställningen om matematik ska här ses som volontärernas syn på, eller förståelse av 

matematik och sin matematikundervisning. Denna förståelse är inte begränsad till matematik 

som skolämne utan inkluderar, utöver det matematiska innehållet och dess undervisning 

(Ernest, 1989; Thompson, 1984), även ett större samhälleligt och historiskt perspektiv. Även 

filosofiska och epistemologiska element, som vad matematisk kunskap är och dess ursprung 

kan inkluderas (Xenofontos, 2018). 

3.1 Föreställningen av matematik och praktik 

Ett första avstamp i lärarnas föreställning om matematik görs i en fallstudie av (Thompson, 

1984) som genom intervjuer och observationer kartlagt tre erfarna lärares föreställningar om 

matematik och dess undervisning.  

Thompson visade hur lärarna hade skilda uppfattningar, inte bara i hur matematik bör 

undervisas, utan även i föreställningen på vad matematik är, inte bara som skolämne utan 

även om matematiken som helhet. Thompson noterar att lärarens föreställning om 

matematiken har en påverkan på deras undervisningspraktik men att relationen där emellan 

inte är enkel. Vidare så noterar Thompson en stark koppling mellan lärarens föreställning om 

matematik och hur de valde att presentera innehållet. 

Lärare Elev

Innehåll
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Van Zoest, Jones, & Thornton (1994) analyserar lärarstudenter 1  som, del av ett 

åtgärdsprogram, undervisade med fokus på problemlösnings- och gruppaktiviteter. Dessa 

lärarstudenter har, till skillnad från det erfarna lärarna i tidigare nämnda studier, en mindre 

pedagogisk erfarenhet. Van Zoest, Jones, & Thornton beskriver hur, i linje med tidigare 

studier (Kesler, 1986; Parmelee, 1993; Thompson, 1992), så är kopplingen mellan lärarens 

föreställning om matematik och den uppvisade praktiken inte alltid tydlig. I projektet så 

arbetade lärarstudenter med att hjälpa elevgrupper med problemlösning, en process som 

inkluderar flera steg, från problemformulering, sökande efter lösning, stöd då elever kört fast, 

samt presentation och tolkning. Van Zoest m.fl. noterade hur lärarstudenterna inledningsvis 

uppvisade en tydligare koppling med sin inom utbildningen utvecklade socio-kulturella 

modell för lärande och undervisning, för att i de senare skedena i större utsträckning uppvisa 

en mer konservativ och traditionel modell. 

3.2 Kulturella variationer 

Flera studier har visat hur lärares föreställning om matematik kan ha vissa kulturella 

variationer. Ett resultat som är av betydelse då det problematiserar överföring av resultat 

mellan olika lärargrupper. Xenofontos (2018) studie av cypriotiska lärares föreställning om 

matematik visar i stort samma resultat som i tidigare studier (Ernest, 1989; Thompson, 1984) 

men noterade även vissa unika särdrag för de cypriotiska lärarna. Bland annat så noterades 

Xenofontos att de Cypriotiska lärarna har en ”föreställningar om det matematiska arvet från 

antikens Grekland” (s.55, min översättning) som är unik. Samtidigt visar Andrews & Hatch 

(2000) hur ungerska och engelska lärare skiljer sig åt i sin föreställning om matematik och 

dess undervisning.  

3.3 Matematik och matematik som skolämne 

Hittills beskriven forskning har fokuserat på lärares föreställning om matematik och hur den 

relaterar till lärares undervisningspraktik, samt vilken samstämmighet eller motsättning som 

fanns där emellan. Beswick (2012) undersöker lärares föreställning om matematik som 

disciplin relaterat till deras föreställning om matematik som skolämne. Samt hur dessa 

föreställningar relaterar till lärarens undervisningspraktik. Beswick noterar att ”några lärare 

har olika föreställningar om skolmatematiken och matematikers matematik vilket kan i viss 

mån förklara de synbara motsägelserna i föreställningen om matematik och dess lärande och 

undervisning” (s. 146, min översättning).  

3.4 Bildningsemfaser inom skolämnen 

Bildnings- och kunskapsemfaser är begrepp som har använts för att dels beskriva och jämföra 

läroplaner i exempelvis teknik och fysik, dels för att analysera och förstå lärares synsätt på 

ämnet i relation till sin epistemologiska grundsyn eller i förhållande till styrdokument. 

(Roberts, 1982) beskriver kunskapsemfasen inom fysik som  

ett sammanhängande budskap till studenten om fysik... Ett sådant budskap utgör ett 

syfte som går längre än inlärningen av fakta, principer, lagar och teorierna från 

ämnesinnehållet – ett syfte som ger svar på studentens fråga ”Varför ska jag lära mig 

det här?” (s. 245, min översättning) 

 

1 (Van Zoest m.fl., 1994) använder det engelska begreppet pre-service teachers för att hänvisa 
till studenter på en lärarutbildning. 
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Roberts, identifierade sju stycken emfaser för fysikämnet, Klasander (2010) identifierade sex 

stycken för teknikämnet och dess specifika innehåll om tekniska system, se Appendix A. Inom 

den anglosaxiska forskningen så används termen emphasis för att beskriva vilket syfte som 

lyfts fram i undervisningen, främst inom naturvetenskapernas didaktik (science education). 

Dock så det svårt att hitta exempel inom forskning då emfas används inom matematikämnets 

didaktik för att beskriva lärares syn på ämnet eller för att förstå och beskriva läroplaner. Inom 

forskning om matematikämnets undervisning och lärares syn på ämnet, så tycks istället 

föreställning, engelskans beliefs, användas för att beskriva hur lärare ser på matematik som 

ämne, dess existensbertigande och logik. Nära besläktat, med både föreställning och emfas är 

begreppet uppfattning, från engelskans conception. Andrews & Hatch (1999, 2000) beskriver 

fem olika perspektiv som återfinns i lärares uppfattning om matematik  

• Ekonomiskt verktyg – Matematik ses som ett personligt ekonomiskt verktyg på så 

sätt att det underlättar hanteringen av vardagsekonomin. 

• Varierad och angenäm – Matematik ses som en varierad och angenäm aktivitet på 

så sätt att ett engagemang i matematik och dess processer, på olika sätt, är ett nöje.  

• Livs-verktyg – Är synen på matematik som ett livsviktigt verktyg på så sätt att en 

förståelse av matematiken möjliggör för människor att förstå världen och fatta 

informerade beslut.  

• Tillhandahålla tjänst – Här ses matematik som en tjänst eller verktyg för att 

användas inom andra av människans aktiviteter, så som naturvetenskap, ekonomi, 

industri eller teknik, och som sådant en samling resultat som mer skall användas än 

förstås.  

• Determinering av läroplan – Är synen att fastställande av läroplanen för matematik 

är ett beslut för lärare, och inte staten. 

En jämförelse mellan Roberts emfaser för fysik och Klasanders för teknik, se Appendix A, med 

de ovan beskrivna uppfattningarna om matematik ger dock vissa paralleller avseende syftet 

med undervisningen. Det mest tydliga som framträder i jämförelsen mellan de olika ämnenas 

syften är tanken på att ämnet ska läras för att fungera som verktyg för individen för att förstå 

och hantera vardagen:  

Fysik Everyday Coping – Vardagskunnande handlar om att kunna använda 

naturvetenskapen för att förstå händelser och fenomen i ens omgivning. 

Teknik Hantera vardagen-emfasen Antropocentriskt. Att kunna hantera 

systemberoende artefakter. I linje med detta läggs det mänskliga ansvaret för de tekniska 

systemens utveckling på ett individuellt plan. 

Matematik Livs-verktyg – Är synen på matematik som ett livsviktigt verktyg på så sätt 

att en förståelse av matematiken möjliggör för människor att förstå världen och fatta 

informerade beslut. 

Matematik inkluderar även Ekonomiskt verktyg, en tämligen praktisk syn där matematiken 

används för att hantera vardagsekonomin. Det är också värt att notera att matematik är det 

enda ämnet där syftet, genom Tillhandahålla tjänst, ges genom dess användning inom andra 

domäner.  

 

  



 9 

4 Teoretiska perspektiv 

I föregående kapitel beskrevs hur tidigare forskning använt flera olika perspektiv och begrepp, 

exempelvis föreställning och uppfattning, för att beskriva hur lärare ser på matematiken och 

matematikens undervisning. Forskningsfrågorna i detta arbete inkluderar både volontärens 

uttalade syn på ämnet och vad som uttrycks i deras undervisningspraktik. Tidigare forskning 

inom lärares föreställning om matematik beskriver hur flera teoretiska perspektiv använts, 

både avseende den uttalade föreställningen av matematik som så, som ämne samt det som 

uttrycks i genomförd undervisning. Jag kommer nedan beskriva två av dessa perspektiv samt 

hur de relaterar till varandra. Dessa perspektiv kommer sedan att användas i analysen av data 

i detta specifika arbete. Hur perspektivet använts för analysen beskrivs mer ingående under 

Metodkapitlet. 

Ett teoretiskt perspektiv för analysen av volontärens föreställningar av matematik är den 

helhetssyn som presenterades i Beswick (2005), se tabell 1. En helhetssyn som ger en överblik 

och samsyn av Ernests (1989) beskrivning av föreställningar av matematik och lärande, och 

den beskrivning som Van Zoest m.fl. (1994) gör av undervisning. Denna sammanläggning av 

Ernest och Van Zoest m.fl. är av betydelse för detta aktuella arbete då den kopplingen är det 

perspektiv som ligger till grund för det teoretiska ramverk som används för analys av 

intervjuerna av lärare. För analys av observationerna av undervisning i praktiken så används 

en anpassad modell utifrån Van Zoest m.fl (1994). 

I översta raden i tabell 1 beskrivs hur en instrumentalistisk syn på matematiken, att 

matematiken är ett verktyg för att användas inom andra områden som teknik eller ekonomi, 

ger en föreställning om undervisning som fokuserar på innehållet och prestation, där lärandet 

utvecklas av att bemästra färdigheter. På så sätt kan tolkas hur en instrumentalistisk 

föreställning om matematiken, kan ge en föreställning om matematikundervisning kopplat 

till synen på vad som är lärande i matematik. Den relation som presenteras i tabell 1 kommer 

att användas som ett perspektiv i studien för analysen av intervjuerna. För att mer ingående 

beskriva studiens teoretiska perspektiv kan nämnas hur Ernest (1989) tar Thompson (1984) 

arbete vidare och tydliggör en formalisering och en strukturering av lärarens uppfattningar 

om matematiken och matematikundervisning. Ernest identifierar att det är primärt tre 

faktorer som påverkar undervisningen, nämligen lärarens: 

 

TABELL 1: RELATIONEN MELLAN VAN ZOEST M.FL. OCH ERNST BESKRIVNINGAR AV 

FÖRESTÄLLNINGAR AV MATEMATIK HÄMTAD FRÅN (BESWICK, 2005, MIN 

ÖVERSÄTTNING, S.40). 

Föreställning om 

matematik 

(Ernest, 1989) 

Föreställning om matematisk 

undervisning (Van Zoest 

m.fl., 1994) 

Föreställning om 

matematiskt lärande 

(Ernest, 1989) 

Instrumentalist  Innehållsfokuserad med emfas på 

prestation 

Bemästra färdigheter; passiv 

mottagare av kunskap 

Platonist Innehållsfokuserad med emfas på 

förståelse 

Aktiv konstruktion av förståelse 

Problemlösning Elevfokuserad Självständig utforskning av egna 

intressen 
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• föreställning om matematikens natur, 

• modell eller föreställning om matematikundervisning, 

• modell eller föreställning för matematiskt lärande 

Vidare så identifierar Ernest tre stycken övergripande föreställningar av matematiken, med 

påverkan på var och en av de ovan beskrivna faktorerna. Dessas tre föreställningar eller 

närmast filosofier kan beskrivas enligt följande. 

Instrumentalistisk, kan beskrivas som synen på matematik som ett verktyg som skall 

behärskas - med regler och lagar – för att användas i någon yttre domän. Sinnebilden för 

denna syn på matematik skulle kunna vara den tekniska ingenjören som korrekt 

använder matematiska modeller för att säkerställa en brokonstruktions hållfasthet.  

Platonsk är uppfattningen av matematik som statisk och sammanhängande, utan inre 

tvetydigheter och motsägningar. Det matematiska innehållet utgörs av sanningar som 

matematikern upptäcker.  

Problemlösning, är en föreställning ser matematiken som ett mänskligt sökande. 

Matematik är en process för att finna kunskap. En undersökning. Matematiken är en 

produkt av mänskligheten i en sociokulturell kontext. 

Ernest identifierar och lyfter samtidigt fram tre olika uppfattningar av lärarens roll och hur 

dessa uppfattningar förhåller sig till det tänkta syftet med undervisningen.  

Instruktör verkar för att eleven skall behärska färdigheter samt korrekt utförande  

Förklarare verkar för att elevens konceptuella förståelse och enhetlig kunskap 

Faciliterare verkar för att stärka elevens säkerhet i problemställning och -lösning. 

Dessa föreställningar om lärarens roll och syftet med undervisningen anses, enligt Ernest, ha 

en direkt koppling till individens föreställning av ämnet. Om en individ uttrycker en 

instrumentalistisk föreställning om matematiken är det rimligt att personen ser sin egen roll 

som instruktör som verkar för att eleverna skall bemästra färdigheter. Och analogt med en 

föreställning om matematiken som problemlösning så följer då en föreställning av lärarens 

roll, eller i den aktuella studiens fall volontärens roll som faciliterare.  

Vidare så argumenterar Ernest (1989) hur individens föreställning om 

matematikundervisning och lärande inte enkelt kan översättas till den faktiskt genomförda 

undervisningen. Lärarens föreställning om matematiken ses här ligga till grund för en åtagen, 

en uttalad eller bekänd, modell för hur lärande och undervisning sker i matematik. Enligt 

Ernest representerar den åtagna föreställningen av lärande och undervisning en idealiserad 

bild – en uttalad, anamad eller bekänd syn2. Den sociala kontexten i klassrummet ger, med 

sina möjligheter och begräsningar, ramar som läraren måste förhålla sig till. Lärarens ideala 

modell behöver, för att passa in i den sociala kontekt som råder i klassrummen, anpassas. På 

så vis skapas en ny genomförbar modell för lärane och undervisning, se figur 2. 

 

2 Ernest använder den engelska termen espoused model of teaching för att beskriva den av 
läraren åtagna synen på matematisk undervisning. Analogt används enacted model of 
teaching för att beskriva den utförda undervisningen. 
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Under antagandet att lärarens föreställning om matematik och dess åtagna modell för lärande 

och undervisning inte har en inneboende motsättning, så argumenterar (Ernest, 1989) för att 

de olika synerna, filosofierna, på matematiken ovan ger konsekvenser för lärarens praktik. 

Med andra ord, om läraren antar en instrumentalistisk syn på matematiken, så torde detta 

komma till utryck i undervisningen genom en framställning av matematik som regler som 

skall bemästras, argumentation för matematiken syfte som redskap i andra discipliner så som 

fysik, matematik eller ekonomi. För att undervisningen av matematik skall vara förenlig med 

en problemlösnings-uppfattning så förväntas undervisningen i matematik fokusera på en 

mer undersökande process, där matematiken har ett existensberättigande i sig själv.  

Lärarens föreställning om matematik påverkar både hur läraren ser på vad som kan läras men 

även hur eleven lär sig. Som exempel, givet en instrumentalistisk föreställning, där matematik 

är ett verktyg med lagar och regler som skall behärskas, så följer en modell för lärandet, och i 

förlängningen undervisnigen, som verkar för att elever skall ta till sig lagar och regler samt att 

kunna applicera dessa för ett korrekt svar. Med en föreställning om matematiken som 

problemlösning, så följer en undervisnings modell där eleverna lär sig en metod för att 

undersöka och finna kunskap. Fokus för undervinsing blir på mer på en process än korrekt 

applikation för rätt svar. 

Van Zoest m.fl. (1994) beskriver en teoretisk modell för att analysera lärarstudenters 

undervisning av elever i problemlösningssituationer. Denna modell som appliceras på 

videoinspelningar av undervisning har mycket gemensamt med den tidigare modellen av 

Ernest (1989), Van Zoest m.fl. modell beskriver undervisningen som en process med flera 

steg, där undervisningen i varje steg kan analyseras oberoende av de andra. Van Zoest m.fl. 

antog en process i fyra steg enligt: 

1. Problemformulering och förtydligande 

2. Utforskande av lösning 

3. Hjälp när eleverna kört fast 

4. Presentation och tolkning av lösning. 

För varje steg så kategoriseras, i analysen, interaktionen mellan lärare och elev på en 

femgradig skala där nivåerna 1,3, och 5 tänks representera en föreställning om matematik. De 

mellanliggande nivåerna 2 och 4 beskrivs som en mellan ting mellan de angränsande 

föreställningarna. De 3 kategorierna på den femgradiga skalan är som följer: 

Föreställning

Åtagen modell för
lärande

Åtagen modell för
undervisning

Utförd modell för
lärande

Utförd modell för
undervisning

FIGUR 2: ERNEST MODELL FOR LÄRANDE, DÄR FÖRESTÄLLNINGEN AV 

MATEMATIK LIGGER TILL GRUND FÖR LÄRARENS MODELL FÖR LÄRANDE OCH 

UNDERVISNING. OCH HUR DENNA MODELL, I DEN SOCIALA KONTEXT SOM 

KLASSRUMMET UTGÖR OMVANDLAS TILL EN ANNAN UTFÖRD MODELL. 
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1. Innehållsfokuserad med emfas på prestation representerar en instrumentalistisk 

föreställning om matematiken som verktyg för att använda inom ett annat område. 

Volontärens roll är en instruktör som visar för eleven hur den ska göra. Emfasen 

ligger på att prestation, att kunna använda det matematiska verktyget korrekt.  

2. Både 1. och 3. 

3. Innehållsfokuserad med emfas på förståelse representerar en mer platonsk 

föreställning om matematiken. De matematiska sanningarna skall förstås och 

volontären antar en roll som förklarare. Emfasen ligger naturligt då på elevernas 

förståelse av de matematiska koncepten, och i mindre utsträckning på deras 

applikation eventuella användning inom andra discipliner.  

4. Både 3. och 5. 

5. Elevinteraktion representerar problemlösningsperspektivet på matematiken. 

Läraren antar här rollen som faciliterare och stöder elevens lärande genom att 

ifrågasätta, utmana elevens förståelse. Och genom att erbjuda alternativa perspektiv. 

Detta perspektiv har sin grund i föreställning om matematiken som process, ofta 

dialog.  

Dessa tre kategorier är Ernests föreställningarna av matematikundervisning, och kan tolkas 

som tätt kopplade till de ovan beskrivna synerna på lärarens roll i undervisningssituationen. 

Detta är en översiktlig beskrivning av modellen, för en fullständig redogörelse hänvisas till 

Van Zoest m.fl. originalartikel.  

Ovan beskrivna modell användes av Van Zoest m.fl för att analysera hur extralärare stödjer 

elever i en problemlösning- och gruppaktivitet. För att ramverket ska kunna användas för 

analys av läxhjälpssituationen i räknestugorna behöver det anpassas. Med utgångspunkt från 

ovan modell Van Zoest m.fl och de initiala observationer som gjordes i räknestugan, beskrivet 

i 2.2 Ideella räknestugor, så har följande steg identifierats: 

1. Problemförtydligande i detta första steg sätter sig volontären in i vad eleven behöver 

hjälp med. Det skulle kunna vara ett tal som eleven har svårt med. Detta steg syftar 

till är förtydliga problemet för eleven. Särskilt relevant är detta steg för elever som 

söker hjälp för en uppgift, då den syftar till att säkerställa att eleverna förstått 

problemställningen och uppgiftsbeskrivningen.  

2. Utformning av lösningsstrategi, utifrån beskrivningen av problemet så skapas en 

lösningsstrategi  

3. Genomförande av lösning, strategin från steget ovan genomförs. Exempelvis genom 

att uppgiften löses. 

4. Utvärdering och tolkning av lösning., som sista steg i processen så utvärderas och 

tolkas lösningen, eller potentiellt lösningarna, om flera olika användes.  

Ovan beskriva steg representerar steg som en volontär under ett tillfälle gick igenom med 

eleven. Det är naturligtvis upp till volontären att förbise vissa av stegen eller välja att göra 

något ytterligare. Exempelvis steg 4. Utvärdering och tolkning av lösning är ett steg som en 

volontär också skulle kunna förbise. Utifrån fyra steg ovan och de tre poängnivåerna från Van 

Zoest, 1. Innehållsfokuserad med emfas på prestation, 3. Innehållsfokuserad med emfas på 

förståelse och 5. Elevinteraktion så skapas en modell för observation av läxhjälp, se tabell 2 

nedan.  
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TABELL 2: ANALYSMODELL FRÅN (Van Zoest m.fl., 1994) MEN ANPASSAD FÖR 

LÄXHJÄLPSSITUATIONEN. FÖR EXEMPLEN OVAN SÅ ANTAS SITUATIONEN VARA SÅDAN ATT EN ELEV 

BER EN VOLONTÄR OM HJÄLP MED EN UPPGIFT SOM ELEVEN HAR PROBLEM MED.  
 

  1. Innehållsfokuserad med 

emfas på prestation  

3. Innehållsfokuserad med 

emfas på förståelse  

5. Elevinteraktion  

1. Problemförtydligande 
 

Volontären läser uppgiften 

och bedömer elevs lösning 

som rätt eller fel. 

Låter eleven sin förståelse av 

uppgiften. Förklarar 

otydligheter. 

Diskutera den givna 

uppgiften med eleven. 

Utmanar tolkningar, eller 

erbjuder nya. 

2. Utformning av lösningsstrategi 

 
Ger elev lösningsmetod. 

Undviker diskussion av 

annat än föreslagen lösning. 

Diskuterar, motiverar och 

förklarar val av 

lösningsmetod för eleven. 

Dialog med student om olika 

lösningsalternativ. Utmanar 

metodval. 

3. Genomförande av lösning  

 
Ingriper direkt om elev 

avviker från eller misslyckas 

genomföra förväntad metod. 

Stöttar elev i genomförande 

genom att förklara koncept 

och metod. 

Diskuterar och utmanar 

genomförandet. Lyfter 

alternativ. 

4. Utvärdering och tolkning av lösning  

 

Utvärderar lösningen som 

rätt eller fel i förhållande till 

facit. 

Sammanfattar metod och 

koncept använda i uppgiften.  

Accepterar rätt och fel utan 

bedömning. Lyfter 

alternativa metoder och 

tolkningar. 

 

Sammanfattningsvis har i detta kapitel presenterats två olika modeller som utgör teoretiska 

ramverk för studien. En modell presenteras i tabell 1 och baseras på Ernest (1989) och Van 

Zoest m.fl (1994) och sammanför lärares föreställningar om matematik, 

matematikundervisningen och lärandet i matematik. Den modellen ska användas för att 

analysera intervjusvar i den aktuella studien. Den andra modellen presenteras i tabell 2 och 

baseras på Van Zoest m.fl (1994) och ska användas för att analysera observationer av 

undervisning. 
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5 Metod 

Tidigare forskning inom föreställningar av matematik kan ur ett metodperspektiv delas i två 

grupper (Xenofontos, 2018). Den första gruppen är exempelvis faktoranalysstudier där en 

större mängd lärares föreställningar om matematik förstås kvantitativt. Ofta samlas här data 

in genom frågeformulär eller enkäter (exempelvis hos Amirali & Halai, 2010; Chrysostomou 

& Philippou, 2010; Schommer-Aikins, Unruh, & Morphew, 2015). Den andra gruppen är mer 

kvalitativa studier, med intervjuer och observationer som datakälla (Beswick, 2005; 

Thompson, 1984; Xenofontos, 2018). 

Metoden för detta arbetes studie har inspirerats av tidigare forskning i den andra gruppen 

enligt ovan. Det vill säga, studien utgörs av en studie där ett mindre antal volontärer intervjuas 

och observation sker av deras undervisning. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse 

för hur synen på matematik kan komma till uttryck i denna, för 

matematikdidaktikforskningen, ovanliga grupp och sammanhang. Förhoppningsvis kan 

studien ligga till grund för fortsatt forskning där en mer omfattande studie skulle kunna syfta 

till att skapa en djupare förståelse av gruppen volontärer inom läxhjälp som helhet.  

Som ett första steg i studien så kontaktades en av de ideella läxhjälpsorganisationerna för att 

fråga om tillstånd att genomföra studien. I den inledande kommunikationen beskrevs syftet 

med studien samt på ett övergripande plan hur studien skulle genomföras. Organisationen 

gav ett godkännande för studiens genomförande under förutsättning att resultaten 

tillgängliggörs offentligt. Organisationen har läxhjälpstillfällen (räknestugor) på skolor runt 

om i Sverige.  

5.1 Urval 

Av praktiska skäl begränsades besöken till räknestugor i ett avgränsat geografiskt område. Vid 

besöken på räknestugorna berättade jag för volontärerna vem jag var, varför jag var där samt 

frågade om någon av volontärerna var intresserade av att delta i studien. För de volontärer 

som tackade ja, så tillfrågades även eleverna om de var intresserade att delta i studien. För 

både volontärer och elever poängterades att ett deltagande i studien var frivilligt. Intervjun 

med volontären genomfördes oftast i samband med räknestugan. 

För studien besöktes fyra läxhjälpstillfällen på tre olika skolor. Vid varje besök observerades 

en volontär i dennes undervisning. Av intresse för denna studie är den 

matematikundervisning som ges utanför den ordinarie svenska skolan. För denna studie så 

gjordes ett urval som fokuserar på de volontärer som inte hade någon bakgrund från varken 

lärarutbildningen eller som verksam i den svenska skolan. En jämförande studie av 

volontärer, med och utan lärarutbildningsbakgrund, överlämnas till vidare forskning. 

Urvalsprocessen bland volontärerna på räknestugan var att den volontär som först tackade ja 

till att deltaga fick delta. Denna studie bygger på intervjuer och observationer av tre stycken 

volontärer. Utöver dessa tre så genomfördes observationer och intervjuer med ytterligare en 

volontär som ej inkluderas då det i intervjun framkom att en volontärerna var utbildad lärare 

med bakgrund som lärare i den svenska skolan 

5.2 Datainsamling 

För att kunna svara på den ursprungliga forskningsfrågan, behöver denna studie skapa en 

förståelse för hur volontärernas föreställning om matematik kan komma till utryck, både i 

intervjuer samt deras instruktionspraktik på räknestugan. Med andra ord så kommer två 
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datainsamlingar göras. Den första datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer, i 

vilka volontärens bakgrund och dennes relation till matematik också belyses. Den andra 

datainsamlingen är observationer av volontärens praktik i läxhjälpssituationen. Dessa båda 

metoder beskrivs i mer detalj nedan. I observationerna så gjordes ljudinspelningar av 

dialogen mellan volontär och elev, som sedan transkriberades. Utöver dessa inspelningar så 

togs även löpande minnesanteckningar från observationerna. 

5.2.1 Intervjuer 

I likhet med tidigare forskning inom ämnet, diskuterad i föregående kapitel (Beswick, 2012; 

Thompson, 1984; Van Zoest m.fl., 1994; Xenofontos, 2018), så intervjuas lärare eller 

volontärer för att kartlägga föreställningar om matematik, hur den lärs och hur den bör 

undervisas. 

Frågorna för den semistrukturerade intervjun utgår från det teoretiska perspektivet beskrivet 

i tabell 1 i kapitel 4. Med andra ord, frågor på följande tre teman: föreställning om matematik, 

föreställning om matematikundervisning samt föreställning om matematiskt lärande. 

Frågorna som gavs till de intervjuade volontärerna är inspirerade av (Xenofontos, 2018) men 

här anpassade för just volontärer i en läxhjälpssituation. I intervjuerna så gavs samtliga 

informanter samma frågor, bortsätt från i de fallen då volontären självmant tidigare i 

intervjun utryckt sin syn på det områden som frågan syftar till att belysa. Frågorna återfinns 

i tabell 3. Avsikten med valet av frågorna är att ge volontärerna möjlighet att uttrycka sin syn 

och föreställning inom de olika temana samtidigt som det ger ett naturligt flöde i intervjun. 

Föreställning om matematik Flera frågor ger volontären möjlighet att utrycka sin 

föreställning om matematik. Primärt så utgörs dessa frågor av de filosofiska eller 

epistemologiska frågorna om matematikens grundläggande natur, fråga a–d. Men även fråga 

e–f om matematik som skolämne och om något bör ändras ger möjlighet att beskriva synen 

på matematik.  

Föreställning om matematikundervisning För att förstå volontärens syn på lärandet så 

ställs frågor både om hur hen lär ut och hur hen anser att det borde göras, så som frågorna h–

j, samt l. Även fråga q–t om är tillfälle för volontär att lyfta sin syn på lärandet.  

Föreställning om matematiskt lärande Flera frågor, så som m–p, låter volontären 

beskriva hur den ser på lärande inom matematik och elevens roll. Även frågor om hur 

volontären själv lärde sig matematik, så som k eller g, väntas kunna ge en inblick i dess syn 

på hur lärande går till. 
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Område Fråga 

Föreställning 
om matematik 

a) Vad är matematik? Vad är det som ingår i konceptet matematik? 

b) Vad är källan till matematisk kunskap? Var kommer kunskapen om matematik 
ifrån? 

 c) Hur kommer sig det att vi vet vad vi vet i matematik? 

 d) Hur kan vi vara säkra på den matematiska kunskapen vi har? 

 e) Varför är matematik ett ämne i skolan? 

 

f) Om du fick ändra på något i innehållet för läroplanen i matematik (lägga till, ta bort, 
ändra) vad skulle du ändra och varför? 

Föreställning 
om matematik- 
undervisning 

h) Vad är volontärens roll på mattecentrums räknestugor?  

i) Vilka strategier använder du för att hjälpa eleverna att lära sig matematik? 

j) Finns det några faktorer, som för en volontär kan vara ett hinder för att kunna hjälpa 
eleverna? 

l) Hur skall stödet på räknestugorna ges för att eleverna ska lära sig så mycket som 
möjligt. 

q) Hur bekväm är du när du hjälper elever på räknestugor? 

 r) Hur ser du på din förmåga att hjälpa eleverna att lära sig matematik? 

 s) Vilka är dina styrkor som volontär?  

 
t) Vad är dina svagheter som volontär? 

Föreställning av 
matematiskt 
lärande 

g) Har du någon personlig relation till något av innehållet i matten du studerat? 
(Något du gillat, ogillat, nyttigt…) 

k) Har du en personlig reflektion eller anekdot i relation till matematikundervisning 
som du vill dela? 

m) Hur ser du på elevens roll på räknestugorna? 

n) Hur ser du på dig själv som student? Kan du ge exempel på erfarenheter från 
matematikundervisning (grundskola och/eller universitet). 

 

o) Hur känner inför problemlösningsuppgifter, ej-rutin, uppgifter av icke 
standardkaraktär? Känner du dig kompetent? (Relativt till matematiken i stort känner 
du dig starkare eller svagare?) 

 
p) Hur hanterar du svårigheter och motgångar du möter i problemlösningsuppgifter? 

 

Tabell 3: Frågeunderlag för den semistrukturerade intervjun med volontärerna. Frågorna 

relaterar till tre övergripande ämnen. Frågorna ställs i enligt numreringen a—t.  

 

5.2.2 Observationer 

Utöver den ovan beskrivna intervjumetoden så genomförs även observationer av de 

intervjuade volontärernas praktik. Detta är analogt med tanken på åtagna och utförda, se 

kapitel 4. Genom intervjuerna studeras den åtagna föreställningen, och genom observation i 

undervisningssituationen så studeras den utförda. 

Då det primära intresset för studien är hur läraren undervisar matematik, vilken föreställning 

om matematik som läraren uppvisar i interaktion med eleven, så är videoupptagning att 

föredra, men ljudupptagning får ses som ett acceptabelt alternativ. En videoupptagning skulle 

kunna ge möjligheten att registrera icke verbala signaler i det sociala samspelet, samtidigt 

som det möjliggör att analysera hur matematiken framställs med papper och penna. Dock 

bedömdes videoupptagningen som att göra det känsligare, speciellt för eleverna, att vilja 

deltaga i studien. Vidare kan videoupptagning för unga människor, skapa en spänd och 

konstlad situation (Bjørndal & Nilsson, 2005), vilket skulle kunna resultera i en icke-

representativ undervisning. Utöver ljudupptagningen så fördes anteckningar löpande under 

observationen. (Bjørndal & Nilson, 2005), beskriver hur det ”kan vara mindre krävande för 
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ovana observatörer” att använda en hög grad av struktur i sitt observerande. Anteckningarna 

som görs är primärt som en kodning enligt den observationsmodell presenterad i föregående 

kapitel. Utöver de rena klassifikationerna, som observationsmodellen utgör, så kan även 

andra minnesanteckningar tas om de upplevs som relevanta för förståelsen av volontärens 

praktik. 

Tidigare forskning inom området, exempelvis Beswick (2012) har även använt påståenden 

som lärare fått ta ställning till i sin kartläggning av lärares föreställning om matematik. Som 

en del av intervjun får då lärarna svara på olika påståenden, med ett betyg 1–5 på en 

Likertskala, samt med en kommentar. Detta förbereddes även för intervjun med 

volontärerna, men då intervjun tog mer tid än väntat, och mycket av de frågor som 

påståendena avsåg kartlägga, redan behandlats i den tidigare intervjun så ströks detta 

moment från efterföljande intervjuer. För påståenden se Appendix B. 

5.3 Analys 

För analysen så används de två teoretiska perspektiven som presenterades i kapitel 4. För att 

analysera intervjuerna enligt ramverket, beskrivet i tabell 1 i kapitel 4, så används ett 

kalkylprogram3 i vilken de transkriberade texterna delas upp i mindre enheter. Var och en av 

dessa mindre textenheter kategoriseras enligt den beskrivna modellen. Frågorna för 

intervjuerna följer de av Ernest (1989) beskrivna perspektiv; föreställning om matematik, 

föreställning av undervisning samt föreställning av matematiskt lärande. För de mindre 

textenheterna bedöms först vilket perspektiv de eventuellt ger uttryck för varpå det 

kategoriseras i enlighet med tabell 1 i kapitel 4. Denna process upprepades för samtliga 

informanter. På så sätt bildas en samling uttalanden, som representerande olika 

föreställningar, i de olika temana för samtliga informanter.  

För observationen så görs först en bedömning av stegen i processen. På så sätt delas ett 

observerat läxhjälpstillfälle in i fyra steg enligt den process som observerades i 2.2 ideella 

räknestugor. Ljudupptagning och minnesanteckningar kopplat till varje steg bedöms utifrån 

modellen baserad på Van Zoest m.fl. (1994), beskriven i tabell 2 i kapitel 4. På så vis skapas 

för varje steg, i varje observation en samling uttryck, dialoger eller handlingar som uttrycker 

olika föreställningar om matematikundervisning. 

  

 

3 Med kalkylprogram avser program så som Microsoft Excel, Apache OpenOffice calc eller 
google spreadsheet. 
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6 Analysresultat 

För studien så intervjuades och observerades tre stycken volontärer. Jag kommer nedan 

redogöra för dessa tre volontärers föreställning och undervisning av matematik. Analysen har 

genomförts av den empiri som framkommit vid intervjuer och observationer av volontärer, 

med olika bakgrund, erfarenheter och unika förutsättningar. Ordningen nedan är slumpvis 

vald, och namnen är fiktiva. En tolkning, diskussion och jämförelse av de nedan presenterade 

personerna presenteras i nästföljande kapitel.  

Forskningsfrågan för studien är tvådelad, dels vilken föreställning om matematik och dess 

lärande som kan komma till uttryck i volontärers undervisning, och dels vilken föreställning 

som förekommer i volontärers uttalanden om matematik och dess undervisning. Analogt så 

beskrivs personerna nedan tvådelade, först en sektion om den uttalade föreställningen, följt 

av en sektion om det som visas upp i den genomförda undervisningen. Varje person avslutas 

med en sammanfattning. 

6.1 Lars  

Lars har varit aktiv som volontär under cirka ett år, med ett schemalagt åtagande på en kväll 

i veckan. Hans matematiska utbildning utgörs av en civilingenjörsutbildning. I samband med 

sin civilingenjörsutbildning så erhöll han även en viss erfarenhet av undervisning. Denna 

erfarenhet bestod främst i att han arbetat som extra lärare för de yngre studenterna i 

ingenjörsämnen.  

6.1.1 Uttalad föreställning om matematik 

Lars uttrycker ofta en instrumentalistisk syn på matematiken. På frågan om vad matematik 

är så reflekterar Lars att: 

Allt från att man kan lyssna på sådana här program på P1 som den gömda koden … 

[där] matematiken … [är] det som universum kretsar kring … tycker jag att det är 

intressant. 

Men fortsätter 

…vad är teori, och vad är användande, det är olika saker. Så jag har nog ingen 

begränsad filosofisk aspekt [syn] på matematik utan mer en praktisk, vad behöver 

man det till och vad använder man det till. 

Lars ger med beskrivningen av hur matematiken finns och är centrala i universum ett visst 

uttryck för att matematiken en platonsk realitet. Samtidigt som han genom att utrycka ett 

praktiskt perspektiv på matematiken lägger tyngdpunkten på matematiken som redskap. På 

frågan om var den matematiska kunskapen kommer från svarar Lars följande:  

Erfarenhet, empiri som utvecklats under årtusende … Det är modeller som ska 

beskriva en verklighet. 

Lars uttrycker ett historiskt perspektiv som har sin grund i människans behov att kunna 

beskriva verkligheten, vilket lyfter fram matematiken som användning som matematisk 

modell inom exempelvis fysiken. Denna syn på matematiken som redskap, förtydligas 

ytterligare genom följande svar på varför matematik är ett ämne i skolan:  

Dels så är det att man måste kunna vissa saker för att klara sig i livet. 

Grundläggande i matten är att man ska kunna klockan som man lär sig i 
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grundskolan. De fyra räknesätten, multiplikationstabellen och procent … det är en 

livsnödvändig kunskap för att ta sig fram i livet.  

För individens lärande så beskriver även Lars hur det i skolämnet matematik  

… finns ett träningsmoment som är positivt. Lika som att gå ut och springa så kan 

det vara nyttigt att tänka matematik. Det är en del av hjärngymnastik i det.  

Utöver föreställningen av matematiken som verktyg på ett individuellt och personligt plan så 

lyfter Lars även fram att 

[matematiken] har massa applikationer i fysik, kemi och andra ämnen. 

Lars föreställning om matematik som skolämne ger överlag en instrumentalistisk bild av 

matematiken som verktyg. 

6.1.1.1 Föreställning av undervisning och lärande 

Lars uttrycker en medvetenhet om sin roll som volontär och hur relationen till eleven påverkar 

hans möjlighet att hjälpa eleven. Kring sin egen roll på räknestugorna så lyfter Lars fram att  

Man är någon klok gubbe. Som tillsammans ska försöka läsa ut hur man löser de där 

talen. Det handlar mycket om att förmedla en trygghet i att talen går att lösa, inte 

försöka lösa talen åt dom. Försöka diskutera kring problemen, vad kan dom, vad 

kan dom inte.  

I denna beskrivning av relationen och kommunikationen mellan sig själv och eleven lägger 

Lars tyngdpunkten på prestationen, att det är talen som skall lösas. Relationen i sig beskrivs 

som ett verktyg för att hjälpa eleven att lösa talen vilket uttrycker föreställning om 

matematiken som innehållsfokuserad med emfas på prestation. Vidare så reflekterar Lars 

ytterligare över sin egen roll i sammanhanget och han uttrycker att:  

Man är någonting annat än en lärare. Jag tror man uppfattas som det också, även 

om vissa elever uppfattar en som lärare så förklarar man inte är lärare. Då taggar de 

ner lite grann.  

Lars beskriver även hur det är en styrka att han inte är en riktig lärare som ska bedöma eleven.  

Man är inte lärare som ska betygsätta. Dom kan verkligen öppna upp sig och 

förklara vad dom inte kan. 

Ovan beskrivna perspektiv på undervisningssituationen, där det är viktigt för läraren att 

förstå vad eleven inte kan, uttrycker en föreställning som är mer innehållsfokuserad med 

emfas på förståelse. Detta perspektiv återspeglas i reflektionen över vilka strategier Lars 

använder för att hjälpa eleverna att lära sig matematik: 

Men man förstår inte … vad dom lärt sig egentligen. Dom löser det talet … utan på 

nåt sätt koppla tillbaka till … vad är teorin bakom. Och det är förvånansvärt få som 

läst teoriavsnitten, dom söker inte hjälp där… Jag vill få dom att se att boken är ett 

hjälpmedel, och inte bara tal och facit. 

Beskrivningen ovan uttrycker en syn på lärandet som aktiv konstruktion av förståelse. 

Förståelsen står i centrum, och det är eleven själv som måste skapa den. 

Lars minns tillbaka till sin egen studietid när han studerade matematik varpå beskrivningen 

ändras till en mer föreställning om matematiken som innehållsfokuserad med emfas på 

prestation. Han beskriver hur han under sin skoltid lärde sig matematik. 
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… lärde jag mig ganska mycket om matematik genom exempel … matematik är 90 

procent repetition och 10 procent intellektuell övning. 

Och på frågan om hur han förberedde sig för tentamen så svarade Lars att han ”räknande 

massa uppgifter”. Lars uttrycker därigenom att matematik behöver övas in mer än förstås, i 

linje med en föreställning om matematiken som innehållsfokuserad med emfas på prestation 

när det kommer till det egna lärandet. 

6.1.2 Observation av undervisning 

1.  Problemförtydligande  

Lars låter eleven förklara vad den gjort och vad som är svårt vilket exemplifieras av följande 

dialog mellan volontär och elev:  

Lars: Okey, har du prövat att räkna? Hur har du räknat? 

Elev: Jag har bland annat bland annat tagit differensen och delat med 

ursprungsvärdet … 

Lars: Så här har du 750 miljoner, och här är det 1.5 miljarder. Och vad gjorde du 

då?  

Elev: [fortsätter förklara metod]  

Samtidigt använder Lars enklare exempel för att förankra uppgiften ytterligare hos eleven.  

Lars: Om vi det hade stått hur många procent ökar befolkningen under hela 

perioden? 

Elev: Då hade jag tagit det nya delat med det gamla.  

Initialt uppvisar Lars en föreställning om matematikundervisning som 3. innehållsfokuserad 

med emfas på förståelse. Eleven och volontären deltar båda aktivt i dialogen som fokuserar 

till att kartlägga elevens förståelse av koncept och uppgift, samt när det behövs ger volontären  

enklare exempel för att säkerställa nödvändig förståelse. 

2. Utformning av lösningsstrategi  

I de initiala stegen i vägledningen så uppvisar Lars en 3. innehållsfokuserad med emfas på 

förståelse i stödet. Vilket exemplifieras av följande dialog med elev.  

Elev: Jag tänkte första att använda Pythagoras sats för att se. Men det är svårt att 

veta dom har inte angivet några längder.  

Lars: Du vet att du har två areor, du skulle kunna sätta upp det. 

Elev: Ska vi säga att den är 𝐴𝑚och den här är litet 𝑚 stort 𝑀. 

… 

Lars: 𝜋 · 𝑟2 är arean på den. 

Elev: Ska man göra så här kanske? [Elev skriver upp formler för de två olika 

areorna] 

Dialogen ovan kan ses som en kommunikation där lösningen tas fram i dialog mellan 

volontären och eleven. Att Lars stöttar eleven, leder men låter eleven själv förklara det som är 

viktigt, exemplifieras ytterligare av följande dialog: 

Elev: … och triangeln är likbent.  

Lars: Och vad betyder det.  

Elev: Att kateterna är lika långa.  
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Lars: Och… 

Elev: Att vinklarna är lika stora. 

3. Genomförande av lösning  

Vid det fortsatta genomförande tar Lars mer kommandot och genomför lösningen samtidigt 

som han förklarar de olika stegen för eleven. Den inledande dialogen, med ett fokus på 

förståelse syns ej längre till, och har ersatts med en utläggning fokuserat på genomförande, 

där eleven observerar den metod som Lars visar. I lösningsredogörelsen så nämner Lars för 

eleven hur:  

Bästa sättet, när man fastnar i ett tal som man inte kan, är att försöka hitta 

motsvarande tal i boken. Ett exempel. För då kan man förstå hur principen ser ut. 

Hur gör man. 

Detta kan tolkas som en syn på matematik som något som, efter att instruktion erhållits, kan 

övas in. Det utrycker en föreställning om matematikundervisning som 1. innehållsfokuserad 

med emfas på prestation.  

4. Utvärdering och tolkning av lösning  

Under observationen noteras att lösningar tolkas och utvärderas genom att det svar som 

framkommit jämförs med facit som eleven har. Utan diskussioner om alternativa 

lösningsmetoder, reflektion om förståelse eller principer. Vilket återspeglar 

matematikundervisning som 1. innehållsfokuserad med emfas på prestation.  

6.1.3 Sammanfattning  

Överlag uttrycker Lars i intervju en instrumentalistisk föreställning om matematik, att 

matematik har applikationer inom andra ämnen samtidigt som kunskaper inom matematik 

har positiva effekter för individen. Detta perspektiv återkommer i synen på lärandet där 

matematik till stor del uttrycks som något som skall övas in och bemästras. Däremot så 

uttrycker Lars, i sin föreställning om matematikundervisning, en föreställning som är mer 

fokuserad på förståelse.  

Den föreställning som framkommer vid undervisningstillfället ligger i stort sett i harmoni 

med det som uttrycks i intervjun. Inledningsvis uttrycker undervisningen en föreställning om 

matematiken som 3. innehållsfokuserad med emfas på förståelse för att under stödets gång 

uppvisa en mer 1. innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

6.2 Maria 

Maria har jobbat som volontär i cirka 5 år. Sin matematiska bakgrund har hon från sin 

Civilingenjörsutbildning. Utöver sina erfarenheter som volontär så har Maria inte någon 

ytterligare erfarenhet av utbildning eller lärarverksamhet. Professionellt så jobbar Maria som 

ingenjör.  

6.2.1 Uttalad föreställning om matematik 

Maria uttrycker, under intervjun, att matematik är en ”grundläggande förståelse av 

vardagen”. Hon uttrycker hur matematik är ett praktiskt redskap som gör att man kan ” räkna 

hur många matskedar det går på en deciliter” samt att det är viktigt för ”att förstå hastighet 

och rörelse”. Att resonera så kan tolkas beskriva en instrumentalistisk föreställning om 

matematiken. Ett perspektiv som befästs ytterligare i beskrivningen som Maria gör av 

matematikkunskapens ursprung. 
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källan är människans nyfikenhet och att förklara sin omgivning. Att kunna förklara 

när ett äpple faller från trädet eller liknande. Det är det som är grunden i 

matematiken. 

Perspektivet på matematiken som redskap framhålls ytterligare av Maria då hon påtalar att 

matematik existerar som skolämne för att ”Det behövs för att förstå övriga ämnen”. Maria 

beskriver även ett syfte med matematiken i att det utvecklade generella förmågor hos 

individen:  

Man kan likna det vid pianospel. Spelar du mycket piano så blir du duktig på det ... 

Blir du duktig på matematik då får du ett logiskt tänkande som du även har nytta av 

i andra ämnen... 

6.2.1.1 Föreställning av undervisning och lärande 

Sin roll som volontär beskriver Maria som att ”i den bästa av världar bara guida eleven” och 

att hon försöker undvika ”att räkna talen åt dom”. Maria säger även att som volontär är det 

bra om man kan ”ge dom [eleverna] grunderna så att dom förstår vad det är dom räknar”. 

Hon beskriver hur hon använder strategier som att ”peka på i boken på exempel” samt att 

relatera det tal som eleven räknar till tidigare genom att tipsa om att ”kolla vad de gjort i 

tidigare tal. Det är ju samma typer av tal, dom är ju grupperade.” Överlag så uttrycker Maria 

ett perspektiv av matematik som uppgifter i boken som skall räknas i linje med en 

föreställning om matematikundervisning som innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

I diskussion om vad som innebär utmaningar som volontär lyfter Maria att det är svårare att 

hjälpa högstadieelever då de ofta saknar en matematisk grund och att gymnasieelever ”vet vad 

plus och minus är… Det är svårt att räkna, när man inte kan räkna.” Att matematik är något 

som skall genomföras motsvaras av en syn på matematisk lärande som en färdighet som skall 

bemästras.  

6.2.2 Observation av undervisning 

1. Problemförtydligande  

Initialt uttrycker Maria en undervisning som utgår från eleven, men där fokus ligger på 

utförandet av matematiken. 

Maria: Ska vi börja från början. Vad har du? ”Lös ekvationerna fullständigt”, 

intressant. 

Elev: Då tänkte jag att man tar additionsformler för sinus och cosinus.  

Maria: Och dom har du i ditt formelblad? 

Elev: Och så har jag stoppat in alla värden… [Låter elev beskriva sin metod] … Och 

det ska bli lika med noll? 

Dialogen ovan representerar en matematik-strategi där värden sätts in i formler som slagits 

upp. Maria lägger här ej vikt vi förståelsen. Dialogen kan därigenom sägas ge uttryck för en 

föreställning om matematiken som  innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

2. Utformning av lösningsstrategi  

Utformningen av lösningen kan anses utgå från eleven. Något som illustreras när eleven blir 

osäker:  

Maria: Har vi inte nåt här som kan hjälpa oss?...  

Elev: Eller använder jag fel metod? 

Maria: Det ser korrekt ut. 
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Elev: Eller ska jag sätta det här lika med noll, och sen flytta över cosinus dit, och sen 

dela med cosinus så att jag får tangens?  

Maria: Det kan vara en väg att gå. Då får du minustecken på den sidan… 

Elev: Vi kan prova det. 

Utan att utmana eller lyfta alternativ och utan att förklara metoden så uttrycker 

undervisningen en fokus på korrekt utförande. Att Maria stöttar eleven i att själv förstå och 

hitta den metoden som korrekt löser uppgiften ger ett sammantaget uttryck för en 

föreställning om matematikundervisningen som 1. Innehållsfokuserad med emfas på 

prestation.  

3. Genomförande av lösning  

Genomförandet som Maria vägleder ger uttryck för fokus på ett korrekt utförande, där 

förklarande diskussioner om koncept och metoder lämnas utanför. Det är eleven som driver 

lösningen framåt. Följande dialog ger exempel på en diskussion som kan tolkas som 1. 

innehållsfokuserat med emfas på prestation: 

Elev: Och sen får man lägga in det på räknaren?  

Maria: Ja. Men du kan stryka bort lite ur det här för att göra det lättare. 

Elev: [Använder räknare] Var det ett minus? 

Maria: Ja 

4. Utvärdering och tolkning av lösning  

I Marias vägledning görs det genom att jämföra den av eleven framtagna lösningen med vad 

som står i facit. Att tolkning av resultat och diskussion om alternativa lösningar uteblir, och 

att uppgiften utvärderas enbart som antingen rätt eller fel, pekar på en undervisning som för 

detta fjärde steg är 1. innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

6.2.3 Sammanfattning  

Maria uttrycker genomgående en instrumentalistisk föreställning om matematik. 

Perspektivet på matematik som ett användbart redskap reflekteras i synen på undervisning 

som är fokuserad på prestation, och i ett lärande utgörs av bemästrandet av kunskap. Det är 

en bild som även blir synlig i den utförda undervisningen som uttrycker en föreställning om 

matematiken som innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

6.3 Anders 

Anders har varit aktiv som volontär i mer än fem år. Hans matematiska bakgrund är från 

civilingenjörsutbildning och från sitt yrkesverksamma liv, som civilingenjör, så har Anders 

även utvecklat en viss erfarenhet av utbildning. 

6.3.1 Uttalad föreställning om matematik 

När Anders reflekterar över och resonerar om vad matematik är så uttrycker han att  

Matematik är utomordentliga redskap för att skapa ordning och reda. Man har 

matematiska modeller för att kunna göra förutsägelser. 

Genom en utläggning om hur ”Newton behövde redskap…konstruerade sina verktyg med 

hjälp av matematiken” kan Anders anses uttrycka en tydligt instrumentalistisk syn på 

matematiken. Dock så uttrycker han även en medvetenhet om andra synsätt, bland annat 

nämner han det ”finns … ju också det platonska synsättet, matematiken i sig existerar 



 24 

oberoende, och att man upptäcker den”. Denna tanke, att matematiken existerar oberoende 

av människan men upptäcks av henne, är central inom den platonska föreställningen. Överlag 

så uttrycker Anders en övervägande instrumentalistisk syn på matematiken samtidigt som 

han uttrycker en medvetenhet om det platonska perspektivet. 

När Anders beskriver källan till matematisk kunskap så ger Anders återigen svar utifrån två 

perspektiv. Han beskriver hur Reimann genom sitt ifrågasättande av parallellaxiomet banade 

väg för den matematik som Einstein använde i utveckling av relativitetsteorin. Genom 

redogörelsen av Reimanss undersökning, motiverad av ett behov av vetskap, som 

vidareutvecklat matematiken utrycks en föreställning om matematiken som 

problemlösnings-föreställning, samtidigt som denna matematikgren Einsteins användning i 

den generella relativitetsteorin uttrycker en instrumentalistisk föreställning.  

Om matematikens existens i skolan så får Anders anses uttrycka en instrumentalistisk syn på 

matematiken. Där matematiken beskrevs som ett verktyg för tre domäner; nödvändig för 

vardagsekonomin, viktig för att utveckla mental kapacitet för slutledning och problemlösning, 

och slutligen som krav för högre studier . 

6.3.1.1 Föreställning av undervisning och lärande 

Anders ger i intervju uttryck för en föreställning om matematik som är innehållsfokuserad 

med emfas på förståelse. Han beskriver hur att han ser volontärens roll i 

undervisningssituationen.  

min roll är att identifiera var ligger kunskapsluckan. Är det allmänna bråk som lärs 

ut i högstadiet … det här är så viktigt så vi gör en utflykt från talet där jag försöker 

skotta in den här teorin eller kunskapsluckan. Försöker fylla den. 

I linje med en föreställning som innehållsfokuserad med emfas på förståelse så utrycker 

Anders ovan en syn på matematikundervisning där volontären är en förklarare, en som 

identifierar vad eleven behöver lära sig för att sedan förklarar detta för eleven. Emellertid så 

beskriver även Anders att  

Jag försöker hjälpa dom så lite som möjligt och försöker vara mer vägledande, men 

ju mindre det går så vet jag att jag blir mer pushande och pekande. … särskilt för dom 

elever som inte har ordentlig uppställning 

Vilket uttrycker en föreställning som är mer innehållsfokuserad med emfas på prestation, 

där han, genom att guida eleverna genom ett korrekt utförande, antar rollen som instruktör. 

Förmågan att kunna förklara ett svårt moment och att  göra det enkelt är också en styrka som 

han ser som viktig i sin egen praktik som ingenjör.  

Förenligt med en syn på lärande som aktiv konstruktion av förståelse lyfter Anders fram 

vikten av dialogen mellan elev och lärare, och hur denna i räknestugan existerar både mellan 

lärare och elev men även mellan elev och elev. För att stötta eleverna i att skapa en förståelse, 

beskriver Ander, hur han använder ett ”busenkelt exempel … men med bara några enkla 

heltal” och frågar eleven ”’Om vi gör nu som du gjort där, vad händer då?’”. Med detta exempel 

kan en bild ges av hur förståelsen inte är något som överlämnas till eleven utan något som 

eleven själv upptäcker eller skapar. 

  



 25 

6.3.2 Observation av undervisning 

1. Problemförtydligande  

I en inledande dialog om uppgiften under vägledningstillfället uppvisar Anders en 

undervisning som fokuserar på elevens förståelse av uppgiften och relaterade koncept. Den 

inledande dialogen leder fram till att eleven själv uttrycker att det är just förståelsen som 

saknas: 

Elev: Jag förstår inte skillnaden mellan rekursionsformel och sluten formel 

Anders: Ok, då föreslår jag att du bläddrar tillbaks lite för att se om det finns en 

definition i boken.  

Anders gör ett avsteg från att direkt lösa uppgiften för att säkerställa eller skapa en 

mateamtisk förståelse hos eleven innan uppgift hanteras. Anders ger plats för att förankra 

förståelsen av de för uppgiften nödvändiga koncepten och ger därigenom uttryck för en 

föreställning om matematikundervisningen som är 3. innehållsfokuserad med emfas på 

förståelse. 

2. Utformning av lösning  

I utformningen av lösningen uttrycker Anders en syn på matematik som bygger på förståelse, 

samtidigt som att det är en metod som behöver övas in för att göras rätt. Detta perspektiv 

exemplifieras av följande:  

Anders: Men du, för att förstå tekniken så använder vi exemplet i boken så gör vi inga 

felsteg. 

Överlag så uppvisar Anders både rollen som instruktör och som förklarare, vilket uttrycker 

en föreställning om matematikundervisningen som både 1. innehållsfokuserad med emfas 

på prestation och 3. innehållsfokuserad med emfas på förståelse. 

3. Genomförande av lösning  

I genomförandet av uppgiften så engagerar Anders sig i elevens lösning genom att instruera 

eleven i den metoden som utförs, samtidigt som eleven utför lösningen. 

Anders: I den slutna formeln då ser du, då stoppar man in 

Elev: Aaa, vänta är det 𝑎1𝑘
𝑛−1 

Anders: Just det 

Genom att deltaga i dialog och genom att anta en instruerande roll så uttrycker Anders i detta 

steg en föreställning om matematiken som är 1. innehållsfokuserad med emfas på prestation. 

4. Utvärdering och tolkning av lösning  

I den undervisningssekvens som observerades kunde ingen särskild utvärdering av uppgiften 

eller tolkning av den, noteras. 

6.3.3 Sammanfattning 

Anders uttrycker i huvudsak en föreställning om matematiken som både instrumentalistisk 

och platonistisk, men med en medvetenhet om matematiken som problemlösning. Dessa två 

primära perspektiv återkommer i synen på undervisning där matematik både är färdighet 

som skall bemästras men också något som lärs genom en aktiv konstruktion av förståelse. 

På liknande sätt återkommer detta tudelade perspektiv i föreställningen av 



 26 

matematikundervisning som kan ses både som innehållsfokuserad med emfas på prestation 

och innehållsfokuserad med emfas på förståelse där läraren verkar som både instruktör och 

förklarare. 

Även i den observerade undervisningen så uttrycktes dessa två perspektiv där undervisningen 

stundtals kunde tokas som antingen innehållsfokuserad med emfas på prestation eller 

innehålls fokuserad med emfas på förståelse.  
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7 Diskussion 

Detta arbete syftar till att svara på två frågeställningar. Nedan ges svaret till var och en av de 

ingående frågorna. Därefter följer en diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning, 

följt av en reflektion över metod och genomförandet. Och slutligen en diskussion om vidare 

forskning.  

7.1 Svar på frågeställningar 

(1) Vilken syn på matematik och matematiskt lärande kommer till uttryck i volontärers 

undervisning 

Tidigare forskning, om lärares syn på matematik och dess undervisning visar på tre 

perspektiv, det instrumentalistiska, det platonska samt ett problemlösningsperspektiv. 

Volontärerna gav i undervisning uttryck för två av dessa, det instrumentalistiska samt det 

platonska.  

Föreställningen av matematik som ett instrument, både som verktyg för användning inom 

andra ämnen men även som redskap för personlig utveckling uttrycktes tydligt av samtliga 

volontärer i undervisningen. En platonsk föreställning om matematiken uttryckes inte av 

samtliga volontärer. Matematik som problemlösning utrycktes ej i undervisningen. 

 (2) Vilken syn på matematik och matematiskt lärande förekommer i volontärernas 

uttalanden om sin egen syn på matematik och undervisning? 

I uttalanden om matematik så utrycktes samtliga tre perspektiv. Föreställningen om 

matematik som problemlösning förekom dock i en mindre utsträckning än de två andra 

perspektiven. Samtliga volontärer utryckte i intervjuer en föreställning om matematik som ett 

instrument, medan den platonska ej utrycktes av alla.  

7.2 Relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att relationen mellan lärarens åtagna föreställning om matematik 

och dess undervisning inte är enkel. Där ”komplexiteten [i den observerade] relationen 

mellan den åtagna föreställning om matematik och undervisning motstrider enkelheten i 

enkel orsak verkan” (Thompson, 1984, s. 119, min översättning). De volontärer som 

observerades för studien uppvisade å andra sidan en harmoni mellan dessa två delar. Van 

Zoest m.fl. (1994) beskrev hur lärare inledningsvis anammade en föreställning om matematik 

som problemlösning med en fokus på elevinteraktion, för att under undervisningens gång gå 

över till en mer innehållsfokuserad emfas. Van Zoest m.fl. argumenterade att detta skifte 

skulle kunna tillskrivas de undersökta personernas bristande erfarenhet som undervisare. 

Med andra ord, i det fallet var det lärarstudenternas bristande didaktiska förmåga och 

erfarenhet som föranlände skiftet. Van Zoest m.fl. studerade lärarstudenter och i detta arbetes 

aktuella studie har det varit volontärer som har studerats, och dessa båda har som grupp, både 

likheter och skillnader. Till likheterna tillskrivs att de båda saknar undervisningserfarenhet. 

En skillnad är dock att lärarstudenterna under sin utbildning har exponerats för, och 

instruerats i, vad som är en bra undervisning. För lärarstudenterna skulle denna bristande 

erfarenhet i relation till en teoretisk utbildning kunna förklara diskreptansen mellan den 

föreställning som uttrycks i intervju och den som uttrycks i undervisning. En tolking är att 

volontärerna, med sin avsaknad av längre utbildning inom didaktik, har en föreställning om 

matematik undervisning och lärande som i mycket bygger på den praktik som de faktisk 

genomför.  
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Bland de intervjuade volontärerna framträder en utbildningsbakgrund från 

civilingejörsutbildning. Detta är en potentiellt bidragande koppling till varför den 

instrumentalistiska föreställningen av matematik framkommer tydligast hos dessa 

volontärer. En tolkning som är i linje med Beswick (2012) som ifrågasatte huruvida 

”universitetsstudier [i matematik] nödvändigtvis hjälper blivande lärare i att utveckla en 

samtida förståelse av undervisning” (s.145). Xenofontos (2018) visade hur cypriotiska lärare 

har vissa unika föreställningar om matematik som kan kopplas till kulturella föreställningar. 

Samma sak kan möjligen förklaras av att volontärerna har en syn på matematik som härrör 

från en kultur inom ingenjörsutbildningar eller ingenjörsyrket. 

7.3 Föreställningen av matematik och räknestugor 

Även om det är omöjligt att från denna undersökning generalisera resultatet till 

föreställningen av matematik hos volontärer i stort så finns det vissa resultat som kan 

diskuteras i ett större perspektiv. Räknestugan som undervisningsform skiljer sig från den 

ordinarie skolan i att det är frivilligt för elever att deltaga. Även valet av vad som skall tas upp 

i undervisningen delegeras till eleverna, då det är de som beskriver vad de vill ha hjälp med. 

Även om det är ett en uppgift eller ett koncept som eleven inte greppar så måste hen kunna 

uttrycka det för volontären för att volontären skall kunna hjälpa till med det. Detta återspeglas 

i den observerade modellen, från kapitel 4, där första steget är att volontären sätter sig in i 

elevens problem, för att sedan i någon mån stötta eleven.  

Denna relation, mellan elev och volontär, liknar relationen mellan en beställare och en 

leverantör. Där den första beskriver vad hen behöver och den senare försöker leverera det 

som krävs. Anta att det är lättare för en elev att utrycka att hen fick fel svar i förhållande till 

facit, än vad det är att uttrycka att hen behöver stärka exempelvis sin problemformulerings 

förmåga. Detta skulle medföra att det är lättare att fråga för att få en instruktör eller en 

förklarare än en faciliterare. Det finns då en risk för att det i undervisningen förskjuts till att 

representera det som är lätt för eleven att utrycka, på bekostnad av det som är mer 

svåruppnåeligt men som på sikt skulle gagna eleven. Från perspektivet föreställningar av 

matematik, kan räknestugor medföra vissa begränsningar sedda som undervisningsform. 

Den observerade begräsningen i matematikundervisningen på räknestugorna ser jag inte som 

något som en inbyggd begränsning i undervisningsformen utan utgör ett utvecklingsområde 

för organisationerna som bedriver verksamheter. En volontär skulle kan bedriva en mer 

diversifierad undervisning. Dock så behövs en större studie av volontärer i stort innan 

slutsatser om hur utbildning av och kommunikation till volontärer skulle kunna förändras för 

att potentiellt förbättra undervisningssituationen på räknestugan. 

För lärare i den ordinarie skolan, så är den observerade begränsningen ett betydelsefullt 

resultat då det ger en indikation om vilken typ matematiskt kunnande som stöds av de ideella 

räknestugorna. 

7.4 Reflektion om genomförande 

I de semistrukturerade intervjuerna användes ett förkonstruerat frågeformulär. I analysen så 

har vissa av dessa frågor, framförallt frågorna relaterade till synen på eleven och dennes tilltro 

till sin egen förmåga, från engelskans self-efficacy, visat sig inte nämnvärt bidra till 

förståelsen av de studiens faktiska frågeställningar. 

För denna studie så användes ett specifikt teoretiskt perspektiv. En risk som Xenofontos 

(2018) lyfter är att ett sådana ”ramverk tagna direkt från litteraturen för att utforska lärares 

föreställningar om matematik är problematiska, då dessa kan hindra kulturellt specifika 
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föreställningar från att framträda” (s.55). Då dessa volontärer, i förhållande till lärare i stort, 

utgör en unik och annorlunda grupp så utgör det även en risk för denna studie. Dock är det 

omöjligt att nu säga vad en mer öppen metod, utan förbestämda dimensioner, skulle kunnat 

hitta. 

7.5 Vidare forskning 

Denna studie har tittat närmre på hur föreställningen av matematik kan komma till uttryck 

för volontärer på räknestugor. Det finns ett utrymme för vidare studier av ett större antal 

volontärer för att skapa en förståelse av den undervisning som ges av gruppen i stort.  

Ovan argumenterade jag för hur eleven har, genom sin interaktion, en stor påverkan på vad 

för typ av undervisning som hen ges på räknestugorna. Vidare studier av hur elever ser och 

använder räknestugan är även ett intressant område. 
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Appendix A 

Kunskapsemfaser 

Roberts (1982) kunskapsemfaser för fysikämnet med svensk beskrivning av i svensk

beskrivning av Lindahl (2003, s. 22)

1. Everyday Coping – Vardagskunnande handlar om att kunna använda

naturvetenskapen för att förstå händelser och fenomen i ens omgivning.

2. Structure of Science – Naturvetenskapens struktur handlar om att förstå

naturvetenskap som en intellektuell verksamhet, sambandet mellan teori, verklighet

och modelltänkande.

3. Science, Technology and Decisions - Naturvetenskap, teknik och beslutsfattande

handlar om medborgarkunskap, dvs. att kunskaper i dessa ämnen är viktiga för att

kunna delta i den demokratiska processen.

4. Scientific Skill Development - Naturvetenskaplig färdighet handlar om att lära sig den

naturvetenskapliga metoden, ställa hypoteser och formulera modeller för att sedan

pröva dessa t.ex. i laborationer.

5. Correct Explanations – De rätta svaren betonar slutprodukten mer än vägen att nå

dit. ”Learn it because it is correct”.

6. Self as Explainer - Förklara själv fokuserar förklaringsprocessen, att förklara på olika

sätt men också att eleven ska förstå sina egna problem att förstå genom att se hur

kunskapen vuxit fram genom historien.

7. Solid Foundation – Den säkra grunden är att lära något för att förstå innehållet i nästa

kurs.

Klasander (2010, s. 87) beskriver sju stycken bildningsemfaser för teknikämnet,

• Design and make-emfasen Att vara uppfinningsrik. Tillverka små produkter.

Hantverk. Lära sig att göra modeller.

• Den industriella emfasen Att förbereda sig för att arbeta med produktionssystem,

industridesign eller som ingenjör. Arbetslivserfarenhet är viktigt. Synen på naturens

resurser är nyttoinriktad, imperialistisk och kommersialiserad.

• Den hållbara utvecklingsemfasen Ekocentrisk. Teknikens dualism kring ”ond/god”

lyfts fram, men teknik framställs oftare som en förstörande kraft. Mer beskrivande än

pådrivande.

• Hantera vardagen-emfasen Antropocentriskt. Att kunna hantera systemberoende

artefakter. I linje med detta läggs det mänskliga ansvaret för de tekniska systemens

utveckling på ett individuellt plan.

• Den medborgerliga emfasen Människans roll är viktig. Handlingsberedskap på ett

samhälleligt plan. Antideterministisk. Motverka uppgivenhet inför framtiden.

• Teknikhistorisk emfas Viktigt att förstå systemens framväxt. Behov, drivkrafter,

villkor är kunskaper som är nödvändiga för att fatta tekniska beslut inför framtiden.
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Appendix B 

Påståenden 

Följande påståenden, inspirerade av resultat från Thompson (1984) och metod från

Beswick (2012) förberedes för intervjuerna men lämnades utanför på grund av tidsbrist.

1. Matematik är beräkningar.

2. Eleven lär sig mest genom att noggrant observera den lösning eller procedur som

volontären presenterar. Och sedan öva den själv.

3. Matematik är en vacker, kreativ och användbar mänsklig strävan. Som både är ett sätt

att veta och ett sätt att tänka.

4. Det är viktigt för eleverna att reflektera över sin egen matematiska förståelse.

5. Innehållet i matematiken är samstämmigt. Där de olika områdena (inom

matematiken) är relaterade och logiskt kopplade i en struktur.

6. Matematikens innehållet växer kontinuerligt. Innehållet genomgår förändringar för

att kunna inkludera nya utvecklingar.

7. Matematik är en exakt disciplin, fri från tvetydighet och motstridiga tolkningar.

8. Eleverna bör inte vara nöjda med att bara kunna räkna ut uppgiften. De bör försöka

förstå logiken bakom proceduren.

9. Att lyssna noga på volontärens förklaring är det effektivaste sättet att lära sig

matematik.

10. Att volontären ignorera de matematiska idéerna som eleverna själva skapar kan

kraftigt begränsa lärandet.

11. Att ge elever intressanta problem att undersöka är ett effektivt sätt att undervisa

matematik.

12. Matematik är ett organiserat och logiskt system med symboler och procedurer som

används för att förklara idéer i den fysiska verkligheten.

13. Matematikens resultat är preliminärt; föremål för revidering i ljuset av nya

upptäckter.

14. Matematik är en utmanande, rigorös och abstrakt disciplin vars studie ger möjlighet

till ett brett spektrum av mental aktivitet på hög nivå

15. Matematiska idéer existerar oberoende av mänsklighetens förmåga att upptäcka

dem.

16. Att låta ett barn kämpa med ett matematiskt problem, även när det blir lite jobbigt,

kan vara nödvändigt för att eleven ska lära sig.

17. Att berätta svaret för eleverna är ett effektivt sätt att stödja deras lärande.

18. En viktig uppgift för volontären är att inspirera eleven att lösa sina egna matematiska

problem.

http://www.kth.se/
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