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Abstract  

 

Title: Teaching mathematics-A comparative study concerning pedagogic methods in Sweden 

and China 

 

The Third International Assessment of Educational Progress (TIMMS) and the Programme 

for International Student Assessment (PISA) during the last decades regarding the results of 

mathematics teaching shows that China have a better performance than Sweden’s. 

 

Swedish teacher-guidelines focus on developing student’s individual interest and confidence 

for mathematics. In the Chinese teaching-guidelines for Mathematics Curriculum Standards, 

Ordninary Senior Secondary, the focus is given on: Elevate their mathematics literacy 

necessary for future citizenship and Development of citizen ś qualities (s.3).  

 

Teachers are the primary factors that impact teaching and learning of mathematics. Two 

teachers from Sweden and two from China were interviewed and their methods were 

compared in my study. The aim of my study was to understand mathematics teaching in 

China and Sweden. As a conclusion, this study will give advices of which concept and 

method should be emphasized and chosen in Mathematics teaching. 
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1. Inledning  

Mitt examensarbete handlar om kinesisk och svensk undervisning i matematik. Kinesisk 

matematikundervisning har blivit uppmärksammad av många akademiker genom 

internationella undersökningar för att eleverna presterar bra. Skolverket visar att andelen 

svenska elever som uppnår målen i matematik har sjunkit. TIMSS (The Third International 

Assessment of Educational Progress) och PISA (Programme for International Student 

Assesment) är de två internationella undersökningar som mäter elevers kunskaper på olika 

sätt. Resultaten för PISA 2006 visar att svenska elever har sämre matematiska resultat jämfört 

med OECD (Organization of Economic Cooperation and Development)-länderna i 

undersökningen. Sverige hamnar sammantaget på 10:e plats när det gäller elevers resultat i 

matematik. Taipei i Kina uppnår bäst resultat. Finland har nästbäst resultat och region 

Hongkong i Kina ligger på den tredje platsen (PISA 2006, Skolverket 2007). 

 

Det är många olika faktorer som påverkar svenska elevers resultat. Bentley är lektor vid 

Göteborgs universitet och redovisar i TIMSS 2007: Det finns mycket läromedelsundervisning 

när lärare lär ut beräkningsprocedur i matematik. Elever behöver utveckla sin uppfattning om 

matematiska begrepp och behöver förstå flera lösningar som används i olika sammanhang 

(Bentley TIMMS 2007, Nyhetsbrev, nummer 9/ 2008). 

 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) anser svenska elever att de lär sig mycket onödigt 

i matematik. Deras intresse och lust att lära sig matematik är lägre än intresset för de andra 

ämnena. Matematik anses som ett svårt och ointressant ämne. En ökad andel av eleverna är 

inte motiverade att göra sitt bästa och ger upp inför svåra uppgifter (SOU 2004:97, s.43). 

 

Liping Ma (2010) har arbetat som lärare både i Kina och i USA. I sin avhandling 

uppmärksammar hon de stora skillnaderna i grundläggande matematiska kunskaper mellan 

amerikanska och kinesiska lärare. Mas studie är en viktig källa för detta examensarbete.  

 

Matematik är ett abstrakt ämne i skolan. Vissa elever har lätt för matematiken och andra har 

mindre motivation för ämnet. Lärare har ett stort ansvar att bestämma hur undervisningen bör 

gå tillväga. De bör använda ett varierat och inspirerande sätt att stimulera elevers utveckling. 

Jag har en kinesisk bakgrund och jag lärde mig matematik i Kina. Den kinesiska 

matematikundervisningen skiljer sig stort från den svenska matematikundervisningen. Min 
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förhoppning med detta examensarbete är att ge en bild av hur matematikundervisning 

fungerar i Kina respektive Sverige, vilka undervisningsmetoder lärarna arbetar efter och vilka 

likheter och skillnader som finns mellan lärarnas arbetssätt. 

 

Jag tänker endast undersöka undervisningsmetoder i bråk eftersom jag anser att bråk är det 

mest komplexa matematiska begreppet och division med bråk är ett avancerat område inom 

aritmetiken. I bråkundervisning är det betydelsefullt att vi som lärare är observanta på elevers 

begreppskunskaper och använder olika metoder att undervisa i bråk. Om elever inte förstår 

matematiska begrepp kan det bli ett hinder för deras vidare utveckling.  

2.  Bakgrund 

Enligt NCM är det viktigt att lärare har ett lärarperspektiv i ämnet. Lärare bör förstå elevers 

olika förutsättningar och erfarenheter för att kunna planera sin undervisning. Lärare skall se 

matematik från olika perspektiv i undervisningen och använda en mångfacetterad 

förhållningsätt för att på ett positivt sätt ifrågasätta olika alternativ för matematikundervisning. 

Det är viktigt att en lärare har tillräckliga kunskaper och engagemang. En lärare bör ha en 

medveten och strukturerad planering i sin undervisning samt kan visa förståelse för elevers 

olika förutsättningar (NCM 2007, s. 268).  

 

Alla lärare skall anpassa sig till skolans givna styrdokument och målen i sin förberedelse inför 

arbetet. För att förstå matematikundervisnings komplexitet kommer jag redovisa en del av de 

svenska styrdokumenten respektive de kinesiska.  

2.1  Svenska styrdokument 

I kursplan för matematik skrivs följande:  

    ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven kan: Utveckla intresse 

för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och använda matematik i olika situationer. Utveckla sin förmåga att förstå, föra 

och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande” (Kursplan med kommentarer 2009, s.4).  

 

Det är viktigt att synliggöra i undervisningen att elevens egen vilja att lära, deras motivation 

är drivkraften i skolarbetet. Skolans uppgift i matematik är att utveckla elevers intresse för 

matematik samt att kommunicera med matematiska språk och uttrycksformer (ibid.).  
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I SOU 2007:28 beskiver en önskevärd nivå för vad eleverna skall kunna för högstadieeleverna 

och poängterar vikten av kontinuitet i undervisningen. Om detta kan man läsa följande: 

”Undervisningen i matematik syftar till att utveckla de matematiska kunskaper som behövs 

för såväl fortsatt utbildning som vardagsliv, samhällsliv och studie av andra ämnen” (SOU 

2007:28, s.330). 

 

Mål för undervisningen kan man sammanfatta att elever skall utveckla en förmåga att förstå, 

använda och jämföra matematiska begrepp. Elever skall kunna utföra lämpliga 

lösningsstrategier och har en förmåga att utföra enkla matematiska modeller samt har en 

förmåga att föra matematiska resonemang (ibid.).  

 

Lärare skall ta hänsyn till olika elevers förkunskaper och möjligheter att lära. I Lpo 94 kan 

man bland annat läsa: ” 

    ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling ” (Lpo 94, s.6). 

2.2  Kinesiskt styrdokument 

Den kinesiska läroplanen är en av läroplanerna som är baserad på nio års - obligatorisk 

utbildning för elever i åldrarna 15-17 (NCM, Mathematics Curriculum Standards, Ordninary 

Senior Secondary 2003).  

 

Den kinesiska läroplanen påpekar att elever bör skaffa sig grundläggande kunskaper och 

färdigheter i matematik samt förstå matematiska relationer och natur. Elever skall kunna 

känna igen matematiska uttryck och förstå matematisk kunskap på djupet.  I läroplanen skrivs 

att matematik är grunden till samhällsutveckling på alla områden och är viktig för mänsklig 

utveckling. Det är viktigt att kunna använda matematiskt tänkande och olika metoder för att 

lösa uppgifter samt att utveckla en förmåga att analysera enkla och praktiska matematiska 

problem (ibid.s.15). Den kinesiska läroplanen påpekar även att elever skall kunna använda sitt 

matematiska tänkande i vardagslivet och förstå omvärlden samt:  

    ”Elevate their mathematics literacy necessary for future citizenship” och” development of 

citizen ś qualities” (ibid. s.3). 
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Det finns tre aspekter i matematiken:  

 Knowledge and skills innebär att eleven skall lära sig imitera, identifiera, upptäcka och 

lösa problem på ett självständigt sätt. De skall kunna förstå och tillägna sig med en 

viss teknik. 

 Processes and methods är att eleven skall kunna utforska, observera, analysera och 

kommunicera med de andra eleverna och kan hitta lämpliga metoder. 

 Attitudes and values menas att eleven skall kunna ge respons till varandra och utveckla 

en etablerad lösning samt identifiera om resultatet stämmer (ibid. s.14). 

 

I den kinesiska läroplanen står även att kinesiska lärares roll är att vara ledare i klassrummet. 

För att elever skall uppnå målen ges kinesiska lärare följande rekommendationer: Lärare skall 

hjälpa elever att utveckla en fundamental förmåga i matematiken. Lärare skall 

uppmärksamma och förbättra elevers matematiska holistisk kunskap samt uppmärksamma att 

elever kan tillämpa sin skolmatematik i vardagslivet (ibid.s.12). 

 

Jag kan se att både svenska och kinesiska läroplaner påpekar att eleven skall ha förvärvade 

kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera olika problem som 

förekommer i vardagen och samhället.  

 

Man kan även uppfatta att svenska styrdokument betonar elevens individuella intresse och 

förkunskaper för att främja elevens utveckling, samt påpekar matematiska språk som är 

viktigt för matematiken. Kinesisk läroplan poängterar att kunskap, teknik och metod är en del 

av de viktiga punkterna för elevens matematikutveckling. Det är nödvändigt att elever 

använder en ”mathematics literacy” för att bidra till samhällets utveckling. Den kinesiska 

läroplanen poängterar inte att lärare bör ta hansyn till elevers egna behov och intresse för 

matematiken. 

3.  Syfte och frågeställningar 

Syftet i detta examensarbete är att undersöka hur fyra lärare uppfattar matematikundervisning 

i Kina och i Sverige. Jag vill studera vilka bråkbegrepp lärarna använder sig av samt hur de 

menar att de använder dessa i undervisningen. Det empiriska resultatet kommer jag att 

relatera till forskning om matematik och till de riktlinjer som finns för undervisning. 
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Mina frågeställningar blir således: 

 Hur undervisar fyra lärare i matematik i Kina respektive Sverige, enligt dem själva? 

 Vilka kunskaper om bråk har lärare? 

 Vilka undervisningsmetoder använder läraren när denne undervisar om bråkbegrepp? I 

så fall hur använder dessa lärare sina begreppskunskaper i undervisningen? 

 Vilka likheter och/eller skillnader finns mellan olika matematikundervisningsmetoder 

mellan Kina respektive Sverige?  

 

4.  Material och metod 

4.1  Metod  

Detta examensarbete handlar om fyra verksamma lärares erfarenheter och tankar kring 

matematikundervisning. Metoden jag använder mig av i detta arbete är kvalitativa studier. 

Enligt Stukát har kvalitativa synsätt växt fram ur de humanistiska vetenskaperna. Det är 

viktigt att tolka och förstå de resultat som framkommer. Stukát skriver att när man använder 

en mer strukturerad intervju använder intervjuaren ett fastställt intervjuschema, där man har 

en bestämd ordföljd och formulering (Stúkat 2005, s.32- 38). Jag förberedde mig med hjälp av 

en intervjuguide inför intervjuerna och ställde samma frågor till varje intervjuperson med 

samma innehåll. Mitt arbete bygger på individuella intervjuer med två lärare från Kina 

respektive två lärare från Sverige. Varje intervju tog ungefär 60 minuter att genomföra. Jag 

intervjuade två svenska lärare på deras kontror, och genomförde två intervjuer med kinesiska 

lärare via internet samt med hjälp av en webbkamera.  

4.2  Urval 

Jag använder godtyckligt urval enligt Larsen vilket innebär att forskare ofta är medveten om 

vilka som ska delta i undersökningen: De informanter som forskaren anser är lämpade för att 

belysa forskningsområdet. Forskaren tar kontakt med personer som hon/han antar har goda 

kunskaper om det aktuella ämnet. Dessa personer kan tipsa om andra personer som kan vara 

värda att undersökas. Denna metod kallar Larsen för snöbollsmetoden (Larsen 2009, s.77-78). 

När jag valde två svenska lärare fick jag hjälp av min högskolelärare som är verksam i ämnet. 

Hon rekommenderade två skolor i en förort i södra Stockholm. Anledningen var att hon ansåg 

att undervisningsmetoderna skiljde sig stort mellan de två skolorna.  
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När det gällde lärare i Kina tog jag kontakt med personer i ämnet. Jag fick hjälp av min familj 

som bodde i Kina. Kravet var att de två lärarna arbetade för elever i åldrarna 15-17. Kontakt 

upprättades per telefon. Sedan bekräftade vi via chattsida på internet. De två kinesiska lärarna 

bor inte i samma stad, men tillhör samma provins som heter Henan. Jag hade i valet tagit 

hänsyn till lärarnas utbildning. Jag lade inte någon som helst tyngdpunkt på könsperspektiv. 

Jag har i detta arbete fingerat alla lärarnas namn. De två svenska lärarna undervisar i årskurs 

8-9. Jag kallar dem i mitt arbete Lisa och Patrik. De två kinesiska lärarna undervisar i skolår 

nio och kallas Li och Yang. Det är en kinesisk tradition att kalla lärare vid deras efternamn 

och det visar ett förhållningssätt mellan elever och lärare i Kina. 

 

Jag har valt att redovisa lärarnas utbildningar: 

 

 Lisa: nio terminer på lärarhögskolan med inriktning matematik i Sverige. 

 Patrik: sex års ämnesmatematik och två års pedagogik i Sverige. 

 Li: tre års utbildning efter skolår nio i staden Zhoukou i Henanprovinsen i Kina. 

 Yang: fyra års högskolutbildning i ämnet matematik i staden Zhengzhou i Henan 

provinsen i Kina. 

4.3  Intervjuer 

Kvale Brinkman hävdar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett forskningssätt som 

innebär att man försöker förstå undersökningspersonens erfarenheter och åsikter. Genom 

intervjuer kan man undersöka hur de ser på världen samt ”avslöja” deras levda värld (Kvale & 

Brinkman 2009, s.17). Dessa ligger i samma linje med den hermeneutiska kunskapssynen som 

innebär att man använder vissa metoder för att tolka och förstå den mänskliga världen. 

Förståelsen är viktig inom hermeneutik. Utgångspunkten för en hermeneutisk studie är att den 

bygger på empiriska data och även forskaren själv är en del av det hon studerar (Thomassen 

2007, s.182). I min undersökning vill jag tolka och förstå fyra lärares erfarenheter i 

matematikundervisningen. När jag förklarar intervjupersoners synvinkel involverar jag mig 

själv i undersökningsstudien. Jag kan därför få en fördjupad synssätt i hur lärarna uppfattar sin 

undervisning genom intervjuerna. Min förförståelse är en viktig referens för att tolka de fyra 

lärarnas erfarenheter. 
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4.4 Tvärkulturella intervjuer 

När man intervjuar personer från andra kulturer gäller andra normer och interaktioner ifråga 

om initiativ och sätt. När man gör tvärkulturella intervjuer kan det vara svårt att skaffa sig 

tillräckliga kunskaper. Kulturella faktorer påverkar både intervjuare och intervjuperson. Till 

de specifika faktorerna kommer det språkliga och sociala översättningsfrågor. Man behöver 

en tolk som är kulturellt kunnig i språket. Om man tillhör samma kultur kan det vara svårt att 

upptäcka de intrakulturella variationerna (Kvale & Brinkman 2009, s.160). Jag har en 

fördjupad förståelse för kinesisk kultur och tankesätt. Fördelen är att jag kan översätta 

intervjuerna till det svenska språket eftersom jag behärskar både kinesiska och svenska. På 

grund av mitt kinesiska ursprung kan det vara en fara att jag ibland tolkar in mina egna åsikter 

i intervjuerna.  

4.5  Chattintervjuer 

Med den datorstödda intervjun bör både intervjuaren och intervjupersonen vara skickliga i att 

skriva och förstå varandra. En eventuell distans innebär att det kan vara svårt att få fram 

detaljerade kunskaper (Kvale & Brinkman 2009, s.165). Chattintervjuerna genomfördes med 

två kinesiska lärare. Att prata via webbkamera kan underlätta kommunikation. Jag valde att 

använda webbkamera på grund av det långa avståndet.   

4.6  Problem under insamlande av data 

Jag är medveten om att intervjupersonerna inte är representativa för hela ämnet och detta kan 

vara ett problem när jag samlar min empiri. Två svenska lärare undervisar i ämnet i samma 

förort i södra Stockholm. Detta kan betyda att de har samma undervisningsmodeller i 

undervisningen och att de måste följa samma kursmål. De två kinesiska lärarna följer 

provinsen Henans kursplan. Kina är ett stort land som har 1325 miljoner befolkning i landet. 

Det finns över tjugo provinser, fem autonoma städer samt fyra storstadsområden direkt under 

centralregeringen och två särskilda administrativa regioner. Det finns 55 etniska minoriteterna 

och varje minoritetsgrupp har sin egen kultur, språk och tradition (Nationalencyklopedin 

2010). Dessa visar på att olika områden har en särskild kursplan som passar just det området. 

Jag har inte haft möjlighet att få kontakt med lärare som bor i stora städer som Beijing, 

Shanghai eller den administrativa regionen Hongkong. Det är de områdena som är 

representerade i många internationella studier.   
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4.7  Dataarbetning  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av inspelningar och anteckningar. Materialet har sedan 

bearbetats med hänsyn till min undersöknings syfte.  

4.8  Reliabilitet 

Larsen skriver att reliabilitet visar på exakthet eller precision. I intervjuer finns det en stor risk 

att undersökare inte får noggrann information eller bli påverkad av situationer (Larsen 2009, 

s.81). Jag anser att mitt arbete bygger på stora delar av lärarnas subjektiva tolkningar om sin 

egen erfarenhet. På grund av geografisk begränsning och tidsbegränsning har jag inte fått 

möjligheter att själv göra en fältstudie i klassrummet, eller kunna utvärdera lärarnas 

undervisning genom exempelvis att göra en diagnos på eleverna. I mina intervjuer har jag haft 

svårt att kunna dra en fullständig slutsats. Jag hade försökt att styra intervjuerna, men när 

lärarna berättade var det ibland svårt att kontrollera situationer och i detta fall kunde jag tappa 

en viss information. Li och Yang blev intervjuade genom dator och jag tycker detta inte 

påverkar mitt resultat nämnvärt. Jag anser att alla fyra lärare är väldigt engagerade att svara på 

mina frågor.  

5.  Tidigare forskning  

Det finns inte så många böcker på svenska som handlar om kinesisk undervisning. När det 

gäller specifika områden som bråkundervisning finns det obetydligt med forskning inom det 

här området. Nästan alla böcker är äldre upplagor. Till exempel kan nämnas Enströms 

Reflektivt tänkande i matematik (1997) och Runessons Variationens pedagogik (1999) är de 

två nyare upplagor som handlar om bråkundervisning. Nedan skall jag ta upp relevant 

forskning om matematikundervisning i Kina respektive Sverige.  

5.1  Svenska undervisningsdilemman respektive kinesiska 

Enligt flera pedagoger och didaktiker är det dominerande arbetssättet i västerländska klassrum 

en lärobokstyrd undervisning med enskilt tyst räknande. Lärare använder sällan med olika 

typer av material för att underlätta lärandet och lärare kommunicerar sällan med hjälp av ett 

preciserat språk med eleverna. Det finns inte så många lärare som diskuterar tankeväckande 

uppgifter och betraktar olika lösningsstrategier eller söker alternativa metoder (Silver m.fl., 

1995; Emanuelsson, 1999; Hiebert m.fl., 1997; Stigler & Hiebert, 1999; Wyndhamn, 

Riesbeck & Schoultz, 2000; Hierbert & Wearne, 2000. Jfr Johansson & Emanuelsson, 1997, 

se Rönnberg & Rönnberg 2001, s.43).  
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Conny Stendrup skriver en bok som heter Undervisning och tanke (2001) och han menar att 

det är svårt att genomföra en individuell och inspirerande undervisning om lärare låter 

läroboken och ytterligare uppgifter styra undervisningen. Stendrup menar enligt Dewey är 

detta sätt en pragmatisk progress för eleverna. En kvantitativ färdighetsträning är med andra 

ord ”learning by doing” vilket förekommer alldeles för frekvent (Stendrup 2001, s.168). 

 

Löwing deltog i ett antal matematiklektioner och i sin avhandling konstaterade hon att det 

fanns en allvarlig brist i svensk matematikundervisning. När Löwing undersökte i sin studie 

ansåg hon att undervisningen fungerade i stort sett bra däremot upptäckte problem när hon 

analyserade innehållet i den individuella kommunikationen. Löwing beskriver att dagens 

undervisningsmodell är alltför stereotyp. Ett viktigt dilemma i undervisningen är att många 

lärare inte har rimliga matematikdidaktiska verktyg för hur teorin skall kopplas till 

undervisningsmetoder. Lärare är engagerade att hjälpa elever under lektionen men reflekterar 

sällan över vad som fungerar bäst för eleverna (Löwing 2006, s.58-66).   

 

I Löwings annan bok Matematikundervisningens konkreta gestaltning (2004) påpekar hon att 

lärares ämneskunskap och ämnespedagogik måste förenas. Med detta innebär att en lärare 

skall behärska en relevant teori och en god undervisning som passar för alla elever (Löwing 

2004, s.110-114).  

 

I boken How Chinese learn mathematics -Perspevtives from insiders (2004) menar många 

västerländska lärare att den kinesiska klassmiljön inte främjar ett effektivt lärande. Detta 

motsägelsefulla villkor kallas ”paradox of the Chinese learner”. Den kinesiska paradoxen 

innebär att förutsättningarna för lärande i de kinesiska klassrummen beskrivs som ”trångt, 

stora klasser, passiva elever och dominerande lärare”. Pedagogik är också ”passiv överföring”. 

Ordning och sträng disciplin är viktigt i det kinesiska klassrummet. Det kulturella 

sammanhanget av förväntningar som till exempel föräldrarnas krav kan påverka hur 

matematik undervisas i klassrummet (Biggs, 1991; 1994, Ginsberg, 1992; Kember & Gow, 

1991, se Gu, Huang & Marton 2004, s.310). 

 

Många internationella studier uppmärksammar också att kinesiska elever kan förstå 

matematiska problem och klarat sig utmärkt i matematik, men de har svårt att lösa vardagliga 

problem jämfört med elever i många västländer (Gu, Huang & Marton 2004. s.343). 
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5.2  IMU- Individualiserad Matematikundervisning 

Löwing beskriver ett intressant mönster när det gäller matematikundervisning för 

högstadieelever i Sverige, det kallas för IMU och står för Individualiserad 

Matematikundervisning. Bakgrunden till IMU var att många lärare under grundskolans första 

år haft problem att individualisera undervisningen i matematik. Det står i kursplanen Lgr 62 

som är grundskolans första läroplan. Samtidigt var det brist på högstadielärare i ämnet. IMU-

projektet infördes på 1970-talet som syftade till att individualisera den enskilde elevens 

förutsättningar. Löwing uppfattar i sin studie att IMU-modellen är: En stor grupp elever 

arbetar i tystnad under lektioner, styrda av olika material. En fördel är att lärare kan vara 

engagerad i de elever som behöver extra hjälp och undervisningen kan anpassas efter 

individens behov. En nackdel kan vara att IMU hindrar eleverna att ta egna initiativ till att lära. 

IMU-modellen påverkar lärare som har svårt att planera en gemensam undervisning. 

Resultaten bildar till en klar rangordning i elevgruppen. Löwing menar att dessa problem 

verkar upprepas i dagens undervisning i Sverige (Larsson 1973, se Löwing 2006, s.25). 

5.3 Liping Ma –”Knowing and teaching elementary mathematics”  

Ma (2010) har arbetat som lärare både i Kina och USA. I hennes bok Knowing and teaching 

elementary mathematics beskriver hon de stora skillnaderna i den grundläggande matematiska 

kunskapen mellan amerikanska och kinesiska lärare. Ma beskiver att många kinesiska lärare i 

sin förklaring är överlägsna de amerikanska lärarna, trots att vissa kineserna enbart har en 

nioårig skola i botten. En förklaring till detta är att de amerikanska lärarna trots avancerade 

utbildning i matematik enbart har en ytlig begreppsförståelse som bygger upp den elementära 

matematiken. De kinesiska lärarna visar på goda algoritmiska kunskaper på alla fyra räknesätt. 

De flesta amerikanska lärarna fokuserar mest på procedural kunskap och kan behärska en 

algoritmisk kompetens när det gäller subtraktion och multiplikation, men har svårigheter med 

mer avancerade begrepp som till exempel division med bråk. Ma menar att detta kan bero på i 

sin tur på att många amerikanska lärare betraktar den grundläggande skolmatematiken som 

något enkelt.  

 

Ma nämner PUFM (Profound Understanding Of Fundamenthal Mathematics) som innebär att 

lärare bör bära med sig en djup kunskap om fundamental matematik och förstår matematiska 

grundläggande strukturer när läraren arbetar. I Mas undersökning är det 10 procent av de 

kinesiska lärarna som hade PUFM. Ma menar att detta kan bero på (ibid. s.124-129): 
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 Dessa lärare hade många års erfarenheter av att undervisa i matematik och undervisar 

endast i det ämnet. 

 De har 3-4 matematiklektioner per dag. Många lärare använder övrig tid till att 

förbereda lektioner. 

 Läraren har ”teaching material” som innehåller learning framework (jiaoxue dagang), 

textbook (keben) och lärares manual (beike fudao cailiao) (ibid. s.130). 

 (texter i parenteser är översatt på kinesiska)  

 Läraren kan använda varierade metoder för att lösa matematiska uppgifter.  

 

Ma (2010) menar att kinesiska lärares matematik kunskap är ”in systematic way” vilket 

innebär att de organiserar kunskap och undervisning på ett systematiskt sätt. Kinesiska lärare 

arbetar efter tre sorters material. Under sommarlov brukar lärare planera och studera teaching 

and learning framework. ”Teaching material” liknar ”curriculum” för en kinesisk lärare. 

Learning framework är publicerad av National Departement of Education. I learning 

framework kan man läsa vilken typ av lärande som gäller för alla elevers utveckling. Textbook 

är läroböcker som är hård kontrollerade av myndigheterna och alla läroböcker är likformiga. 

Båda textbook och manual är sammanställda av experter. Medan lärare studerar learning 

framework brukar de ta hänsyn till vilket mål som gäller för det kommande året. Kinesiska 

lärare försöker uppnå målet genom systematiska planeringar (ibid. s.131). 

5.4  Kinesiska pedagogik med variation  

Boken How Chinese learn mathematics-Perspectives from insiders (2004) handlar om en 

grupp aktiva akademiker som är intresserade av kinesisk undervisning och lärande i 

matematik. Jag vill lägga till boken How Chinese learn mathematics-Perspectives from 

insiders (2004) med Mas bok (2010) för att jämföra svensk undervisning respektive kinesisk. 

 

Vad är det som gör att undervisningen leder till att kinesiska elever utmärker sig positivt i 

många av de jämförande matematikstudierna i PISA och TIMSS. Detta trots att kinesiska 

elever har en etablerad skolmiljö och är relativt ogynnsam för matematikinlärning?  

 

Huang och Leung (2004) skriver en avhandling som lyfter fram ”teaching with variation” 

vilket används av många kinesiska lärare i sin undervisning. I deras undersökning i staden 

Shanghai använder många kinesiska lärare ”conceptual variation” vilket innebär att lärare 

fokuserar på att hjälpa elever att förstå matematiska begrepp. Under förklaring av 
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matematiska begrepp använder kinesiska lärare olika typer av exempel. Genom att ge olika 

lösningar varierar konceptuella svårigheter utmanar lärare elever att tänka och att utveckla en 

tydligare förståelse för matematiska funktioner. ”Procedural variation” hjälper elever att 

etablera ett djupare samband mellan vad de redan förstår och den pågående problemlösningen. 

Det vill säga att lärare lyfter fram undervisningsobjekt, fokuserar och tematiserar så att det 

öppnar olika lösningsmetoder. Det används också för att diagnostisera elevernas förståelse av 

begreppet på olika nivåer (Huang & Leung 2004, s.349 - 350). 

 

För att få en bra kvalitet i undervisningen bör lärare inleda med att ställa en intressant fråga så 

att alla elever blir engagerade i lektionerna. I det kinesiska klassrummet hittar lärare olika 

alternativ att lösa ett matematiskt problem. Lärarens roll är mer som en koordinator. Lärare 

använder sig av sina erfarenheter till att föreslå konkreta lösningar för att förklara olika 

abstrakta begrepp. När det gäller att använda läromedel fokuserar kinesiska lärare på tre 

viktiga punkter: ”Focal points” (重点), ”difficult point” (难点 ) och ”hinges”( 关键 ). I 

undervisningen betonar lärare de tre viktiga punkterna för att eleverna skall kunna befästa 

begreppen. Om det finns svåra uppgifter som eleverna inte förstår förklarar kinesiska lärare 

för eleverna och ger olika förslag. Denna metod kan bidra till att eleverna får en djupare 

förståelse för matematik. Man kan söka olika metoder för att förstå matematisk innebörd (Gu, 

Huang & Marton 2004, s.311).  

 

I ett traditionellt kinesiskt klassrum spelar lärare en viktig roll i undervisningen. Eleverna 

måste systematiskt och effektivt behärska matematiska uppgifter även om lärare använder 

variationsstrategier. Det finns en benämning: ”by adopting teaching” vilket innebär att 

lektionerna är dominerade av ”by teaching-talk”. Kinesiska lärare undervisar på ett 

förklarande och belysande sätt och elever är lyssnare, kunskaper överförs från lärare till elever 

i klassrummet (ibid. s.311).  

5.5  Skillnader mellan Kina och Sverige 

Teaching system of linear equations in Sweden and China (2008) är en avhandling från 

Göteborgs universitet där Häggström analyserar hur olika metoder används för att lära ut 

samma matematikinnehåll i ett antal högstadieklasser i Sverige och i region Hongkong och 

Shanghai i Kina. Han menar att många svenska elever tappar motivation i samband med att 

just algebra kommer in i skolmatematiken. Häggström upptäckte tydliga skillnader i länderna. 

Han menar att svenska klasser har färre elever. I Shanghaiklasser finns det mellan 48 till 56 
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elever, och 38 elever i de två Hongkongklasserna. Svenska elever börjar skolan när de är sju 

år vilket är ett år senare än eleverna i Kina. I de kinesiska klassrummen finns varierade och 

genomtänkta sätt att behandla läromedlets innehåll (Häggström 2008, s. 214). 

 

Kinesiska elever kan urskilja och uppfatta viktiga aspekter av matematikinnehållet genom 

lärarnas systematiska och varierade undervisning. När det gäller att arbeta med läromedel är 

kinesiska lärare strikta och de låter hela klassen arbeta med samma material och samma 

övningar och inget grupparbete sker i klassrummet (ibid.) 

I Sverige utgår lärare från elevers olika nivåer och kompletterar med andra övningar och 

material i undervisningen. Men Häggström hävdar att även om svenska lärare använder olika 

material för att träna elevers matematik blir resultatet mindre bra. Det kan bero på att 

materialet som lärare väljer inte är varierade och lärare enbart hittar ytliga procedurövningar 

och beräkningar (ibid.).  

6.  Teoretisk ram 

6.1  Planeringen 

Planering är en viktig del i lärares arbete. Tidigare kallades planering ”att förbereda 

lektionerna” och nuförtiden är att lärare skall inte enbart planera lektionerna utan också att 

planera undervisningsmetoder och resurser med mera som ingår i planeringen (Imsen 2001, s. 

363). I planering är det grunden att lärare skall fokusera på vilket mål som man skall använda 

i verksamheten. Imsen uppmanar att lärare bör ha en gemensam insats att genomföra sin 

undervisning (ibid. s. 378). 

6.2  Konstruktivism  

I den internationella matematiska diskussionen är konstruktivism ett dominerande paradigm 

för hur man ser på undervisning och lärande. Dessa idéer på sina håll börjar slå igenom på den 

traditionella undervisningen på skolorna. Hur elevers lärande kan underlättas på bästa sätt är 

en central fråga för matematikundervisning. I konstruktivism är det viktigt att elevers kunskap 

konstrueras aktivt och att lärandet står i centrum (Enström 1997, s.38).  

 

Konstruktivism grundar sig på Piagets kunskapsteorier assimilation och ackommodation 

vilket innebär att lärare skapar sig en förståelse utifrån sina erfarenheter i förhållande till 

kunskap. Läraren kan utveckla sina kunskaper genom att reflektera över sina erfarenheter. 
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Inom socialkonstruktivism enligt Vygotskijs teori har kunskapen en social och lingvistisk bas. 

Kulturella faktorer kan påverka ett individuellt lärande (ibid. s.76).  

 

Enström skriver i konstruktivism är det viktigt att individen själv konstruerar sin kunskap. En 

konstruktivistisk lärande är en adaptiv process där individen genom en självreglerande 

process skapar sin mening. I matematiken är dialogen nödvändig för att eleven själv skall 

omstrukturera och utveckla sitt matematiska tänkande. Matematikinlärning måste uppfattas 

som en social konstruktion samt att den matematiska kunskapen konstrueras med hänsyn till 

den specifika situationen hos varje elev. Konstruktivism bygger på ett arbetssätt där elevernas 

lärande sätts i centrum istället för att läraren förmedlar kunskaper som elever passivt mottar. 

För att kunna använda en konstruktivistisk undervisning skall läraren ha en djup förståelse för 

vilka förkunskaper elever har samt hur matematiken kan presenteras på olika sätt. 

Konstruktivistiskt perspektiv betonas av erfarenheter, kommunikation och förståelse i lärandet 

(ibid. s.39 -45).  

 

Stendrup understrykas reflektion för lärande och den begreppsliga processen i en 

konstruktivistisk undervisning. Stendrup menar enligt Piaget och Dewey är reflektion för 

förståelse viktigt för kunskap och lärande. För att tillägna sig kunskap krävs en förhållningsätt, 

kommunikation och självförståelse som är viktiga förutsättningar för lärande (Spendrup 2001, 

s.180). 

6.3  Kunskap och lärande 

All kunskap uppstår i en intersubjektivistisk kontext: Att kunskap konstrueras genom en 

social interaktion och skapas i den sociala gemenskapen (Thomassen 2007, s. 205). Enligt 

Aristoteles kunskapssyn tillägnas kunskap på olika sätt. Det är viktigt för många personer som 

har en förståelse för att hantera komplexa situationer. Kunskap innefattar inte enbart 

teoretiska studier och praktiska träningar. Man kan även utveckla kunskap genom erfarenheter 

och socialisering. Denna kunskap är så kallad tyst kunskap (ibid. s.25).  

 

Enström menar att lärande handlar inte om att se mer av saker och ting utan att se något på ett 

annorlunda sätt. Lärande handlar om kvaliteter men inte kvantiteter (Enström 1997, s.26). 

Stendrup menar att kunskap och lärande inte kan hållas isär, att lära sig är alltid att lära sig 

något. Många elever går på skolan att lära sig genom att de tvingas att ”plugga in” det mesta 

och det är ett problem för lärande. Detta är en krock med läroplanens uppmaning som anger 
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att elever skall ha en förståelse och förmåga att lära sig. Stendrup utmynnar ”minneskunskap” 

och påpekar att ”minneskunskap” är meningslös i förhållande till lärande. I matematiken låter 

eleverna att komma ihåg procedurkunskap förhindrar elevers lärande. Det är dock 

matematiska begreppsförståelse som är grunden för att förstå och lära sig matematik 

(Stendrup 2010, s.80). 

6.4  Bråkterminologi   

Enligt matematik i kursplanen för grundskolan utmynnar Mål att nå. För femte skolåret skall 

eleverna ”ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk 

och decimalform”. I årskurs nio skall eleverna utveckla en fördjupad taluppfattning i hela tal, 

rationella tal i bråk och decimalform. Elever skall ha goda färdigheter i överslagsräkning och 

räkning med naturliga tal, procent, proportionalitet med huvudräkning (Kursplan med 

kommentarer 2009, s.7-8). 

 

Bråk är det första mer abstrakta begreppet eleverna möter i matematiken vars utveckling har 

ägt rum nästan överallt i samhällen. I Sverige arbetar de lägre årskurserna med de naturliga 

talen och under fjärde skolåret vidgas talområdet till en omfattande rationella talen i form av 

bråk och decimalform (Enström 1997, s.92-98). För att ha en förståelse för bråk kommer jag 

redovisa begreppet bråk och bråks olika aspekter: 

6.4.1  Naturliga tal 

Naturligt tal definieras som positivt tal eller talet 0, de positiva heltalen är 0,1,2,3,4…till 

oändligheten (Nationalencyklopedin 2010). 

6.4.2  Bråkdefinition 

Ett rationellt tal är ” tal som kan skrivas som kvoten mellan två heltal, p/q, där q är skilt från 

0”. Bråk definieras som ett ”matematiskt uttryck av formen a/b, där a kallas täljaren, b 

nämnaren och strecket bråkstreck. Nämnaren får aldrig vara noll” (ibid.). 

 

Löwing skriver att vid räkning med enbart heltal i bråk kan man utföra alla räknesätt som 

addition, subtraktion, multiplikation och division. Ett exempel:  . Här kallas 2 för 

täljare och beskrivs hur många delar som avses. 3 kallas för nämnare som anger hur många 

delar som är uppdelad (Löwing 2008, s. 254). 
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6.4.3  Division 

Division är: ”Delning, omvändning till multiplikation. Uppgiften är att för ett givet tal A 

(täljaren, dividenden) och ett annat tal B (nämnare, division) finna ett tal K (kvoten), så att 

A . Om A och B är heltal kan man i allmänhet inte finna ett sådant K som samtidigt är 

heltal; division går inte jämnt ut” (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Det finns två typer i division som är viktigt att nämnas: Delningsdivision är det första som 

elever brukar lära sig i skolan. Det handlar om att man fördelar ett antal föremål. Till exempel 

att man har 15 kakor och fördelar lika många mellan tre barn. Innehållsdivision kan man 

förklaras på följande exempel:  

”Om man har 15 kronor och en kaka kostar 3 kr, till hur många kakor räcker då pengar?”. 

 

I det första fallet vill man veta hur många kakor var och en fick, man frågar efter ett antal och 

i det andra fallet vill man ta reda på hur många gånger man kan ta 3 kr från 15 kr. Både 

strategier kan man beräkna: 15/3 eller  (Löwing 2008, s. 173).  

I Sverige skriver man divisionstecken för: ”/”. I andra länder kan man ha andra terminologi 

eller tecken att utföra division som till exemepel: 15 . Det är viktigt att lärare har en 

förståelse för dessa. Att känna till de två divisionsstrategier kan träna elevernas 

problemlösning i matematik (ibid.). 

6.4.4  Bråkets olika roller 

Kilborn menar att bråk används på följande situationer: som tal, som en del av ett antal, som 

proportion eller andel, och som förhållande. Kilborn beskriver att när man planerar sin 

undervisning är det viktigt att man håller alla dessa aspekter. Den uppfattning av bråk en 

lärare ger eleverna kan täcka nästan alla former (Kilborn 1999, s.46- 47).  

 

Bråkbegreppet visar en komplexitet. I den traditionella skolmetodiken uppfattas bråk i första 

hand som ett rationellt tal där man skrivet i bråkform. I vardag om vi exempelvis talar om ¼ 

liter eller ½ år, är det inte i fråga om tal utan snarare om namn på storhet eller betecknas som 

ett värde, en kvantitet av något med mera (Runesson 1999, s.95).  
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Tal i bråkform förekommer i olika sammanhang. Bråk kan till exempel användas för att 

uttrycka koncentration när man blandar saft (en del juicer och fyra delar vatten). Man kan 

illustrera bråk med tårtbitar och detta kan komma till uttryck när elever ser en rund figur. En 

vanlig metod kan vara att skugga ett visst antal rutor i ett rutnät och låter elever ange hur stor 

andel av figuren som har skuggats (Malmer 1999, s. 132).  

6.5  Bråk i undervisningen 

6.5.1  Bråk kopplat till vardag 

Bråk behandlas i vardagen och det förekommer i olika situationer när man använder 

läromedel och undervisningen i skolan. En lärare bör alltid ha klart för sig vad helheten är när 

de lär ut. De enkla bråkformer har en stark verklighetsanknytning som är anpassade till olika 

situationer. Det är viktigt att elever får prova och koppla bråk till vardag. Det är viktigt i 

undervisningen att elever förstår vad helheten är för att bedöma delarnas innebörd. För att 

elever ska kunna förstå bråk behöver lärare kunna använda konkreta material till att jämföra 

och visa olika delarnas innebörd (Malmer 1999, s.134). 

 

En lärare bör behärska en formell matematisk teori och vardagsteori i undervisningen. Kilborn 

menar att elevers grundläggande tankeform bör kopplas till vardaglig problemlösning. När en 

lärare planerar sin undervisning är det viktigt att uppmärksamma bråks alla aspekter. Dessa 

uppfattningar av bråk kan hjälpa eleverna att tillämpa sina kunskaper (Kilborn 1999, s.44). 

6.5.2  Laborativa arbete  

Många elever tappar lust att lära matematik och uppfattar matematik som ett svårt ämne. 

Malmer förklarar att elevernas lägre motivation kan bero på att de har en svag 

abstraktionsförmåga och oklara föreställningar för matematiken. Med hjälp av laborativa 

material kan det öka elevers begreppsbildning och det blir lättare för elever att förstå 

matematiken. I bråkundervisningen kan lärare exempelvis använda Cuisenaries färgstavar för 

att lära elever att utföra och jämföra bråks komplexitet. Eleverna kan upptäcka 

relationsförhållande mellan stavarna genom detta material. Under det laborativa arbetet kan 

eleverna formulera relationer mellan helheten och delarna, och på det här sättet kan eleverna 

lära sig bråk i matematiken (Malmer, 1999, s. 92).  

 

Ronesson skriver att matematikundervisningen bygger på en objektivistisk syn. Ett 

matematiskt begrepp som bråk introduceras genom olika modeller som cirklar eller någon 
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annan figur. Dessa modeller kan ligga nära begreppets struktur som får eleverna att förstå 

matematiskteori och kan tillämpa begreppet i en praktisk situation (Ronesson 1999, s.101). 

6.6  Svårighet i bråk 

Ronesson påpekar att det finns brister i undervisningen när det gäller rationellt tal i bråk. Det 

allvarigaste i bråkundervisningen är att lärare betonar procedurella aspekter mer än 

begreppsliga. Rationellt tal i bråk blir inte tillräckligt behandlad i undervisningen (Ronesson 

1999, s.97).  

 

Kilborn hävdar att elever har svårighet att ”göra liknämnigt” innan man adderar eller 

subtraherar (men inte när man multiplicerar). Det är brister när elever ”inverterar nämnaren 

och multiplicerar”. Många elever har enbart en ytlig kunskap och de förstår inte matematisk 

djupare innebörd. Kilborn menar att många elever har problem att lära sig bråk när det 

förekommer två olika nämnare. Till exempel (Kilborn 1999, s.44): 

 

Men när elever ser nedan bråkuppgiften då anses som enkelt:  

 

6.7  Matematik som språk 

Det finn flera forskare som hävdar att språkets viktiga betydelse för matematikundervisning. 

Bland annat talar Malmer om att språket är som ett kommunikationsmedel för att nå kunskap. 

(Malmer 2002, s.45).  

 

Stendrup hävdar att matematiska begrepp i sig inte kan existera utanför språket. Matematiska 

fakta eller snarare begrepp är språkberoende och både lärare och elever måste ”mötas” i 

språket. Matematiken är språkteoretisk och kan inte skilja sig från det sociala sammanhanget. 

Stendrup menar ur ett processperspektiv måste den interaktionen och dialogen vara en 

primärprocess för matematiklärande, läromedel är en sekundär process för inlärning (Stendrup 

2001, s.129).  

 

I Matematik- En samtalsguide står att språket är grunden till lärande. Lärare behöver tala ett 

preciserat matematikspråk i undervisningen när de kommunicerar med elever. Om lärare inte 

använder sig av ett korrekt matematiskt språk kan det påverka elever som inte får tillräcklig 



23 
 

stimulans och motiverande lektioner (Matematik- En samtalsguide, Myndigheten för 

skolutveckling 2007, s. 38).  

6.8 Matematiska termer och regler 

Löwing menar att många lärare undervisar eleverna att utföra division av bråk som en 

procedur utan att ge ett bra begrepps förståelse. Exempelvis att utföra divisionen:  

 

Den här bråkuppgiften brukar många lärare ha svårt att förklara för eleverna hur och varför i 

matematik undervisning. Löwing skriver att det finns 38 % av svenska eleverna i årskurs nio 

lyckades lösa den här uppgiften. Ett annat exempel som  fungerar dock inte så bra 

eftersom eleverna brukar blanda samman de två reglerna som visar nedan (Löwing 2008, 

s.261): 

    

 

Löwing menar att den här typen av division är i själva verket enkelt att förklara om man är 

medveten om täljarens och nämnarens innebörd. Det finns även en viktig räknelag som 

eleverna skall behärska och tillämpa i bråklösningen som kallas distributiva lagen:  

a (b .  

Den här räknelagen som binder samman addition och multiplikation och är viktigt att komma 

ihåg i bråk (ibid. s.225).  

6.9  Liping Ma -division i bråkundervisning  

Ma (2010) skriver i sin studie att division är det mest komplicerad av de fyra operationer i 

bråk. Ma introducerar en bråkuppgift: 1 :  

 

Ma skriver i sin avhandling att de flesta amerikanska lärarna löser uppgiften som visar nedan: 
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De amerikanska lärarna löser genom att omvandla 1 ¾ till 7/4, invertera ½ till 2. Sedan 

multiplicera 7/4 med 2 och detta blir 14/4, resultatet är 3 ½ . De amerikanska lärarna anser att 

den här bråkuppgiften är enkel och klarat bra. De kinesiska lärarna använder däremot 

grundläggande matematiska regler och räknelagar för att förklara att det finns en annan 

terminologi för att lösa uppgiften. Kinesiska lärare använder ett varierat sätt att lösa samma 

uppgift. Poängen är att lära elever att behärska alla räknesätt och kunna reflekteras på olika 

metoder (Ma 2001, s.56). Nedan visar de tre alternativ som kinesiska lärarna använder: 

 

Alternativa ett är använda decimaltal att lösa bråk (s. 61) 

1  

Alternativ två är att använda distributiva lagen (s. 62) 

A; 1  

B; 1  

Alternativ tre är att lösa uppgiften utan att multiplicera (s.64) 

1  

Ma menar att kinesiska lärare genom att beräkna alla dessa metoder gör bråkprocedurer lättare 

och enklare att förstå. Det är viktigt att lättare använder olika tillvägagångssätt att lösa ett 

komplext matematiskt problem. Det kan hjälpa elverna att förbättra en logsisk tänkande i 

matematiken (ibid. s.64). 

7.  Resultat 

Efter intervjuerna fick jag en klar bild av de fyra lärarnas undervisningsmetoder. Jag ansåg att 

deras metoder skilde sig stort. Mitt resultat bygger på intervjuerna med två lärare i Sverige 

och två lärare i Kina. Resultatet redovisar lärarnas utbildning, bakgrund samt synliggör hur 

dessa lärare bedriver sin undervisning. Jag kommer att undersöka hur dessa lärare använder 

sin bråkkunskap i bråkundervisning. Till sist visar jag på hur de olika lärarna beräknar en 

bråkuppgift som jag själv formulerade för att komma fram till vilken bråkkunskap de fyra 

lärarna har. Min bråkuppgift är: 
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7.1  Lisa 

Lisa är 34 år och färdigutbildad på Lärarhögskolan i Stockholm år 2000. Hennes inriktning är 

matematik. Hon har 30 poäng i matematik. Nu undervisar hon i årskurs nio på en skola i en 

förort i södra Stockholm.  

 

Lisa anser att det viktigaste med matematikundervisning är att läraren måste lära känna alla 

elever för att få veta på vilket sätt de lär sig bäst. En lärare skall ha en förståelse för elevers 

olika erfarenheter, och enskilda elevers förutsättningar är viktigt att ta hänsyn till. Det är 

viktigt att lärare använder ett korrekt språk att kommunicera med eleverna när han/hon lär ut.  

 

Lisa berättar att elever lär sig matematik i skolan. Hon bedriver sin undervisning genom att 

använda läroboken. Hon brukar lämna en sidas läxa varje vecka. Lisa berättar att hon har ont 

om tid för att rätta elevernas läxor. Hennes undervisning sker oftast på ett självständigt sätt 

vilket enligt Lisa är att eleverna brukar sitta tyst att beräkna uppgifterna som hon delar ut. 

Lisa menar att hon brukar gå runt och hjälpa enskilda eleverna eller eleverna i grupp om hon 

hinner. Lisa menar att hon ofta har svårt att hinna med att genomföra en reflektion och lyssna 

på hur eleverna tänker. Lektionstiden är kort.  

 

Lisa berättar att alla lärare i arbetslaget har ont om tid för att planera en välordnad 

undervisning. Samarbetet är inte väl fungerande. När det startar ett nytt moment börjar Lisa 

med en målbeskrivning och genomgång av kapitlet i boken. Lisas vision är att försöka komma 

bort från läroböcker i undervisningen. Hon tycker att betyget kan avspegla en lärares 

kompetens.  

 

Läroboken är dominerande i hennes undervisning enligt Lisa. Hon är medveten om att det är 

ett problem att enbart använda läroboken i sin undervisning men hon menar att den 

underlättar hennes arbete. Ordningen i klassen fungerar inte bra. Lisa anser att det enbart är 

150 minuters mattelektioner per vecka. När elever inte klarar vissa kapitel kan hon inte 

åtgärda det.  

 

Lisa inleder bråkbegrepp med chokladkaka när hon lär eleverna bråk. Den mesta tiden 

bedriver hon med hjälp av en kapitelbok att undervisa bråkbegrepp. Ibland delar hon ut 

bråkuppgifter som eleverna behöver träna mer under lektioner. 
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Lisa menar att de flesta elever har lätt att förstå enkla bråk som exempelvis: ½ och ¾, men 

bråkbegrepp generellt är svårt för eleverna att förstå, särskilt har eleverna svårigheter för 

termen rationellt tal i bråk. Elevernas bråkkunskap är dålig och resultatet är inte bra. Lisa 

menar att min bråkuppgift inte är svårt. När jag frågade henne om hon kan lösa uppgiften på 

andra sätt menade Lisa att hon inte kan komma på andra varianter för att lösa min bråkuppgift. 

Lisa beräknar bråkuppgiften på följande steg:  

 

 

 

När Lisa löste denna bråkuppgift nämnde hon inte något matematiska språk. Under intervjun 

med Lisa uppmärksammade jag att hon vid flertal tillfällen inte använde rätt bråkterminologi. 

Hon använde orden ”den där” eller ”den här” i stället för att benämna termer täljare och 

nämnare. När hon räknade uppgiften sa hon omvänd istället för konvertera. 

7.2  Patrik 

Patrik är 37 år. Han har två års lärarutbildning och sex års matematikutbildning. Han 

berättade att han hade samarbetat med många andra skolor och fördjupat sig med olika synsätt 

avseende undervisningspedagogik. Framförallt hade han fördjupat sig i TIMMS undersökning 

och lärt sig mycket om olika metoder av matematikdidaktik. Nu undervisar han i matematik 

för årskurs 8-9 på en skola i en förort i södra Stockholm.  

 

Det allra viktigaste är att förstå matematik samt att kunna integrera elevernas informella 

kunskap till skolmatematik enligt Patrik. Han betonar: ”Eleverna behöver lära sig matematisk 

innebörd” vilket han menar att eleverna bör kunna använda det de lärt sig i teorin och förstår 

varför de lär sig i matematik. Patrik menar att en lärare alltid skall vara medveten om att det 

tar tid att tillägna sig förståelse. Elevens lärande är en bearbetningsprocess och lärare behöver 

alltid stödja eleverna och ge uppmuntran. Det är väldigt viktigt att diagnostisera vad eleverna 

kan i ämnet, sedan måste lärare åtgärda det på ett lämpligt sätt. 

 

Han menar att han lägger mycket fokus på elevernas språk. Ett matematiskt språk är viktigt 

för elever så att de kan förstå skolmatematik. Patrik anser att eleverna lär sig matematik både 
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hemifrån och från skolor. Han säger att hans klass består av invandrarelever. Några av dem 

har anlänt till Sverige för enbart några månader sedan. Vissa elever hade inte ens gått i skolan 

innan de kom till Sverige. I och med elevernas olika bakgrunder och erfarenheter kan hans 

arbetslag inte arbeta på samma sätt som vissa homogena klasser.  

 

Patrik kritiserar undervisningstiden, det finns 135 minuter per vecka i ämnet. Hans arbetslag 

har lagt mycket tid på planeringen. I undervisningen låter han eleverna att reflektera kring och 

konstruera matematisk kunskap. Patrik tycker att eleverna enbart kan lära sig imitativ kunskap 

genom att enbart utföra massa uppgifter.  Han anser att om eleverna klarar sig väldigt bra på 

ett delmål då behöver eleverna inte göra ytterliga läxor. Det är ett passivt arbetssätt om lärare 

ger ett antal sidor med läxor. Om vissa elever inte klarar sitt delmål får de extra hjälp av 

lärarna. 

 

Patrik tycker att läroböcker följer inte riktigt de målen som finns i läroplanen. Han påpekar 

flera gånger att hans undervisning baseras på de givna målen som finns i matematik. Patrik 

berättar att han använder sig av till exempel Cuisenaries färgstavar och sina egna erfarenheter 

samt att ta idéer från olika material i bråkundervisningen. Patrik låter alla elever prova olika 

metoder och jämföra med de andra elevernas tankar. Målet är att låta eleverna förstå att det 

finns olika varianter att lösa en uppgift. Han tycker att genom ett varierat arbetssätt kan 

stimulera elevers lust att lära sig matematik. Han anser att det är viktigt att eleverna kan själva 

konstruera sina kunskaper. 

 

Patriks vision är att eleverna ska få grunden i vardagsmatematiken så att de klarar sig hjälpligt 

i framtiden. Han säger att läraren bör anknyta till kursplanen som anger att elever skall lära 

sig reflekterande förmåga och kunna använda matematiken i vidare utvecklingen. För att lära 

sig matematik skall man kunna använda matematiken i verkligheten. Eleverna kan själva 

reglera sina kunskaper och lärare bör ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter. 

 

Patrik menar att man alltid borde koppla bråk till verkligheten och är medveten om att bråk 

har olika roller. Det anger del av en helhet. Många små barn kan känna igen detta i sin 

erfarenhetsvärld. Det är en helhet som delas upp i ett antal lika stora delar. Man kan även ange 

del av ett antal. Bråk är ett komplext begrepp i matematik. Bråk är det första avancerade 

talområdet utanför naturliga heltalen som eleverna i grundskolan har kontakt med. Kunskap 

om bråk har betydelse för det vardagliga livet. Han menar att bråkgrepp är svårt för eleverna 



28 
 

att konkretisera och han använder prinsesstårta i undervisningen för att förklara 

bråkbegreppet. Genom att förklara prinsesstårtas olika relationer har eleverna en tydlig bild 

om bråks olika uttrycker. Han tycker att svårighet i bråk är hur man skall fördubbla en 

division.  Han gav ett exempel: 

 

 

Patrik säger att elever har svårighet att hantera den här uppgiften. Exemplet ovan visar en 

dubbeldivision. Även om det är en enkel bråkuppgift förstår många elever inte uppgiftens 

innebörd, eftersom denna uppgift är abstrakt och eleverna har svårt att visualisera det i en 

verklig situation.  

 

Ett annat exempel vid bråk: 

 

Han menar att elever skall känna till att man kan räkna det som en upprepad addition och han 

betonar täljarens betydelse samt påpekar att det är viktigt att behärska multiplikationstabellen.  

 

Patrik påpekar två strategier i division: delningsdivision och innehållsdivision. Detta två typer 

av division är svår att urskiljas. Han menar att lärare bör vara medveten om att inleda 

utmanande uppgifter i bråk och träna elevers logiska tankar. Eleverna måste behärska språket 

för att förstå dessa divisionsstrategier. 

 

När det gäller bråkuppgiften som jag formulerade kunde Patrik tydligt förklara vad det 

innebar i varje steg. Han använde ett korrekt matematikspråk för att tolka begreppets djupare 

perspektiv. Han löste uppgiften på följande steg: 
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Jag anser att denna lösningsstrategi visar tydliga och detaljerade förklaringar.  

7.3  Li  

Li är 28 år. Hon började arbeta som matematiklärare sedan hon gick en treårig 

lärareutbildning efter skolår nio. Nu undervisar hon 14 åringar (skolår nio) på en skola som 

ligger i staden Zhoukou i provinsen Henan i Kina.  

 

Li menar att det är viktigt att förstå matematikens grundläggande lagar och regler sedan kan 

man bygga upp alla matematiska begrepp. I matematiken finns inga ”varför”, eleverna måste 

komma ihåg det som lärare lär ut. Matematikkunskapen är en kumulativ process, missar 

elever ett moment kommer de ha svårigheter med nästa moment. Hon tycker att det är viktigt 

att eleverna lyssnar på lärare under lektioner. Stora mängder läxuppgifter uppfyller en viktig 

funktion i elevernas lärande. Hon tycker att disciplin i klassen är viktig. Elevernas lust att lära 

är mindre viktig än betyg. Betyg kan avspegla en lärares kompetens i sin undervisning.  

 

Li bedriver sin undervisning genom att ha en långsiktig planering och kompletterar med 

många kortare planeringar. Hon menar att hon förbereder mer än hon undervisar. Li berättar 

att hon brukar genomföra en huvudplanering tillsammans med andra klasslärare innan 

terminsstart. De använder en så kallad jiaoxue dagang (huvudläromedel) vilket belyser målen 

för eleverna. Li använder beike fudao cailiao (manual) som är en typ av läromaterial i 

undervisningen. Detta material innehåller komplicerade övningar än keben (lärobok). Hon 

menar att i planeringen måste lärare fokusera och välja vilken pedagogik och strategi de skall 

använda för undervisningen. 

 

Li berättar att eleverna har nio lektioner per dag och där ingår två matematiklektioner. 

Eleverna har skolan klockan 7:20 - 11:50. Sedan går de hem för att äta lunch. Mellan klockan 

13.30–17.50 har de fyra lektioner. Därefter måste eleverna spendera ungefär två timmar med 

läxor. Varje lektion har 50 minuter. Undervisningstiden är 500 minuter per vecka.  

 

Lis berättar att hennes undervisning har en rutin och är välplanerad. Takten i undervisningen 

är snabbt. Varje lektion ägnar Li ungefär 25 minuter för att undervisa det aktuella momentet, 

sedan går hon igenom läxor eller problem som eleverna vanligtvis har svårt för, resten av 

lektionen gör eleverna övningar som hon hittar olika svåra uppgifter från beike fudao cailiao. 



30 
 

Under lektionerna vill Li uppmuntra eleverna att lösa problem och klara sig genom olika 

metoder. 

 

Li diagnostiserar elevernas kunskap genom många prov. Innan ett nytt moment måste 

eleverna ha ett så kallad månadsprov. Elever har även ett mittprov i mitten av terminen samt 

ett nationellt prov i slutet av varje termin. Varje skola arbetar enligt stadens kursplan. Om 

klassen har ett bra betyg kan lärare få belöning från staden i form av pengar och/eller diplom. 

Li menar att hon inte kan ta hänsyn till alla elevers lärande. Li rättar mycket läxor efter 

lektionerna, hon rättar läxor även hemma på kvällarna. Li menar att det alltid sker en tävling 

mellan eleverna. Vissa elever klarar sig bra och det finns också en hel del eleverna som 

känner sig omotiverade i ämnet. Li kritiserar att många elever kan lösa uppgifter även de inte 

riktigt förstår ”varför” och ”hur” i matematiken. Eleverna förstår inte varför de lär sig svåra 

och komplicerade matematikuppgifter och vilka möjligheter det finns till att använda svår och 

abstrakt matematik i verkligheten. 

 

Hennes vision är att eleverna klarar alla prov. Betyg är ett viktigt verktyg för en elev för den 

fortsatta utbildningen. Om man klarar alla prov kan man klara målen som krävs. 

 

När det gäller bråk berättar Li att elever i Kina lär sig mer avancerat bråk när de går i skolår 

fem. För eleverna som går i skolår nio innehåller läroböckerna mer avancerade uppgifter. 

Dessa läroböcker innehåller avancerad algebra och ekvationer med mera. Hon menar att bråk 

är ett grundläggande matematikbegrepp för att lära sig algebra. Den elev som inte kan 

multiplicera, dividera eller förlänga tal i bråkform kommer att få problem med det fortsatta 

skolarbetet när de blir äldre. När man börjar med abstrakta bråkbegrepp som decimaltal, 

rationella tal måste lärare träna elever genom att upprepa övningar för att få begreppen befästa.  

 

I bråkundervisningen undervisar Li bråk genom olika lärandematerial som skolan kräver. För 

att förstå olika bråkprocedurer måste eleverna behärska fyra räknesätt och ha en flytande 

huvudräkning samt att kunna använda olika räknelagar och regler. Om de inte kan det då 

tränar de mycket med extra uppgift. Till exempel visar hon  två bråkregler nedan: 
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Li beräknar min uppgift på följande sätt: 

 

Hon menar att man även kan lösa på många andra sätt. Till exempel:  

 

 

 

 

Jag anser att dessa steg är komplicerade men hon visar en tydlig process och det innehåller en 

räknelag som kallas distributiva lagen: a (b .  Den här räknelagen visar 

hur man kan binda samman med addition och multiplikation. Hon visar tydligt hur man kan 

beräkna den gemensamman täljaren i uppgiften. 

7.4  Yang 

Yang är 30 år. Hon fick sin lärarutbildning år 2003 i Henanuniversitetet i Kina. Nu undervisar 

hon 14 åringar (skolår nio) på en skola i staden Jiyuan i Henan provinsen. 

 

Det allra viktigaste i undervisningen är att förbättra elevernas logiska tänkande och att 

eleverna kan behärska en analyserande teknik i matematik, menar Yang. Hon tycker att 

skolmatematik är svår och sällan används i vardagliga situationer, men eleverna måste klara 

det, eftersom ett bra resultat är grunden för att få ett bättre liv i Kina. Det är viktigt att tillägna 

sig mycket tid att träna matematisk teknik. Hennes klasser har två matematiklektioner per dag. 

Undervisningstiden är 450 minuter per vecka. 

 

I undervisningen menar Yang att hon använder ett varierat sätt att undervisa. Under hennes 

matematiklektion undervisar Yang genom följande strategi: Den första variationen är att alla 

eleverna skall komma fram till det rätta svaret i en uppgift. Eleverna skall behärska det rätta 

lösningsstrategin som oftast presenteras i läroboken. Den andra varianten är att eleverna 

behärskar matematikens struktur och skapar en ny variation. Det är viktigt att framställa 

innehållet. Här är det inte i första hand att lösa uppgifterna rätt, i stället är det de 

bakomliggande regler för lösningsmetoderna som ligger i fokus. Den tredje variationen är att 

eleverna öppnar en förståelse för en variation. Man vill framhäva innehållet i matematiken 
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och låter elevernas egen logik bildar utgångspunkten för att belysa lösningssätt. Yang menar 

att matematik är komplext och det finns alltid flera metoder i ett matematiskt problem. 

 

Yang berättar tydligt att hon använder sig av en så kallad Xue An zhi. Det är också en variant 

av många undervisningsmetoder som Yang använder sig av. Den innebär att läraren låter 

eleverna styra en del av undervisningen. Förut var det endast läraren som styrde 

undervisningen, men nu vill Yang att elevernas intresse för ämnet kan väckas genom att de 

själva konstruerar kunskap och diskuterar matematik sinsemellan. Samarbetet mellan eleverna 

och lärare kan spara tid och undervisningen blir intressant för eleverna. En del uppgift i Xue 

An zhi är att Yang kopierar material och övningar till eleverna så att eleverna kan förbereda 

sig innan varje lektion. Yang menar att hon inte vill spendera tid på att fokusera på det som 

eleverna redan kan. Hon säger att hon vill engagera eleverna och ge respons till varandra när 

hon leder en uppgift samt hon vill höra alla elevers olika förslag om hur de löser en uppgift. 

Efter hon har hört alla eleverna idéer vill hon summera och reflektera. Hon menar att hon vill 

få eleverna att själva bli involverade i matematiken. Men eleverna måste koncentrera sig i 

diskussioner och de får inte prata något annat under lektionerna. 

 

Yang berättar att eleverna får mycket läxor, men Yang rättar inte elevernas läxor. Hon brukar 

dela ut facit och låta eleverna själva rätta läxorna. Hon menar att denna metod är tidsparande 

och effektiv för elevers lärande. Yang utgår från huvudmaterial som Jiaoxue dagang, keben 

och beike fudao cailiao (de är tre huvudläromedel i kinesiska skolor) för att planera sin 

undervisning. Hon betonar att skolår nio är ett viktigt läsår för eleverna innan gymnasiet. Alla 

elever behöver ha extra övningar som hon kompletterar från olika håll. Provuppgifter är oftast 

mycket svårare än keben (läromedel). Hon vill att elever tränar mycket och att de förstår 

matematiken. Hon brukar leta relevanta material och böcker från bokhandeln sedan 

rekommenderar hon till eleverna. Yang menar att detta material innehåller svåra uppgifter och 

kanske kan förekomma i nationella provet. Hennes skola delar också ut gemensamma 

övningsmaterial till eleverna.  

 

Hennes skola har ett bra rykte i provinsen Henan på grund av att skolans resultat är bra. 

Många elevers föräldrar har en stabil ekonomi och stödjer sitt barns studier. Det är fortfarande 

ettbarnspolitik i Kina. Det vill säga att de flesta familjer har enbart ett barn. Alla föräldrar vill 

investera i barnets studier. Hon menar att de eleverna som har dåliga resultat blir placerade i 

en sämre klass och kanske får en oengagerad lärare och ”sämre” undervisning. Yang menar 
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att hon vill försöka hjälpa alla elever för att uppnå en jämn utveckling. Yangs vision är att 

elever behärskar den matematiska kunskapen samt kan använda kunskapen för att få bra betyg. 

Att eleverna kan klara alla prov ligger i fokus i sitt arbete. 

 

När det gäller bråkbegrepp berättar Yang att elever lär sig att förvandla en enkel bråkform till 

decimalform och att förstå bråk under tidigare skolår. Elever börjar lära sig bråk i enkel 

addition, subtraktion och under senare skolår i multiplikation och division. Läroboken i skolår 

nio innehåller avancerad algebraiska moment. 

 

Yang löser bråkuppgift på följande steg: 

 

 

I bråkundervisningen lära Yang eleverna att först analysera vilka olika delar eller aspekter 

som finns i bråk. Sedan kan man tematisera och införa andra metoder. Till exempel i Yangs 

lösning av min bråkuppgift menar hon att dessa steg i den första lösningen är det rätta svaret 

som vanligen finns i kinesiska läroböcker. Den andra varianten i min uppgift berättar hon att 

man kan låta eleverna förstå uppgiftens struktur och innehåll.   

Till exempel förklarar Yang om hur och varför man inverterar   till   på följande steg: 

 

Dessa steg visar på en djup procedural kunskap. Yang visar en grund struktur i dessa 

procedurer. Det kan underlätta elevers förståelse för bråk. Den sista varianten visar allstå 

förståelse i hur man kan invertera i bråk. Det är viktigt att förklara för eleverna och underlätta 

elevers förståelse för matematiken. 

8.  Analys  

Analysen utgår från mitt resultat och är uppdelad i fyra teman. Det handlar om de fyra 

lärarnas undervisningsmetoder och vilka matematiska kunskaper de har. Jag kommer att 

redovisa hur dessa lärare använder sina begreppskunskaper i undervisningen.  
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8.1  IMU-modell  

Man kan tydligt se att Lisa använder sig av IMU-modellen i sin undervisning vilket är en så 

kallad Individualiseringsmodell. Denna modell innebär att eleverna arbetar med enskilda 

uppgifter efter behov. Läraren skulle kunna individualisera inom klassens ram. Alla elever 

skall kunna följa med i undervisningen och inhämtar nödvändiga kunskaper med hjälp av 

extra stöd. Lisa menar att man måste lära känna alla elever för att få veta vilket sätt de lär sig 

bäst för att kunna ta hänsyn till elevernas olika behov. Jag tycker att Lisas utgångspunkt är bra. 

Att individualisera eleverna står även i den svenska läroplanen som betonar att 

undervisningen skall anpassas till varje elevs behov. Läraren bör ta hänsyn till elevers tidigare 

erfarenheter och främja elevers lärande (Lpo 94, s.6). En nackdel med att använda IMU är att 

IMU kan orsaka att eleverna som har kommit längre i utvecklingen tappar motivationen för 

lärande och det hindrar vissa elevers initiativ att lära. Enligt Löwing är denna modell alltför 

stereotyp (Larsson 1973, se Löwing 2006, s.25).  

 

Enligt Lisa diskuterar hon sällan med eleverna under lektioner och låter i stället eleverna 

räkna uppgifter enskilt. ”Eget arbete” tar en stor del i Lisas undervisning. Detta sätt är 

begräsande enligt flera didaktiker som kritiserar att lärare sällan reflekterar och diskuterar 

med eleverna för att underlätta lärande i undervisningen (Rönnberg & Rönnberg 2001, s.43).  

 

Lisa poängterar vikten av förståelse för elevers förkunskaper och lärare skall ha ett 

lärarperspektiv och förstå elevers olika förutsättningar (NCM 2007, s.268). Detta anser jag är 

positivt. Språket är ett kommunikationsmedel för lärande (Malmer 2002, s. 45). Lisa anser att 

språket är mycket viktigt för att lära eleverna matematik. Detta tycker jag också är bra att Lisa 

är medveten om. Men man kan se att hon själv inte använde ett korrekt och preciserat språk i 

matematiken. Under intervjun använde hon inkorrekta termer när hon förklarade begreppen 

för mig. Jag anser att Lisa bör variera och tala ett preciserat språk för att kommunicera med 

eleverna i matematiken, eftersom kommunikationen i matematik kräver en hel del abstrakta 

termer och uttryck (Myndigheten för skolutveckling 2003, s.38). Jag rekommenderar att Lisa 

bör ta hänsyn till elevernas varierande språkliga nivå och själv talar ett korrekt matematiskt 

språk i sitt arbete. 

 

I bråkundervisning brukar hon bedriva sin undervisning med hjälp av lärobok. Ibland 

visualiserar hon med exemplet chokladkaka när hon skall lära ut bråk. Det är ett laborativt 

arbetssätt att undervisa i bråk. Med detta menar Ronesson att man kan introducera 
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bråkbegrepp genom olika modeller som cirklar eller någon annan figur som kan ligga nära 

begreppets struktur. Detta kan underlätta elevernas förståelse i matematisk teori och kan 

tillämpa begreppet i en praktisk situation (Ronesson 1999, s.101). Chokladkaka -exemplet är 

en vanlig metod som många lärare använder sig av att lära elever bråk i Sverige. Dessa sätt 

menar Malmer att man kan lära eleverna skugga ett visst antal rutor i ett rutnät och låta elever 

ange hur stor andel av figuren som har skuggats (Malmer 1999, s. 132). 

 

Lisa har nämnt att eleverna har dålig uppfattning i bråk om det förekommer rationella tal. 

Eleverna förstår inte hur de kan lösa svåra uppgifter. Detta är en problematik i 

bråkundervisningen och inom bråk finns det många infallsvinklar. Att beräkna ett rationellt tal 

kräver att eleverna har en sammanställning av flera aspekter i bråkbegreppet (Kilborn 1999, 

s.44). 

 

Man kan uppfatta att Lisa har brist i sin ämneskunskap och inte har begreppen klara för sig. 

Lisas lösning till bråkuppgiften fungerade i stort sett, men jag ansåg att resultatet inte var 

korrekt. Hon hoppade över några steg när hon beräknade. När Lisa löste uppgiften kunde hon 

inte förklara varje stegs innebörd och hon löste uppgiften på en snabb takt. Hon tycker att det 

är en enkel uppgift. Men jag anser att det inte är lätt för eleverna när elever möter sådan 

uppgift. Denna strategi kopplar till Mas förklaring när hon visar amerikanska lärares metoder 

som fokuserar mycket på procedurala beräkningar och anser att bråk är något enkelt (Ma 

2001). Man kan anse att i denna uppgift ingår en hel del matematiska termer och regler som är 

obegriplig för många elever. Lärares kunnande är en viktig faktor för elevernas framgång. Det 

är betydelsefullt att lärare behärskar ämneskunskap i samband med didaktisk metod i sin 

undervisning (Löwing 2004, s.110). 

8.2  Konstruktivistisk undervisning 

Jag uppfattar att Patrik använder en konstruktivistisk präglad undervisning för att lära 

eleverna. Patrik påtalar vikten av att eleverna får lyssna på och lära sig av varandra samt att 

eleverna själva reflekterar och konstruerar sina kunskaper.  

 

Han tar hänsyn till den specifika situationen och sätter elevers lärande i centrum i stället för 

att läraren överför kunskap på ett passivt sätt. I undervisningen utgår Patrik från elevers olika 

utvecklingsnivå och tidigare kunskaper. Man kan se att Patrik hela tiden uppmärksammar 
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vilka tankar eleverna har och kunna leda eleverna mot en meningsfull undervisning (Enström 

1997, s. 45). Patrik är medveten om att skapa en lärande miljö för eleverna och verkar ha en 

förmåga att skapa en varierad undervisning. Denna förmåga kan ses som ett uttryck för en 

tysk kunskap (Thomassen 2007, s.25).  Patrik varierar sina metoder för att låta eleverna förstå 

matematisk innebörd. Han utgår från olika elevers individuella förutsättningar och intressen 

för att utveckla elevernas egen förmåga till att kunna använda matematik i olika situationer 

(Gu, Huang, Marton 2004, s.343). Han vill att eleverna utvecklar en förmåga att förstå 

matematik och kan förklara och argumentera för sitt tänkande. Detta är också mål som lärare 

måste uppnå i kursplanen för matematik (Kursplan med kommentarer 2009, s.4). 

 

I matematikundervisningen är Patriks åsikt starkt emot läromedel och läxuppgifter. Stendrup 

anser att om lärare tvingar elever att ”plugga in” är det meningslöst för lärande och det kan 

påverka att eleverna tappar lust att lära in kunskaper. Kunskap och lärande är besläktade och 

elever får kunskap genom förståelse. Patrik har samma inställning med Stendrup och denna 

åsikt vill jag också belysa. Lärare bör inte enbart låta elever ”plugga in” kunskap, utan låter 

eleverna skapa sitt eget sätt att lära sig. I matematiken är begreppsförståelse grunden till att 

förstå och lära sig matematik (Stendrup 2001, s.80).  

 

Man kan tydligt se att Patrik uppmärksammar elevers språk och att han ständigt har 

kommunikationen med eleverna. Enligt Stendrup kan matematiken inte kopplas ifrån den 

sociala gemenskapen och matematiska begrepp i sig existerar inte utanför språket. En social 

interaktion kan påverka elevers lärande i första hand och läromedel är en sekundär källa till 

kunskap i elevers lärande (Stendrup 2001, s.129).   

 

I bråkundervisning behandlar Patrik bråk utifrån olika aspekter och vill få eleverna att förstå 

begreppet. Till exempel använder han prinsesstårta för att visa bråks olika relationer. På detta 

sätt menar Ronesson att man kan använda olika modeller att lära ut begrepp och relationer i 

matematik (Ronesson 1999, s. 101). Patrik menar att eleverna upplever bråk som svårt när de 

inte får det konkretiserat. Han talar mycket om att använda laborativa material och tycker att 

Cuisenaries färgstavar kan underlätta begreppsförståelse i bråkundervisningen. Många elever 

tappar intresset att lära sig bråk eftersom de har en svag abstraktionsförmåga och oklara 

föreställningar. Med hjälp av laborativa material kan det öka elevers begreppsbildning och det 

blir lättare för elever att förstå matematik. Att använda Cuisenaries färgstavar kan lära elever 

att utföra jämförelser och relationer i bråk (Malmer 1999, s.92).  



37 
 

Patrik betonar två tankegångar i division: Delningsdivision och innehållsdivision i 

bråkundervisningen. Dessa två typer av division är oftast svåra områden för att elever har ett 

problemlösande tänkande i matematiken. Det är betydelsefullt att lärare visar detta i 

undervisningen (Löwing 2008, s.173). Innehållsdivision och delningsdivision är komplicerade 

för elever att urskilja. Men Patrik menar att eleverna i årskurs nio behöver hantera sådan 

problemlösning i bråk. Man kan anse att Patriks undervisning överensstämmer med målet som 

krävs för årskurs nio som står att elever skall utveckla en fördjupad taluppfattning och ha 

goda färdigheter i överslagsräkning (Kursplan med kommentarer 2009, s.7-8). 

 

Patrik förklarade tydligt varje stegs innebörd när han löste min bråkuppgift. Jag kan förmoda 

att Patrik har goda kunskaper om bråkbegreppet när man tar del av hur han beskriver sin 

formulering i bråkuppgiften.  

8.3   ”By adopting teaching” 

Li använder sig av ”by adopting teaching” som en metod i sin undervisning. Det visar att 

kinesiska lärare talar mest och att eleverna lyssnar under lektioner. Li har en tydlig auktoritet i 

sin lärarroll (Gu, Huang & Marton 2004, s. 311 ).  

 

Det finns ingen individualiseringsåtgärd i Lis klass. Hon menar att eleverna gör samma läxor 

och samma övningar i klassrummet. Kinesiska lärare i undervisningen är rutinerad och strikta. 

I Lis undervisning sker inte grupparbete. Häggström påpekar att trots kinesiska lärares hårda 

disciplin kan de variera metoder och komplettera med andra övningar i de kinesiska 

klassrummen (Häggström 2008, s. 214). Även om Lis klass har 83 elever kan det inte påverka 

hennes undervisning. Hon har genomtänkta sätt att behandla läromedlets innehåll och 

välplanera sin undervisning. 

 

Ma kan se att Lis undervisning är systematisk. Hon använder ”teaching material” vilket enligt 

Ma att det omfattar framework, textbook och manual. Dessa varierande material kan hjälpa 

lärare att organisera sin undervisning. Man kan se att Lis planering tar längre tid än att 

undervisa. Hon har en lång planering under sommarlov och planeringen utgår ifrån dessa 

material. Man kan se att Li är medveten om att välja och bestämma vilket innehåll att 

undervisa nu och vad man ska undervisa senare. Li kan välja den bästa strategin för den 

kommande terminen (Ma 2001, s.131). En systematisk planering är en viktig metod som 

många kinesiska lärare använder sig av i undervisningen i Kina. Imsen hävdar att planeringen 
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är grunden i lärares arbete. I planeringen bör lärare fokusera på vilket mål lärare bör inrikta i 

verksamheten (Imsen 2001, s.378).  

 

Bortsett från lärare och elever själva ser jag att skolans bedömning och elevernas föräldrar 

påverkar beslut och sätt att undervisa i den kinesiska skolan. Det kulturella sammanhanget 

påverkar hur matematik lärs ut. Man kan tydligt se att Lis undervisningsmetod är en ”passiv 

överföring”. Hon berättar att hon inte kan ta hänsyn till alla elever eftersom hon har en stor 

grupp. Klassordning är viktigt för att alla elever ska förstå vad läraren talar om och att ingen 

elev får störa de andra. Eleverna får inte bli okoncentrerade när Li undervisar. Alla 82 elever 

måste vända sig mot henne och klassdisciplin är allvarlig. Denna klassrumsmiljö är 

en ”paradox of the Chinese learner” (Biggs, 1991; 1994, Ginsberg, 1992; Kember & Gow, 

1991, se Gu, Huang & Marton 2004, s.310). Det vill säga lärandeklimatet missgynnar 

elevernas lärande i dessa fall. 

 

I bråkundervisningen menar Li att det inte finns ”varför” i matematiken. Eleverna måste 

komma ihåg alla räkneregler och räknelagar. Eleverna måste behärska kunskap genom att 

genomföra en mängd övningar för att sedan kunna befästa begreppen. Lis metod kan pressa 

många elevers prestation att lära sig kunskap. Det är hård konkurrens mellan eleverna. Många 

elever har ingen motivation att lära sig, men många elever har lärt sig att behandla matematisk 

teknik och klarat sig utmärkt på alla prov. Stendrup hävdar att ”minneskunskap” är 

meningslös i förhållande till lärande (Stendrup 2010, s.80). Li poängterar att upprepande 

läxuppgift och prov kan diagnostisera elevernas lärande. Enström menar att lärande handlar 

om kvaliteter men inte kvantiteter, man skall lära sig något annorlunda inte något mer 

(Enström 1997, s.26).  

 

Jag växte upp i Kina och jag gick på den kinesiska skolan. Min egen erfarenhet 

överensstämmer med lästa litteraturen: How Chinese learn mathematics-Perspectives from 

insiders (2004). Jag antar att Lis metod är den traditionella kinesiska undervisningsmodellen 

som fortfarande är vanlig i Kina. Den traditionella undervisnings modellen är särskilt svår att 

förändras i små städerna. Lis skola ligger i mellersta Kina och är en liten stad. Min egen 

erfarenhet av matematiken har varit likadan som Li berättar. Under min skoltid i min hemstad 

upplevde jag att det endast fanns läxor och prov som tvingade mig att ”plugga in”. Jag minns 

att matematikundervisning endast baserades på läroböcker. Jag kände mig frustrerad när det 

kom prov varje gång. När jag inte klarat bra på ett prov så fick jag mycket kritik från mina 
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föräldrar och lärare. På det sättet blev jag en ”dålig” elev i matematik. Med detta menar jag att 

Lis metoder inte är aktiv för elevers lärande. 

 

Många internationella studier visar att kinesiska elever presterar bättre. Det verkar som att 

kinesiska elever tränar in mycket matematik och diagnostiseras med mängder av prov. Man 

skulle kunna tro att det är en orsak till att de presterar bättre. Genom detta har kinesiska elever 

en förmåga att behärska ett praktiskt kunnande men de begriper inte matematisk innebörd på 

djupet (Gu, Huang & Marton 2004, s.343). 

 

Li har en kort utbildning men hon verkar ha en god förståelse för matematiken. Jag antar att 

detta beror på, enligt Ma att lärare har PUFM som ”ligger bakom” för att få begreppen befästa. 

Ma visar att även om en kinesisk lärare i allmänhet endast har fått två eller treårig utbildning 

efter skolår nio, kan de nå en bättre förståelse för skolmatematiken (Ma 2010, s. 129). Li är 

väl införstådd i bråks olika aspekter och visar en god ämneskunskap (Kilborn 1999, s.95). 

 

Li beräknar min bråkuppgift på ett korrekt sätt. Hon har försvårat det andra tillvägagångssättet, 

men Li förklarade bråkuppgiftens tydliga innebörd. Kilborn hävdar att det är en svårighet för 

svenska grundskolelever att hitta en gemensam nämnare när man adderar i bråk (Kilborn 1999, 

s.43-44). Jag anser att Li visar olika tillvägagångssätt för att belysa hur man kan förvandla två 

olika nämnare till en gemensam nämnare. Hon använder även distributiva räknelagen: a 

(b  och förklarat hur man kan binda samman addition och multiplikation 

(Löwing 2008, s.225).  

8.4   ”Teaching with variation” 

Yang verkar vara mycket metodisk, det vill säga att hon har tydlig metod i sin undervisning. 

Man kan sammanfatta att hon använder sig av ”Teaching with variation” i sitt arbete. 

Undervisning med variation är en mycket uppskattad metod som många kinesiska 

matematikdidaktiker rekommenderar (Gu, Huang & Marton 2004 s. 343). Yang uppmuntrar 

till att diskutera för att komma fram till olika lösningar när hon vägleder ett matematiskt 

exempel. Genom att ge olika förslag som varierar i konceptuella svårigheter kan läraren 

utmana eleverna att utveckla tydligare förståelse för matematiska funktioner (Huang & Leung 

2004 s. 350).  
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Yang använder tre sorters läromaterial (Jiaoxue dagang, keben och beike fudao cailiao). 

Dessa material uppfyller en viktig funktion för undervisningen (Ma 2001). Yang vill även 

uppmuntra eleverna att köpa mer material för att öva matematik. Hon menar att genom att 

träna mycket övningar kan läraren lära eleverna att skaffa olika erfarenheter med konkreta 

övningar i matematikträning.  

 

I Yangs metod låter hon eleverna styra en del av undervisningen som kallas Xue An Zhi. Med 

denna kan det träna eleverna att ta eget ansvar i sitt lärande. Eleverna konstruerar själva sina 

kunskaper och genom en självreglerande process skapar de sin egen mening. Hon hittar ett 

sätt som kan underlätta elevers lärande på bästa sätt. Jag framhäver att Yangs metod även är 

en del av konstruktivistisk undervisning (Enström 1997, s.45).  

 

I bråkundervisning förklarar hon det rätta svaret i uppgiften och visar olika tillvägagångssätt 

att låta eleverna förstå bråks innebörd. Hon lyfter fram bråks logiska strukturer genom att 

operera uppgiften. Yang visar en god begreppskunskap i bråk. Hon påpekar att det är 

nödvändigt att utveckla förståelse för rationella tal som innefattar bråks komplexitet. I den 

kinesiska kursplanen i matematik (NCM, Mathematics Curriculum Standards, Ordninary 

Senior Secondary 2003 s.14) skrivs mycket om att elever skall behärska matematisk teknik, 

metoder och argumenterande sätt. Yangs arbetssätt utgår ifrån den kinesiska kursplanens mål. 

9.  Diskussion och sammanfattning 

Eftersom Patrik och Yangs metoder liknar varandra och Lisa och Lis metoder också har stora 

likheter har jag valt att jämföra Patrik och Yangs undervisning, samt Lisa och Lis 

undervisning. Jag kommer även att redovisa deras kunskapssynssätt och deras matematiska 

kunskap. 

9.1  De fyra lärarnas undervisningsmetoder  

Min uppfattning är att Patrik och Yang bedriver en undervisning som har stora likheter med 

det som Enström (1999) beskriver, alltså deras metoder är konstruktivistiska. Både använder 

också varierade undervisningar (Huang & Leung 2004).  

 

En dominerande undervisningssyn är att lärare använder en konstruktivistisk syn i 

undervisningen i Sverige vilket innebär att elever själva aktivt söker efter och konstruerar 

kunskapen. Detta grundar jag på att Patrik använder sig mycket av laborativa material med 
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problemlösande aktiviteter, och att han försöker arbeta med elevernas verkligheter samt att 

uppmuntra eleverna att reflektera över matematiska begrepp. Ett syfte med Patriks 

undervisning är att utveckla elevers förmåga att förstå matematiska begrepp och föra 

matematiska resonemang (SOU:2007:28, s.330). Yang låter sina elever konstruerar sina 

kunskaper genom att låta eleverna diskuterar och reflekterar i klassrummet. På det här sättet 

kan man se att Yang fokuserar elevernas lärande och lust att inlära. 

 

Patrik använder olika material och varierar sina undervisningar, han försöker skapa en 

intressant lektion för eleverna i sin undervisning. Denna pedagogik har likheter med Yangs 

undervisning. I ”teaching with variation” som Yang använder fokuserar hon begreppskunskap 

och varierar olika lösningar. För att ha en varierad undervisning krävs en lärare att kunna 

konstruera ett meningsfullt inledande exempel samt att skaffa matematiska erfarenheter och 

förklaring i matematikundervisningen (Gu, Huang & Marton 2004). 

 

Både Lisa och Li använder en traditionell undervisning i Sverige respektive Kina. Man kan 

anse att det finns brister i deras undervisningar. Skillnader mellan Lisa och Li är: Lisa 

försöker använda IMU-modell för att anpassa eleverna förutsättningar till undervisningen. 

Vad jag vill betona är att den typen av traditionella undervisningen som Lisa använder sig av 

är en begränsad metod enligt Löwing (2006). ”Learning by doing” främjar inte elevers 

lärande och elever kan inte ta eget ansvar. ”Eget arbete” kan påverka att eleverna enbart har 

en ytlig procedural förståelse (Stendrup 2001, s.168).  

 

Lis undervisning är systematisk och välplanerad. Men hon har inte tagit hänsyn till elevers 

perspektiv utan hon vill eleverna enbart uppnå bra betyg. Li tappar hänsyn till elevers eget 

intresse och lärande. Li menar att hälften av eleverna i klassen inte kan hinna med under alla 

moment, men hon hinner inte åtgärda detta. Att enbart diagnostisera eleverna med prov och 

läxor innebär att många elever enbart tränar in en isolerad färdighet i matematiken och 

samtidigt tappar en viss social förmåga. Detta visar (Gu, Huang & Marton 2004) att kinesiska 

elever kan förstå matematiken och klara sig utmärkt på proven, men de har svårt att lösa 

vardagliga problem och tappar en social förmåga i interaktionen med andra människor.  

9.2  Olika kunskapssynssätt som kan påverka undervisningen 

Det finns två olika kunskapssynssätt hos Patrik och Yang som påverkar hur de planerar sina 

undervisningar. Patrik har ett konstruktivistiskt synsätt, och hans roll i klassrummet är som en 
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aktiv konstruktör i klassrummet. Han utgår från elevers förståelse och tidigare erfarenheter att 

träna upp elevers färdigheter och förtroende i matematiken. Patrik använder sig av konkreta 

övningar och hans undervisning blir stimulerande för eleverna (Enström 1997). Detta synsätt 

är väl anknutet till den svenska läroplanen som alla svenska lärare skall följa.  

 

Yang lägger tonvikt på matematiska resonemang och matematisk tänkande och den tonvikten 

återfinns i den kinesiska läroplanen som anges: Att kunna använda matematiskt tänkande och 

olika metoder för att lösa uppgifter samt att utveckla en förmåga att analysera enkla och 

praktiska matematiska problem (NCM, Mathematics Curriculum Standards, Ordninary 

Senior Secondary 2003, s.15). Klassituation är välordnad på Yangs lektion. Man kan se att 

eleverna klarar sig bättre. En risk kan vara att eleverna enbart har en teknisk och abstrakt 

färdighet i matematiken och eleverna kan förlora en social interaktion med de andra 

personerna utanför klassrummet (Gu, Huang & Marton 2004, s. 343) . 

 

Man kan hävda att det finns stora skillnader mellan Lisa och Li när det gäller kunskapssynsätt. 

Olika kunskapssynsätt kan leda till att lärare genomför olika undervisningsmetoder. Lisa har 

en positiv synsätt i sin undervisning. Hon tänker på elevers perspektiv och utgår från elevers 

olika bakgrund och erfarenheter. Detta synsätt överensstämmer med den svenska läroplanen 

som poängterar elevers perspektiv i lärandet. Men jag anser att Lisa har en brist i sin 

undervisning. För att bedriva en bra undervisning krävs att lärare har olika perspektiv i 

undervisningen (NCM 2007, s. 268). Hon utgår enbart ifrån individinlärning och är inte 

medveten om att en lärare bör ha en struktur och tillräckliga ämnes kunskaper för att 

organisera sin undervisning.  Både lärande och kunskap är viktiga för elever enligt Stendrup 

(2001). I en komplex undervisning skall lärarkollegor även samarbeta med varandra. Imsen 

(1999) menar att ett gott samarbete kan bidra till en god förberedelse inför undervisningen.  

 

Lis synsätt påverkas av det kulturella sammanhanget. Några intressanta perspektiv från den 

kinesiska kursplanen: Mathematics Curriculum, Ordinary Senior Secondary (2003) som står 

att elever utvecklar sin mathematics literacy för att förstå och kommunicera matematik i 

olika sammanhang. Kinesiska elever skall även bidra till samhällsutveckling. Däremot 

utgår Li inte från elevernas egen vilja till lärande. Jag har läst igenom den kinesiska 

läroplanen och den poängterar mycket matematisk kunskap, teknik, metod för att 

utforska och analysera av matematik. Det står inte något om individualisering i 

undervisningen. I den svenska läroplanen fokuseras på elevers individuella utveckling 
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och förförståelse för elevers olika förutsättningar. Detta sammankopplas till en 

konstruktivistisk syn och anpassas till elevers perspektiv. 

9.3  Lärarnas matematikkunskap 

Patrik har åtta års utbildning i Sverige och Yang har fyra års utbildning i Kina. Både har långa 

utbildningar och har goda begreppskunskaper i matematiken. Mitt resultat visar tydligt att 

Lisa har bristande ämneskunskaper även om hon fick en akademisk utbildning. Li behärskar 

en god ämneskunskap efter en kort utbildning. Denna orsak har jag analyserat innan och detta 

kan bero på att kinesiska lärare har PUFM enligt Ma (2010). I Mas jämförelse mellan 

kinesiska lärare och amerikanska lärare finner hon att amerikanska lärare fokuserar enbart på 

ytliga begreppsprocedurer, och kinesiska lärare kan behärska en djup kunskap i matematisk 

begreppsförståelse. Enligt Ma (2001) anser många amerikanska lärarna att den grundläggande 

matematiken är enkel. Jag kan tycka att det stämmer för de vuxna, men inte för eleverna. Det 

kräver därför en teori för lärare att förstå den grundläggande matematiken på ett sätt som gör 

att innehållet blir logiskt och begripligt för eleverna med olika förutsättningar. 

10.  Slutsatser 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att Lisa bedriver en traditionell svensk undervisning och Li 

på ett traditionellt kinesiskt sätt. I det kinesiska samhället är Yangs metod mycket positiv för 

elevers inlärning och skapar en varierad undervisning i klassrummet. Hon anknyter väl till 

den kinesiska kurplanens mål (NCM, Mathematics Curriculum Standards, Ordninary Senior 

Secondary 2003). Jag vill påpeka att Patrik är aktiv i sin undervisning. Det är intressant att 

säga att det enbart finns en av de fyra lärarna som har brister i sin matematiska kunskap. Tre 

lärare har goda begreppskunskaper som är oberoende av deras utbildning. Löwing (2004) 

menar att lärare bör ha både ämneskunskap och ämnesdidaktik. En lärare skall ha en god 

ämneskunskap och skall kunna använda sin ämneskunskap i didaktiken.  

 

Jag ser stora skillnader i lärarnas kunskaper om bråkbegreppet efter jag har analyserat deras 

lösningar av min bråkuppgift. Det var tre lärare som kunde lösa min uppgift med korrekt och 

varierade räknehändelser. Jag anser att det endast finns en lärare som inte har bråkbegreppet 

befäst. Även i användandet av sin bråkkunskap ser jag stora skillnader i lärarnas undervisning. 

Två kinesiska lärare och en svensk lärare arbetar med läromedel och en lärare försöker utgå 

ifrån elevens vardag och vill konkretisera undervisningen med olika lärande material. 
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Många didaktiker hävdar att i många svenska skolor till största delen bedrivs en traditionell 

undervisning (Löwing 2006, Stendrup 2001, Rönnberg & Rönneberg 2001). Det är positivt att 

en av mina informanter faktiskt synliggör en konstruktivistisk och varierad pedagogik i 

matematikundervisning. Jag vill igen betona att en av alla fyra lärarna arbetar aktivt och 

synligt som överensstämmer med de svenska kursmålen i undervisningen. Detta tycker jag är 

bra och viktigt så att eleverna ska få vara delaktiga i undervisningen och förstå matematiken. I 

den svenska läroplanen betonas att undervisning i matematik skall sträva efter att eleverna 

utvecklar ett intresse och tilltro i matematik samt att de kan använda matematiken för att 

tillämpa sin kunskap i vardagen (Kursplan för Matematik, Skolverket 2000:135). Detta har 

Patrik verkligen tänkt igenom och använder det i sin undervisning. Varje kultur är unik. Det är 

viktigt att värdera olika kultursammanhang och värderingar. Man bör värdera sin egen kultur 

och införliva alternative tankar på bästa sätt. Jag skulle rekommendera svenska lärare kan ta 

del av Yangs variationsmetod i sitt arbete.  

 

Många forskare hävdar språkets viktiga betydelse för matematikinlärning. Svenska samhället 

är mångkulturellt och många elever har en annan bakgrund och bär med sig andra erfarenheter. 

Det är väldigt positivt att båda de svenska lärarna betonar språkets betydelse i matematiken. 

Det är oerhört viktigt för en lärare att möta med olika elevers behov och vara medveten om att 

det finns många elever som inte behärskar ett matematiskt språk. Detta kan hindra deras 

utveckling. 

 

Efter en intensiv undersökning har jag lärt mig mycket om undervisningsmetoder, olika 

synsätt och matematisk kunskap. Jag anser att det är viktigt för en lärare att behärska en god 

ämneskunskap, men också att kunna använda en bra didaktik. Både ämneskunskap och 

ämnesdidaktik skall förenas (Löwing 2004, s.110-114). För att ha en god undervisning vill jag 

igen hänvisa till Imsen (1999, s. 275) som hävdar att lärare måste motivera elever före 

undervisningen och bedriva en aktiv lärandemiljö eftersom eleverna lär bäst när de får vara 

aktiva. Planering av undervisningen är en kollektiv uppgift. Samarbete mellan lärarna 

påverkar hur undervisning bedrivs. Jag menar att ett välordnat samarbete kan ge en 

konstruktivistisk förberedelse inför varje undervisning. En viktig aspekt i den svenska skolan 

är att anpassa undervisningen till elevernas intellektuella kapacitet. 

 

En lärare skall ha ett tydligt mål och använda ett varierat arbetssätt och relevant metod för att 

stimulera elevers lust i klassrummet. I konstruktivistisk undervisning betonas reflektion för 
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lärande och den begreppsliga processen enligt Stendrup (2001, s.180). Om man utgår från 

elevperspektiv är reflektion och begreppsförståelse ett förhållningssätt till lärande. Både 

svensk och kinesisk matematikundervisning poängterar variationsmetod. Jag vill igen lägga 

tonvikten på att en lärare skall använda en konstruktivistisk och varierande undervisning och 

en minskning av lärobokens dominans samt ge elever en allsidig utvärdering av 

matematiklärande.  

 

Tack!   

Efter en intensiv och lärorik process vill jag tacka de fyra lärarna för att de ställde upp på 

intervjuerna och ett stort tack till min handledare. 

 

谢谢两位中国老师的帮助! (Även Tack för de två kinesiska lärarna!) 
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