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grundskolans tidigare år 

Yasemin Ünver 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur svenska och turkiska lärare undervisar i matematik och vilka de centrala 

skillnaderna är mellan svenska respektive turkiska lärares matematikundervisning, med fokus på den kulturella 

och skolspecifika nivån. Den svenska nya läroplanen betonar innebörden med att eleverna ges möjlighet till att 

utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang och kommunicera matematik, medan den 

turkiska läroplanen betonar innebörden av eleverna motivation till ämnet och att fokus har ändrats från enbart 

skriftlig huvudräkning till rimlighetsbedömning och problemlösning. För att analysera empirin används 

ramfaktorteorin som beskriver olika faktorer som påverkar undervisningens möjligheter och begränsningar. 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer och observationer i årskurs 2 och 3 både i Sverige och i Turkiet, 

där observationerna filmades. I resultaten framkom det att svenska och turkiska lärares matematikundervisning 

skiljer sig genom att det var större fokus på gemensam genomgång vid introduktion av ett nytt område i Turkiet 

medan den gemensamma genomgången i den svenska undervisningen var kortare. Orsaken till att lärarna 

utformade sin undervisning på ett specifikt sätt är på grund av läroplanerna i de respektive länderna. Den 

svenska läroplanen möjliggör en fri planering av undervisning medan de turkiska lärarna har en lärarhandledning 

som är utformad efter kursplanen för matematik och utformad som en lektionsplanering. Något annat som 

studien visar är att kravnivån för eleverna är mycket högre i den turkiska matematikundervisningen, än den 

svenska matematikundervisningen. 
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Inledning 

Under de senaste åren har färdigheter och kunskaper inom matematik minskat hos elever och 

detta ställer nya krav på lärare inom de länder i den Europeiska Unionen och Island, 

Liechtenstein, Norge och Turkiet, som deltagit i undersökningen som ligger till grund för 

rapporten Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policie 

(European Commission, 2011). Resultaten visar även att de flesta av de aktuella länderna har 

en nationell strategi för att kunna öka elevernas färdigheter och kunskaper inom matematik 

(a.a.).   

 

Den nationella strategin innebär att det teoretiska innehållet i läroplanen har övergått till ett 

målorienterat systemet som tyder på att lärarna måste skapa förutsättningar så att eleverna 

genom undervisning tar till sig färdigheter och utvecklar sina förmågor (European 

Commission, 2011).  Sverige och Turkiet som ingick i undersökningen, har reviderat sina 

läroplaner för grundskolan (Europeiska kommissionen, 2010/11). Den stora förändringen i 

den svenska läroplanen är att det är stort fokus på förmågor som eleverna ska utveckla under 

sin skolgång. Förändringen i den turkiska läroplanen inom matematik är att fokus från 

skriftlig huvudräkning har övergått till problemlösning och rimlighetsbedömning (T.C. Milli 

Eğtim bakanlığı, 2012). Utöver revideringen av den turkiska läroplanen har Turkiet även ökat 

den obligatoriska studiegången från 9 år till 12 år (a.a.). Något annat som den nationella 

strategin har medfört till de respektive länderna är bland annat att de har ökat tiden för 

matematikundervisning i de tidigare årskurserna (Europeiska kommissionen, 2010/11).  

 

Genom sina nationella strategier ställer Sverige och Turkiet nya krav på lärarna för att öka 

elevernas färdigheter och kunskaper i matematik (European Commission, 2011), som i sin tur 

påverkar matematikundervisningens utformning. Klassrumsundervisning påverkas av olika 

faktorer och har inverkan på undervisningens möjligheter och begränsningar (Lindblad, Linde 

& Naeslund, 1999; Löwing, 2009). Genom min egen skolgång har jag erfarenhet i den 

svenska skolan och på så sätt har jag insikt om hur det svenska skolsystemet fungerar och, då 

jag har min turkiska bakgrund, väcktes frågan om svenska och turkiska lärares arbetssätt 

skiljer sig åt. Eftersom de respektive länderna strävar efter samma mål och har olika kulturella 

bakgrunder, har de förmodligen olika värdegrunder. I denna studie har jag därför som avsikt 
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att undersöka hur svenska och turkiska lärare undervisar i matematik i grundskolans tidigare 

år och hur det skiljer sig åt i de ur ett lärarperspektiv.  

 

Bakgrund 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning om komparativa studier att presenteras och 

tidigare forskning om undervisning, samt hur Sveriges och Turkiets skolsystem, läroplan och 

kursplan för matematik är utformade och därefter jämföras. 

 

Komparativa studier 

 

Komparativa studier mellan Sverige och andra länder har genomförts tidigare gällande 

skolmatematiken. Några av dessa är mellan Sverige och Spanien, och Sverige och Finland 

(Karlströms-Rodríguez, 2012; Lyckros, 2011). Dessa studier utgår ifrån resultaten som visats 

i de internationella undersökningar som i PISA och TIMSS och en jämförelse mellan de 

respektive ländernas läroplaner och kursplaner görs. Syftet med dessa studier var att 

undersöka elevernas matematikkunskaper i de respektive länderna. Studien som genomfördes 

mellan Sverige och Finland hade som syfte att söka svar på varför finländska elever presterar 

bättre än svenska elever och även att undersöka vilka metoder man använder sig utav vid 

uträkning av division i Sverige och Finland. Detta görs genom att jämföra läroböckerna i de 

respektive länderna. En historisk beskrivning av metoder för divisionsräkning görs, samt en 

koppling till läroplanerna som gäller i respektive land, för att kunna hitta förklaring till 

skillnaderna och/eller likheterna. Studien visar en förklaring till att resultatet som visats i de 

internationella undersökningarna beror på de svenska styrdokumentens utformning och att 

läromedelsförfattarna i Sverige har svårt att göra en matematikbok som stämmer överens med 

kursplanens intentioner och som följer styrdokumenten lika nära som den gör i Finland. Då de 

finländska styrdokumenten har visat sig vara betydligt tydligare i sin styrning har detta 

underlättats för de finländska läromedelsförfattarna, eftersom styrdokumenten visar mycket 

distinktare vad eleverna ska lära sig under varje skolår (Lyckros, 2011). I studien mellan 

Sverige och Spanien jämförs ländernas resultat i PISA och TIMSS i syfte att söka svar på hur 

det kan komma sig att Sverige och Spanien kan nå liknande resultat (Karlströms-Rodríguez, 
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2012). Även i denna studie redogörs det för kursplaner gällande matematik i de respektive 

länderna, för att se om orsaken går att finna där genom att jämföra likheter och skillnader i 

kursplanerna. Då studien genomfördes i den Baskiska regionen, jämförs därför den Baskiska 

läroplanen. Studien visar att innehållet i den Baskiska läroplanen var mer utformad efter de 

internationella undersökningarna medan Sveriges läroplan var diffus.  Något som dessa 

studier inte visar är hur undervisnigen är utformad i dessa länder, utan studierna utgår ifrån 

styrdokument, kursplan och läroböcker, för att söka svar på varför resultaten ser ut som den 

gör i PISA och TIMSS. 

 

Andra komparativa studier om matematikundervisning har genomförts mellan Sverige och 

Kina, Sverige och Tyskland Sverige och Libanon, och Sverige och Turkiet (Wang, 2010; 

Henrike-Wawretzko, 2008; Daher & Jacoub, 2011; Taskin, 2009). Komparativa studien 

mellan Sverige och Kina genomfördes med kvalitativa intervjuer, där lärarna som 

intervjuades var verksamma lärare för elever vid åldrarna 15-16 (Wang, 2010). Syftet var att 

ta reda på hur lärare undervisar i bråk i de respektive länderna, vilka kunskaper lärarna hade 

om bråk, vilka undervisningsmetoder lärarna använde då de undervisade i bråk och vilka 

likheter och skillnader det fanns i undervisningsmetoderna i de respektive länderna. I 

resultatet framkommer det att en av kinesiska lärarna hade en svensk tradition när hon 

undervisade. På så sätt att hon ville att eleverna ska känna lust för att lära medan den andra 

kinesiska läraren inte har tid att ta hänsyn till elever som inte förstår, utan det viktiga för 

henne var att de bara ska lära sig. Denna studie innefattar endast intervjuer av lärare och riktar 

in sig på äldre elever. Studien mellan Sverige och Tyskland genomförs dock av intervjuer 

med tre matematiklärare, klassrumsobservationer, en analys av matematikböcker och 

styrdokumentsanalys (Henrike-Wawretzko, 2008). Syftet var att ta reda på vilken arbetsform 

som var vanligast på matematiklektionerna i respektive klass och varför det var så, samt vilka 

förkunskaper eleverna borde ha i matematik i början av skolår 3 enligt gällande styrdokument. 

Resultatet visade att eget arbete var den vanligaste arbetsformen på matematiklektionerna i 

båda klasserna. Något annat som framkom i resultaten var att i den svenska skolklassen hade 

lagt den större vikten vid att få eleverna att förstå kopplingen med matematiken i skolan och 

matematiken i verkligheten, medan tyska eleverna förväntas tillägna sig många kunskaper och 

färdigheter. Den tyska matematikboken visade sig vara mer omfattande än den svenska och 

innehöll mer avancerade uppgifter än den svenska. Resultaten tyder även på att 

matematikboken i den svenska skolklassen uppvisar en tydligare struktur och de svenska 

lärarna använder framförallt mycket konkret material, medan de tyska matematiklärarna 
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använder mycket skriftligt material utöver matematikboken. Denna studie undersöker 

generellt sett vilka arbetsformer som förekommer under svenska och tyska 

matematiklektioner. Däremot hade den komparativa studien mellan Sverige och Libanon, som 

syfte att visa på likheter och skillnader mellan matematikundervisning om ental och tiotal 

bedriven av en lärare i Sverige och en i Libanon (Daher & Jacoub, 2011). Undersökningen 

genomfördes av klassrumsobservationer och intervjuer med lärare i respektive land. I studien 

beskrivs lärarnas syn på matematik som visar sig vara en förklaring till hur de undervisar i 

matematik. Läraren i Sverige ansåg att eleverna ska ha roligt då de lär sig matematik medan 

läraren i Libanon ansåg att det är räkningen som är viktigast. Lärarna i de respektive länderna 

planerade sina lektioner på ett liknande sätt, där undervisningen började med en genomgång 

och sedan där eleverna fick arbeta individuellt eller med grupparbete. Något annat som 

studien har visat var att det inte förekom lika mycket grupparbete i undervisningen i Libanon, 

som i undervisningen i Sverige.  Även i studien mellan Sverige och Turkiet (Taskin, 2009) 

har det framkommit att det inte var lika mycket grupparbete i den turkiska 

klassrumsundervisningen, som det var i den svenska undervisningen. Syftet med studien var 

att synliggöra hur lika och olika matematikundervisningen var i Sverige och Turkiet, visa på 

eventuella skillnader i kursplan och läromedel och hur detta påverkar eleverna och 

pedagogerna, samt hur lärarna såg på miniräknaranvändning, multiplikationstabellen och 

diagnoser i matematik. Fokus i denna studie har varit på läroplaner, kursplaner och 

kunskapsnivån, samt läroböckerna. Studien genomfördes i en årskurs 3 i respektive land. 

Studien har visat att läroböckerna skiljde sig åt på så vis att i de svenska läroböckerna 

förekom det oftast övningar där eleverna fick leka sig fram till svaret, medan detta var sällsynt 

i de turkiska läroböckerna, linkande resultat hade även framkommit i komparativa studien 

mellan Sverige och Tyskland (Henrike-Wawretzko, 2008). Något annat som studien har visat 

var att uppgifterna i den turkiska boken var mer avancerade i jämförelse med den svenska. 

Detta tyder på att kravnivån var högre i de turkiska böckerna (Taskin, 2009). Dessa 

undersökningar (Henrike Wawretzko, 2008; Daher & Jacoub, 2011; Taskin, 2009) har 

innefattat intervjuer och klassrumsobservationer endast av en klass i de respektive länderna 

och har haft fokus på matematikböcker.  

Definition av undervisning 

Med undervisning menar jag i denna studie undervisning det som sker i grundskolans tidigare 

år. Enligt Marton och Booth (1997) handlar undervisning om att någon ska lära sig något. Att 
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förmedla ett innehåll menar de är ”the heart of teaching” och vidare menar de att 

undervisning uppstår då läraren har kunskap om innehåll och metod för att kunna förmedla 

detta i förhållande till den enskilde eleven. Detta ställer stora krav på läraren att vara 

medveten om hur den enskilde eleven förstår ett innehåll, hur eleven kan hantera förståelsen 

av det innehåll som presenteras och vad man som lärare kan göra för att utveckla denna 

process. Undervisningsmetoden anpassas till lärarens egen förståelse av det specifika 

innehållet och till hur eleverna förstår innehållet. Detta leder i sin tur fram till att man som 

lärare får kunskaper om hur eleverna tänker kring det specifika innehållet och kunskaper om 

hur man kan stödja elevernas förståelse av innehållet (a.a.). 

 

Planering av introduktion för undervisningen har visat sig vara ett av de viktiga elementen för 

god undervisning (Mumba, Mweene-Chabalengula, Moore & Hunter, 2007). Vidare menar 

Mumba m.fl.(a.a.) att lärarna anser att introduktions planering är som en färdplan som hjälper 

lärarna att fokusera på att uppnå mål och elevernas behov, samt för att kunna skapa ett flöde 

av händelser med start, mitten och slutpunkt i en lektion. Där syftet är att ge eleverna ett 

meningsfullt lärande av upplevelser (a.a.). 

Matematikundervisning  

Vid Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen i grundskolan har det 

framkommit att de flesta lärare inte har reflekterat över relationen mellan mål och arbetssätt, 

eftersom det har framkommit att de inte beskriver hur deras arbetssätt kopplas till målen i 

kursplanen (Skolverket, 2011b). Slutsatsen visade att lärarna inte planerade aktiviteterna i 

klassrummet utifrån kursplanens och läroplanens samtliga mål, som i sin tur leder till att 

eleverna inte får den undervisning som de har rätt till. Genom Skolverkets utvärderingar och 

granskningar har det framkommit att undervisningen i matematik är i stort sett präglad av 

enskild räkning, vilket leder till att eleverna i undervisningen får begränsade möjligheter till 

att utveckla förmågan att lösa problem. Detta innebär att eleverna sällan får möjlighet till att 

använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden (a.a.). 

 

I Skolverkets kunskapsöversikt konstateras det att undervisningsmönstret i svensk grundskola 

har förändrats i riktning mot individualisering som innebär en förskjutning av ansvar från 

lärare till elev (Skolverket, 2011b). Rapporten visar att denna förändring där elevernas eget 

arbetande inte gynnar elevernas kunskapsutveckling, som i sin tur påverkar elevernas 
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motivation och där engagemang påverkas negativt. Denna sortens individualisering har sin 

bakgrund i mitten av 70-talet, då det var brist på lärare i grundskolans första år, lågstadiet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Staten hade därför stora förhoppningar på att lösa 

krisen med hjälp av självinstruerande undervisningsmaterial. Materialet hette IMU- 

individualiserad matematikundervisning (Larsson, 1973). Dessa material blev böcker som 

eleverna fyllde i och där eleverna lotsades fram genom att fylla i luckor i texten. Eleverna 

styrdes hårt av sitt läromedel och hindrades från att ta egna initiativ. Genom denna modell 

bildades det inom kort en typ av hastighetsindividualisering inom klassen där eleverna 

rangordnades sinsemellan. Löwing (2009) har i sin studie kommit fram till att dagens 

matematikundervisning tyvärr ser ungefär lika ut som den gjorde förr. Skillnaden är dock att 

läraren sällan har någon genomgång, utan går oftast runt och hjälper eleverna som arbetar 

med en lärobok. Något annat som hennes studie visar är att lärarna som deltog i 

undersökningen inte återupptog lektionen vid slutet av lektionen då eleverna hade fått arbeta 

med ett nytt område i matematik. Hon menar att det leder till att eleverna inte får möjlighet till 

att reflektera över lärandet, som kan bero på att lärarna ofta beskriver målen med lektionen i 

form av att något skulle göras och inte vad eleverna ska lära sig (a.a.). 

 

Med denna bakgrund har den nya kursplanen, kursplanen för matematik (Skolverket, 2011a) 

ambitionen att betona innebörden med att eleverna ges möjlighet att använda matematiken i 

olika sammanhang, utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang och att 

kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer (Skolverket, 2011a). I den 

nationella utvärderingen av matematikundervisningen, NU-03 (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003) framkom det att den tidigare kursplanen var svår att förstå samt urskilja 

de förmågor som undervisningen skulle ha som avsikt att eleverna skulle utveckla. Nyström 

(2010) hävdar att elevernas försämrade kunskaper kan bero på att lärarnas tolkningsutrymme 

har bidragit till sänkta krav och förväntningar på eleverna. Vidare har rapporter och analyser 

av elevernas kunskaper visat att eleverna behöver utveckla djupare kunskaper inom specifika 

områden i matematik (Skolverket, 2011b). För de yngre eleverna handlar det delvis om att de 

behöver utveckla mer förståelse för de fyra räknesätten. För elever i alla årskurser handlar det 

generellt att de behöver utveckla djupare förståelse om matematiska begrepp, samt inom 

algebra och geometri (a.a.). 
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Skolsystemet i de respektive länderna 

 

Det svenska skolsystemet 

Det svenska skolsystemet består av många olika verksamheter och utbildningsformer 

(Skolverket, 2011c). Det är byggt på fem olika utbildningsformer, nämligen förskola, 

förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning. Förskola är en 

pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år till 5 år som inte är obligatorisk (a.a.). 

Förskoleklassen är en frivillig skolform för barn som är 6 år. Grundskoleutbildning är en 

obligatorisk skolform, som är uppdelad i nio årskurser, som består av grundskolans tidigare år 

(årskurs 1-3), grundskolans mellan år (årskurs 4-6) och grundskolans senare år (årskurs 7-9). 

Gymnasieutbildning är inte obligatorisk utan ger grundläggande kunskaper för fortsatta 

studier och för ett framtida yrkesliv. För varje utbildningsform finns det en läroplan, för 

grundskolan är det läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (a.a.). 

 

Det turkiska skolsystemet 

Det turkiska skolsystemet är uppbyggt av 4 utbildningsformer, förskolan, lågstadiet, 

högstadiet och gymnasiet, där varje utbildningsform har en egen läroplan (T.C. Milli Eğtim 

bakanlığı, 2012). Den obligatoriska skolan ändrades 2012 och har nu blivit 12 år, där 

gymnasiet ingår. Tidigare var det inte obligatorisk att gå ut hela skolgången. Statens avsikt 

med ändringen är bland annat att eleverna ska få möjlighet till fortsatt utbildning (a.a.). 

 

Innan den obligatoriska skolgången har barnen möjlighet att gå på förskola från 3-6 år, men är 

inte obligatorisk (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). Eleverna börjar lågstadiet, det vill säga 

årskurs 1, vid 6 års ålder och slutar lågstadiet efter årskurs 4. Inom det turkiska skolsystemet 

börjar betygssättning redan vid årskurs 1, där betygskalan består av siffror, 0-5, där 5 är det 

högsta. Inom de lägre åldrarna är betygen inte i stort fokus, utan utnyttjas i största grad för att 

öka elevens motivation till skolan. Högstadiet börjar vid årskurs 5 och slutar vid årskurs 8. 

Gymnasiet består av första-, andra, tredje- och fjärdering (a.a.).  
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Jämförelse 

I Sverige har barnen möjlighet att börja förskolan vid frivillig ålder, däremot i Turkiet börjar 

baren förskolan vid 3 år. De respektive länderna har en läroplan för förskolan som syftar till 

att förbereda barnen för grundskoleutbildningen. I Sverige får barnen leka sig fram för att få 

de kunskaper som krävs medan barnen i Turkiet i den åldern får kunskaperna genom 

undervisning. 

Skillnaden vid grundskolan är att eleverna i Sverige börjar skolan vid 7 år medan eleverna i 

Turkiet börjar då de är 6 år. Eleverna i Turkiet får börja skolan vid tidig ålder eftersom 

kunskapskraven är hög måste eleverna hinna lära sig och ta till sig färdigheter och utvecklas 

för att kunna klara proven som görs vid övergången från högstadiet till gymnasiet och från 

gymnasiet till universitet. Vilket inte ser ut så i det svenska skolsystemet, i Sverige görs det 

inga prov för att komma in på gymnasiet utan det är betygen som avgör. Däremot har vi i 

Sverige en möjlighet att skriva högskoleprovet eller nöja oss med betygsgenomsnittet från 

gymnasiet, då vi söker till universitet eller högskolan.  

I den svenska skolan kan det hända att en vikarie utan behörighet i matematik kan undervisa, 

medan detta system inte finns i den turkiska skolan. Lärare i Sverige har dock mer tolknings 

utrymme vad det gäller planeringen av sin undervisning och har en mer demokratisk grund, 

medan turkiska lärarnas undervisning är centralstyrd, där lärarna tvingas vara auktoritära.   

Läroplan och kursplan för matematik i de 

respektive länderna 

Den svenska läroplanen och kursplanen för matematik 

Det svenska obligatoriska skolväsendet vilar på ett demokratiskt grund. I Skollagen (2010:800 

i Skolverket, 2011a) framgår det att utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att elever 

ska ta till sig och utveckla kunskaper och värden, samt att eleverna ska få möjlighet till 

utveckling och lärande, samt lust att lära. Skolans värdegrund och uppdrag innebär att skolan 

ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (Skolverket, 2011a). 

Utbildningen ska hos eleverna fostra och utveckla ett kulturarv om värden, traditioner, språk 

och kunskaper, från generation till nästa generation. Demokratiska principen omfattar att alla 

elever ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga över utbildningen (a.a.).  



9 

 

Kursplanen delas in i olika delar, där syftet med undervisningen beskrivs, förmågor som 

eleverna ska utveckla genom undervisningen, centralt innehåll för undervisningen och 

kunskapskrav (Skolverket, 2011a). I kursplanen beskrivs matematiken som en verksamhet 

med en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till 

samhällets, sociala och tekniska utveckling. Vidare beskriver kursplanen att kunskaper i 

matematik ger människor förutsättningar att fatta beslut i vardagslivet och ökar möjligheterna 

att delta i samhällets beslutsprocesser (a.a.). 

 

Syftet med undervisningen i matematik är att eleverna ska ges förutsättningar till att utveckla 

kunskaper inom matematik och matematikens användning i vardagen även inom olika 

ämnesområden (Skolverket, 2011a). Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna lösa och formulera problem, samt reflektera över de valda strategier, 

metoder, modeller och resultat. Undervisningen ska även gynna eleverna så att de utvecklar 

förtrogenhet till grundläggande matematiska begrepp, metoder och deras användbarhet. 

Undervisningen i matematik ska även bidra till att eleverna ska ges möjlighet till att eleverna 

utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska 

även få möjligheter till att reflektera över matematikens betydelse, användning och 

begränsning i vardagslivet, i skolämnen och historiska skeenden, samt kunna se matematikens 

sammanhang och relevans. Inom kursplanen i matematik framgår det vad undervisningen ska 

innehålla, så kallad centralt innehåll. Där innehållen ser ut på följande vis, taluppfattning och 

tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar och 

problemlösning, och gäller för alla årskurserna, 1-3, 4-6 och 7-9. Skillnaden är dock att 

innehållet i dessa ökar gradvis med årskurserna. I kursplanen finns det även kunskapskrav för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. I och med den reviderade läroplanen så har 

regeringen och Skolverket beslutat att eleverna i årskurs 6 ska få betyg i de olika ämnena. 

Betygskalan är bokstavssystem från A-Fx, där E innebär godkänd och A innebär det högsta 

betyget (a.a.). 

 

Den turkiska läroplanen och kursplanen för matematik 

Den turkiska läroplanen är uppdelad efter kursplaner i de olika ämnena för årskurs 1-5, 5-8, 9-

12 (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). Kursplanen för matematik för årskurserna 1-5 börjar 

med att beskriva innebörden med matematikens betydelse i vardagslivet. Vidare beskrivs det 

att matematiken har utvecklats i samband med teknologin. Detta beskrivs för att förklara 
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varför matematiken ser annorlunda ut idag jämfört med hur den såg ut för 10-20 år sedan. 

Tidigare var hjälpmedel i matematik mycket dyrare, detta medförde att det var stort fokus på 

skriftlig huvudräkning i utbildningen. Idag har de flesta tillgång till dessa hjälpmedel. I och 

med detta har matematikutbildningen ändrat fokus från skriftlig huvudräkning till 

rimlighetsbedömning och problemlösning (a.a.). 

 

Matematikutbildningens vision är att ”Alla barn kan lära sig matematik” (min översättning) 

(T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012, s 7). Turkiska Skolverket menar att genom att läraren tar 

hänsyn till elevernas utveckling, det vill säga hur eleverna lär sig matematik, skapas det 

förutsättningar för alla elever och kan då uppnå målet ”alla barn kan lära sig matematik” 

(a.a.). Därför ställs det stora krav på läraren som ska kunna anpassa undervisningen utefter 

elevernas olika behov (a.a.). 

 

Något annat som kursplanen poängterar är att elevens motivation till matematik är avgörande 

för elevens matematikinlärning (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). För att öka motivationen 

hos eleverna beskrivs det vilka typer av övningar som kan öka motivationen. Vidare beskrivs 

det att alla elever inte alltid är i behov av dessa övningar eftersom de redan har den 

motivationen som krävs. Läraren bör ta hänsyn till alla elevers särskilda behov och anpassa 

undervisningen så att alla elever har den motivationen för matematik (a.a.). 

 

Kursplanen för matematik för årskurserna 1-5 är uppdelad efter 5 små kapitel som är lika 

utformad för alla årskurser (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). Det första kapitlet beskriver 

hur läroplanen för respektive årskurs ska tolkas, hur mycket tid som ska läggas på varje del 

moment och vilka förkunskaper eleverna förväntas ha. I det andra kapitlet beskrivs 

taluppfattning och innehåll för undervisningen som behandlar taluppfattning och en tydlig 

beskrivning på hur läraren kan undervisa de olika delmomenten inom taluppfattning. Det 

tredje kapitlet handlar om geometri och beskrivs på ett liknande sätt som det första kapitlet. 

Likaså det fjärde kapitelet om mätning och det femte kapitlet om problemlösningsuppgifter. 

Inom dessa kapitel förekommer det olika uppgifter inom addition och subtraktion, 

multiplikation, division och bråk efter denna ordning. I slutet av kapitlen förekommer det en 

blankett som ska fyllas i av eleverna. Där eleverna får bedöma sig själv om de uppför sig i 

klassrummet, om de visar respekt för sina klasskamrater och lärarna och så vidare (a.a.). 
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Lärarnas handbok för matematikundervisningen är inte kursplanen utan de har en 

lärarhandledning som är utformad utefter kursplanen för matematik. Denna lärarhandledning 

används av alla verksamma lärare i hela landet, alltså har alla skolor i Turkiet samma 

läromedel och därmed samma lärarhandledning som delas ut av det turkiska Skolverket 

(Mamac, Ünsal,& Yavuz, 2012). Lärarhandledningen är uppdelad efter varje ämne och årskurs 

och har i början en text om en visdom som tillhör den första presidenten i Turkiet, Mustafa 

Kemal Atatürk. Lärarhandledningen är uppbyggd efter elevernas läroböcker och är utformad 

som en vägledning för lektionsplanering, den beskriver alltså exakta instruktioner på hur 

problemen i elevernas läroböcker ska lösas och vilka frågor läraren ska ställa till eleverna 

(a.a.). 

Exempel från turkiska kursplanen och lärarhandledningen för årskurs 3 

I den turkiska kursplanen ges det exempel på hur läraren kan förklara division för eleverna 

med att börja dividera ett enklare tal med ental, 9/3. Vidare förklaras det att läraren kan visa 

delningen till eleverna genom att dela ut något till 3 elever, genom att dela ut en och en, det 

vill säga att man inte delar ut 3 saker direkt till varje elev (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). I 

lärarhandledningen visas denna division med en algoritm för division, samtidigt som varje del 

med algoritmen förklaras, alltså tjälare, nämnare, kvot och rest. 

 

 tjälare 9      3         nämnare 

                         - 9      3           kvot 

  0                rest    

    (Mamac, Ünsal,& Yavuz, 2012,s. 139). 

 

Ett annat exempel från kursplanen är hur läraren ska förklara delningen av 42/3 med 4 tiotals 

kuber och 2 entalskuber, genom att först dela ut 3 tiotals kuber till 3 elever och sedan lägga 

ihop tiotals kuben med de två entalskuberna, därefter fortsätta dela ut de 12 kuberna till de 3 

eleverna.  

 tjälare 

                                    42   3 nämnare 

                                   -3     14 kvot 

                                    12 

                                   -12 

                                    00         rest 

 

          (T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012, s.162). 
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Vidare visar kursplanen en algoritm för divisionen 42/3 (se ovan) och vad varje del innebär, 

alltså tjälare, nämnare, kvot och rest. I lärarhandledningen förklaras detta på ett liknande sätt, 

genom att det beskrivs att läraren kan förklara divisionen 44/4 med tiotals kuber och 

entalskuber, att läraren först ska dela ut tiotals kuberna till 4 elever och därefter 

entalskuberna. Vidare visas det en algoritm för divisionen 44/4 och en förklaring på varje del, 

samt hur man kan kontrollera om man har räknat ut rätt. 

 

 tjälare  44   4            nämnare 

  -4    11           kvot 

   04 

   - 4 

     0            rest 

 

               (nämnare x kvot) + rest = 

                         (Mamac, Ünsal,& Yavuz, 2012,s. 139, s.163-164). 

 

 

Jämförelse 

Den turkiska kursplanen är inte lika omfattande som lärarhandledningen. Lärarhandledningen 

är utformad efter kursplanen, men där vissa tal skiljer sig åt som även synliggjordes i 

beskrivningen ovan. Något annat är att kursplanen endast ger några få exempel på hur läraren 

kan undervisa introduktionen till området men inte hur läraren ska fortsätta, medan 

lärarhandledningen är utformad som en lektionsbeskrivning. 

 

Likheten med kursplanen för matematik i de respektive länderna är att de betonar att 

matematik är en viktig förutsättning för att underlätta vår vardag. Skillnaden är att de turkiska 

lärarna inte har kursplanen som en handbok utan har en lärarhandledning, jämfört med de 

svenska lärarna som har kursplanen som utgångspunkt för sina matematikundervisningar. 

Lärarna har därför skilda förutsättningar för att planerna sin undervisning. Något annat som 

skiljer sig åt dessa är att den turkiska läroplanen, är att den utformad utefter varje årskurs och 

undervisnings innehåll för varje del moment. Lärarhandledningen har utformats efter 

kursplanen och har en tydligare beskrivning på hur läraren ska gå till väga. Därmed är den till 

grund för de turkiska lärarnas planering av matematikundervisning. Lärarhandledningen 

beskriver exakta instruktioner på hur problemen i elevernas läroböcker ska lösas och vilka 
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frågor läraren ska ställa till eleverna. Lärarhandledningen tar även hänsyn till elever som är i 

behov av särskilt stöd, på så sätt att det framgår vilka typer av frågor man ska ställa för elever 

som är i behov av utmaningar, men även hur man ska tydliggöra problemlösningen för de 

elever som har inlärningssvårigheter. Inom varje kapitel finns det olika typer av 

problemlösningsuppgifter som förekommer i elevernas läroböcker. I stort sett bygger 

elevläroböckerna bara på problemlösningsuppgifter. Till skillnad från den svenska kursplanen 

som är utformad på så sätt att läraren fritt kan planera sin undervisning inom ramarna för 

kursplanen, det vill säga centralt innehåll och syftet och förmågorna, samt kunskapskraven. 

Detta medför att det ställs stora krav på de svenska lärarna när det gäller planering av dels 

matematikundervisning, det kan ha sina fördelar för lärare som är kreativa eftersom det inte 

finns en exakt planering på hur undervisningen ska se ut. Att den turkiska lärarhandledningen 

beskriver stegvis hur undervisningen ska utformas, innebär det inte att de turkiska lärarna 

måste följa den planeringen, utan lärarna har även möjlighet att lägga till egna förslag till 

planeringen av matematikundervisningen. Den turkiska lärarhandledningen är utformad på så 

sätt att de olika områdena inom matematik behandlas utefter en viss ordning. 

 
Teoretiska ramverk 

I det här avsnittet kommer faktorer som påverkar undervisningen ur ramfaktorteorin att 

beskrivas. Syftet är att använda ramfaktorteorin för att analysera resultatet om vilka faktorer 

som kan påverka undervisningen. 

 

En undervisningsmiljö kan dels bestå av den fysiska miljön och det som skapas av de 

människor som befinner sig i den (Engström, 2006). Faktorer som kan påverka 

genomförandet av undervisningen kan förklaras med ramfaktorteorin. Ramarna består dels av 

politiska och administrativa beslut, som påverkar vilket resultat av undervisningen som 

möjliggörs eller vilka begränsningar och möjligheter dessa beslut genererar (Lindblad, Linde 

& Naeslund, 1999). Undervisningens innehåll och genomförande är även beroende av lärares 

livshistoria och yrkeserfarenhet. En lärares skicklighet kan delvis bero på lärarens förmåga att 

planera undervisningen. Lärarens förmåga att använda nya typer av undervisningsmetoder kan 

bero på lärarens ämneskunskaper. Undervisningen kan även påverkas av yttre faktorer som 
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skolledning, föräldrar, läroplaner och kursplaner. Undervisning innebär dels både arbetssätt 

och innehåll. Hur lärare planerar och genomför sin undervisning kan bero på vilken 

undervisningsmiljö läraren befinner sig i (a.a.). 

Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin presenterades för drygt trettio år sedan för att förklara samband mellan 

undervisningensramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäriska, och dess resultat (Lindbland, 

Linde & Naeslund, 1999). Teorin innebär att man försöker förklara handlingar genom att 

undersöka grunden, skälet eller motivet för handlingen, alltså intentioner, avsikter och 

kunskapsmässiga inställningar problematiseras liksom de yttre gränserna för vad som är 

möjligt att göra (a.a.). 

 

Begreppet ram är centralt i teorin och med begreppet avses i huvudsak det staten inför som 

begränsar den pedagogiska kontexten (Linné, 1999). Ramarna innebär den fördelning av 

resurser, materiella, personella, organisatoriska, som sker i den organiserade utbildningen. 

Ramarna kan påverka olika pedagogiska handlingar, föreställningar och idéer som kan 

utspelas. Begreppet tradition innefattas även i modellen, där man avser handlings- och 

föreställningsmönster. Traditioner är något utöver normer och berör frågan om urval av text i 

ett pedagogiskt sammanhang, samt som kan bero på sociala miljöer och grupper. Begreppet 

innefattar även tillvägagångssätt, som kulturellt etablerade former för handling i en given 

situation eller kontext (a.a.).  

 

Den tidiga ramfaktorteorin ses som den enkla ramfaktorteorin och formulerades i samband av 

de stora skolreformerna i Sverige och bröt mot idealiska teorier om undervisning (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Vidare krävdes det en teori för att förstå hur undervisningens 

resultat är kopplade till undervisningsförloppet, som i sin tur begränsas av yttre betingelser, 

som tid och elevgruppens sammansättning. Den tidiga ramfaktorteorin kan beskrivas enligt 

modellen nedan (a.a.). 

 

Figur 1. Enkel modell på den tidiga ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s.98). 
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Modellen visar att politiska och administrativa beslut om bland annat timplaner och 

gruppstorlek påverkar vad som är möjligt att genomföra i en undervisning och till följd därav 

vilka resultat av undervisningen som möjliggörs (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Efter 

den enkla ramfaktorteorin uppkom nya frågor som, varför dessa ramar uppstår. I och med att 

nya frågor uppstod behandlades detta genom en sammanslagning av bland annat 

statsvetenskapliga, sociolingvistiska och kultursociologiska traditioner i ramfaktorteoretiskt 

orienterad forskning (a.a.).  

 

Ramfaktorteorin innebär alltså förhållanden utanför skolan som uppmärksammades vid 

analyser av undervisningsprocessen och dess konsekvenser kom i form av resultat, 

måluppfyllelse och samhällets sociala och kulturella reproduktion (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Undervisning har en inre logik baserad på aktörernas intentioner och 

praktiska förnuft under specifika och skiftande omständigheter och för att kunna förklara 

undervisningens genomförande och resultat behöver man förstå detta. Undervisning och 

lärararbete kan ses som en praktik grundad på praktiskt förnuft, vilket är något mer än 

sekvenser av beteenden och specifika handlingsmönster. Specifika handlingsmönster kan vara 

lotsning i undervisningen där lärare och elev i samspel under snäva tidsramar tvingas in i ett 

förutbestämt mönster av förytligad kommunikation. Detta handlingsmönster i undervisningen 

ifrågasätter på sätt och vis lärarens yrkesskicklighet. Undervisningsmönster kan ses som 

stabila och likformiga oberoende av ämne, stadium, tidpunkt och plats. Vid 

ramfaktorteoretiska studier gäller det att fokusera aktörerna, deras kulturer, perspektiv och 

strategier i olika sammanhang. Ramfaktorteoretiska studier har visat att samhälleliga och 

organisatoriska förhållanden påverkar utbildning och undervisning och svagheten har visat sig 

vara svår att tolka det praktiska förnuftets betydelse (a.a.). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka svenska och turkiska lärares 

matematikundervisning i grundskolans tidigare år. Det kan finnas många orsaker till att lärare 

i de respektive länderna utformar sin undervisning på ett specifikt sätt, allt kan ha betydelse 

som politisk, kulturell, skolspecifik, lärarfokuserad eller elevcentrerad nivå. Studien avgränsas 

till att fokusera på den kulturella och den skolspecifika nivån.  

 

 Denna studie avser att besvara följande frågeställningar: 

- Hur undervisar svenska respektive turkiska lärare i matematik i grundskolans tidigare 

år? 

- Vilka är de centrala skillnaderna mellan svenska och turkiska lärarnas 

matematikundervisning, med fokus på den kulturella och skolspecifika nivån?   

 

 

Metod 

I det här avsnittet redogörs det för vilka metoder jag har använt mig av vid genomförandet av 

undersökningen, urvalet av informanterna, hur jag har tagit hänsyn till de etiska principerna 

och genomförandet av undersökningen, samt databearbetning. Men även en redogörelse för 

reliabiliteten och validiteten med undersökningen. 

Metodval 

Metoden som användes för att genomföra undersökningen var autentiska observationer och 

kvalitativa intervjuer. Genom att både använda kvalitativa intervjuer och observationer ges 

större möjlighet till att få den sökta informationen (Johansson och Svedner, 2010). Likaså 

menar Ely, Anzul, Freidman, Gardner och McCormarck-Steinmetz (2008) att de viktigaste 

sätten att samla in etnografiska fakta är genom att se och lyssna. Vidare menar Ely m.fl. (a.a.) 

att kvalitativ forskning ger möjlighet till att utforska de saker som uppstår på ett naturligt sätt i 
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sociala situationer, som vid autentiska observationer. Observationerna genomfördes genom 

filmning av undervisningen med bild och ljudupptagning medan jag bland annat 

fältantecknade frågor som uppstod. Totalt blev det 6 observationer i Sverige, med två 

observationer i tre olika klasser. I Turkiet blev det totalt 6 observationer, dock i två olika 

klasser. 

 

För att få svar på sina frågor vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att ställa rätt sorts frågor 

(Ely, Anzul, Freidman, Gardner & McCormarck-Steinmetz, 2008). Öppna frågor kan avslöja 

värdefull information som slutna frågor inte medger (a.a.). Vid kvalitativa intervjuer brukar 

frågeområdena vara bestämda, men där frågorna varierar beroende på vad informanten svarar 

(Johansson & Svedner, 2010). Innan intervjuerna och observationerna bestämdes därför olika 

element för undervisningen (se bilaga 3). Detta för att ta hänsyn till dessa under 

observationerna, några av dessa element var även mina frågeområden för intervjun, där mina 

frågor inte hade samma formulering. Syftet med frågorna var att söka svar på frågeområdena 

som i sin tur besvarade mina undersökningsfrågor. 

Urval 

Urvalet av informanterna i Sverige var från två olika skolor som jag tidigare har haft kontakt 

med, en kommunal och en privat skola. Informanterna var verksamma lärare i årskurs 2 och 3 

och som undervisade i matematik. Urvalet av informanterna i Turkiet var från en privat skola 

som jag fick kontakt med genom andra kontakter från Turkiet. Informanterna i Turkiet var 

även här verksamma lärare i årskurs 2 och 3, som undervisade i matematik.  

Etiska principer 

Informationskravet och samtyckeskravet togs till hänsyn genom att informera informanterna 

syftet med studien och att de när som helst har rätt till att avbryta sin medverkan, innan och 

efter intervjuerna i muntlig form (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet följs genom att förvara inspelningarna från intervjun och undervisningarna, 

samt anteckningarna från både intervjun och observationerna på ett säkert ställe där ingen 

annan utomstående kan ta del av materialet. Detta informerades muntligt före varje intervju 

och observation. Eftersom min undersökning innefattade observation av undervisning där 

eleverna var med, har ett samtyckesbrev skickats till föräldrarna för att få deras samtycke, 1-2 

veckor innan undersökningen i respektive land. I brevet (se bilaga 1 & 2) informeras syftet 
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med studien, samt hur jag kommer att ta hänsyn till konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Genomförande 

Observationerna dokumenterades genom inspelningar med bild och ljud upptagning och mina 

fältanteckningar, där fokus var på lärarens undervisning. Även om fokus låg på läraren, 

filmades också eleverna eftersom de är en del av undervisningen. Intervjuerna spelades in 

med ljudupptagning och genomfördes efter observationerna. 

 

Vid observationerna placerade jag kameran långt bak i klassrummet, där även jag befann mig 

som deltagande observatör. Innan den första observationen i varje klass, presenterade jag mig 

och förklarade mitt syfte med filmningen av undervisningen. Under observationerna 

antecknade jag utefter de element som jag hade avsatt tidigare (Bilaga 3). Vid oplanerade 

incidenter som uppstod under undervisningen, som även var en av mina element, observerade 

jag lärarens handlingar noga och antecknade ner frågor som uppstod. Dessa anteckningar var 

sedan en del av utgångspunkten vid intervjuerna. 

 

Intervjuerna i Sverige genomfördes i klassrummet och anpassades efter informanternas 

möjlighet. Intervjun med informant A, som var verksam lärare i årskurs 2, genomfördes några 

timmar efter undervisningen, alltså efter att eleverna hade slutat för dagen. Intervjuerna med 

informant B, som var lärare i årskurs 2 och informant C, var lärare i årskurs 3, genomfördes 

direkt efter undervisningen, då eleverna i årskurs 2 hade slutat för dagen och eleverna i 

årskurs 3 gick ut på rast. 

 

Intervjuerna i Turkiet genomfördes i ett tillgängligt klassrum och även då anpassades intervju 

tiderna till informanterna. Intervjun med informant 1, som var verksamlärare i årskurs 2, 

genomfördes efter att eleverna hade slutat för dagen. Intervjun med informant 2, som var 

verksamlärare i årskurs 3, genomfördes under lärarens planeringstid. 

Reliabilitet och validitet 

Validiteten i kvalitativa studier betecknas då studiens avsikt är att upptäcka företeelser, att 

tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur och gäller 

i hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). Avsikten med min studie var att 
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observera autentiska situationer, det vill säga inga förut planerade situationer. Syftet var att ta 

reda på hur lärarna undervisade i respektive land och eftersom jag inte hade några önskemål 

om vad som skulle undervisas, har jag alltså inte påverkat materialet. Mina frågor vid 

intervjun baserades på frågor som uppstod under observationen och de element som var 

avsatta tidigare (bilaga 3), samt så har jag försökt vara neutral under intervjuerna som på så 

sätt inte påverkat vad informanterna har svarat. Vid allra bästa förutsättningar har jag varit 

neutral vid översättningen av observationerna och intervjuerna. Då turkiska språket inte direkt 

går att översätta till svenska, det vill säga ord för ord, har jag rimligen tagit hänsyn till detta 

och har översatt turkiskan till svenska på bästa möjliga sätt genom min tolkning. I och med 

detta är mina turkiska data påverkade av min tolkning, vilket innebär att de turkiska data inte 

helt är tillförlitlig.  

Databearbetning 

Observationerna transkriberades genom att skriva ner allt i ett Word dokument som läraren 

gjorde under lektionen, alltså hur läraren startade upp lektionen, vad läraren berättade och 

skrev på tavlan, samt dialogerna mellan lärare och elev. Vid transkriberingen av intervjuerna 

av dem svenska informanterna transkriberades allt, ord för ord i ett Word dokument, för att 

senare välja ut det som svarade på min undersökningsfråga. Transkriberingen av intervjuerna 

dem turkiska informanterna gjordes genom att direkt översätta till svenska och sedan valdes 

den delen ut som svarade på min undersökningsfråga. 

Resultat och Analys 

Här redovisas resultaten som framkommit i undersökningen samt analys. Resultaten redovisas 

och analyseras utefter studiens frågeställningar. Informanterna i Sverige namnges som 

informant A (lärare i årskurs 2, som undervisade bråk), B (lärare i årskurs 2, som undervisade 

längd) och C (lärare i årskurs 3, som undervisade problemlösning). Informanterna i Turkiet 

namnges som informant 1 (lärare i årskurs 2, undervisade division) och 2 (lärare i årskurs 3, 

undervisade division). Lektionsbeskrivningarna har sammanslagits till en beskrivning, 

eftersom lektionerna har varit en fortsättning till introduktionen. Lektionen om längd har 

sammanfattats till en lektion, då det var observation av samma lektion som genomfördes i 2 

halvklasser.  
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Hur undervisar svenska respektive turkiska lärare 

i matematik i grundskolans tidigare år? 

Vid mina observationer i båda länderna fick jag möjlighet att se hur lärarna introducerade ett 

nytt område i matematik, dock var det olika områden, i Sverige var det längd, problemlösning 

med multiplikation och bråk, i Turkiet var det division och uppställning (algoritm för 

division).  

 

Hur svenska läraren undervisade bråk i årskurs 2 

Vid introduktionen av bråk i årskurs 2 började läraren (informant A) med att förklara att de 

ska börja med ett nytt område i matematik. Läraren fortsatte därefter med att ta reda på 

elevernas förförståelse kring begreppet bråk genom att fråga eleverna vad de tänker på när de 

hör bråk. Vidare förklarade läraren att bråkräkning är när man delar saker i delar. Läraren 

exemplifierade genom att säga: 

 

”Om vi är två personer som ska dela på ett äpple och ska få lika mycket, då måste vi ju dela äpplet i 

lika stora bitar. Eller hur? Då delar man den i mitten så att båda får hälften var. ” 

 

Därefter visade läraren hur detta beskrivs i bråkräkning och skrev ½ på tavlan och nämnde en 

av två, ”jag skulle få en del och min kompis skulle få en del”. Läraren fortsatte att 

problematisera genom att säga att två andra personer också ville ha äpple och att man då 

måste dela äpplet i flera bitar och frågar eleverna hur man skulle kunna göra det. När en elev 

säger att man kan dela halva äpplet i två, förklarar läraren att man då får fyra bitar och att dem 

bitarna kallas för klyftor. Vidare frågade läraren hur många klyftor det krävdes för att sätta 

ihop hela äpplet, läraren fortsatte genom att säga att de två personerna som också ville ha 

äpple, har nu ångrat sig och frågar hur många klyftor läraren och hans kompis får. Slutligen 

frågade läraren hur många klyftor det fanns totalt och skriver i bråkform hur många klyftor 

han och hans kompis ska få, 2/4 = 2/4. 

 

Läraren fortsatte sedan med att nämna att eleverna under denna lektion ska prova på att räkna 

enklare typ av bråk genom att använda färgade klossar. Läraren byggde därefter en modell 

med fyra klossar där en bit var vit och resten bestod av olika färger. Läraren frågade hur 

många av dessa som var vita. En elev svarade 1 av 3, läraren svarade tveksamt och eleven 
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ändrade sitt svar till 1 av 4. Vidare fortsatte läraren med att fråga hur många av dessa som var 

vita när han har lagt till en vit. Läraren exemplifierade genom att säga: 

 

”Om vi är 20 i klassen och hälften var flickor, hur många flickor hade vi då? 10 och hur många 

pojkar hade det varit då, 10. Om man ska säga det här i bråk form säger man 10 av 20. När man 

pratar om bråk pratar man om hur många delar som finns.” 

 

Eleverna fick därefter bygga egna modeller med klossar och fråga varandra hur stor del som 

exempelvis var grön. Därefter fick eleverna arbeta vidare med arbetsblad om bråk, där 

uppgifterna bland annat var att färglägga ¼, 1/3 och så vidare. När eleverna var klara med 

arbetsbladen gick de fram till läraren och läraren läste igenom deras svar, därefter fick de gå 

till biblioteket. Lektionen därpå började med en återkoppling till området bråk genom att 

läraren exemplifierade med en chokladkaka som tre personer ska dela på och att den ska delas 

i tre bitar och hur stor del varje person får. Därefter förklarade läraren uppgifterna eleverna 

skulle få göra på tavlan, som innebar att dela en figur på fjärdelar, tredjedelar och då det 

frågas hur mycket en fjärdedel är av 12, förklarade läraren att de ska tänka att något 

multiplicerat med 4 är 12. 

 

Hur svenska läraren undervisade i längd i årskurs 2 

Undervisningen började med att läraren återkopplade till föregående lektion då eleverna hade 

fått se en film om tiger. Vidare förde läraren samtalet in på längd genom att fråga eleverna om 

de minns hur lång tigern var och därefter fick eleverna hålla upp tre stycken meterlinjaler för 

att visa tigerns längd som var 3 m och 10 cm. Deras uppgift var därefter att ta reda på om 

tigern var 3 m och 10 cm med svansen eller utan svansen. För att ta reda på detta använde de 

smartboarden och tre digitala linjaler som var 90 cm. Dessa digitala linjaler placerades på 

tigern i liggande form efter varandra, den tredje linjalen hamnade utanför tigern. Läraren 

skrev upp att det var tre linjaler som var 90 cm, som en additions uppgift. 

 

”90+90+90=270. Man kan tänka 9+9+9=27 och sedan lägga till en nolla. Men mer om hur man 

räknar sådana stora tal ska vi göra senare.” 

 

Eleverna kom därefter fram till att tigerns längd var inklusive svansen. Därefter förde läraren 

samtalet in på om eleverna kommer ihåg vart hon hade en meter på sig. Eleverna svarade 

ungefär vid naveln och läraren frågade om en meter på dem också var vid naveln. Eleverna 
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fick ställa sig på kö och läraren mätte eleverna med meterlinjalen för att ta reda på vart dem 

hade en meter på sig. Därefter fick eleverna leta efter en meter i klassrummet. Några av 

eleverna använde meterlinjalen medan några elever använde sig själva. Lektionen avslutades 

med att eleverna fick presentera vilka föremål de hade mätt som var ungefär en meter lång 

eller bred.   

 

Hur turkiska läraren undervisade division i årskurs 2 

Turkiska läraren introducerade området division i årskurs 2 genom att berätta vilket område 

de skulle börja arbeta med och frågade eleverna vad det menas med division. Därefter 

förklarade läraren att  

 

”Den som kan multiplikationstabellen, är den som är duktig på division.” 

 

Vidare fortsatte läraren med upprepning av multiplikationstabellerna (upp till femman) genom 

att fråga en elev i sänder som fick svara på tre olika multiplikationsuppgifter, då en elev blev 

tillsagd att svara, ställde eleven sig upp. Exempel på uppgifter var: 3*8, 4*7 och 5*6. Då en 

incident inträffade med smartboarden blev de tvungna att vänta på teknikern som skulle lösa 

problemet. Medan de väntade fick eleverna lösa uppgifter som 55*5, 86*3 och 74*5 genom 

uppställning. Under tiden som eleverna löste uppgifterna gick läraren runt och tittade igenom 

deras uppställning och poängterade vikten av att skriva snyggt i sina räknehäften. Då hon 

upptäckte att en elev skrev slarvigt blev han tillsagd att skriva om på nytt. 

 

Exempel på uppställning:  

    55 

*  5 

 

När tekniken åter var i igång igen skrev läraren divisionen 6 delad på 2 på tavlan och frågade 

vad det blir.       

6   2 

       3 

 

Vidare förklarade hon att 2 betyder, två grupper med tre i varje och ritade två cirklar med tre 

rutor i varje cirkel. Läraren fortsatte med att förklara uppställningsmetoden genom att 
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exemplifiera med en vattenmelon, som är det som ska delas (tjälare), en kniv, som är 

redskapen som ska dela vattenmelonen (nämnaren) och en vattenmelons del, som 

representerar hur många delar det har blivit (kvot), samt vattenmelonsfrö, som innebär det 

som blir kvar (rest). 

 

 

 

Därefter fortsatte läraren gemensamma genomgången genom att lösa uppgifter som 10/2 och 

frågade eleverna vilket tal man ska multiplicera 2 med för att få 10. Vidare fortsatte hon med 

15/3, då hon förklarade denna uppgift lånade hon 15 stycken pennor från en elev och bad en 

annan elev att dela ut dessa 15 pennor till tre klasskamrater, därefter frågade hon hur många 

pennor var och en fick och löste uppgiften med uppställning på tavlan. När uppställningen var 

klar gick läraren igenom uppgiften: 

 

”Vi hade alltså 15 pennor som delades till 3 elever. Hur många fick var och en, 5 stycken. 15 delad på 

3 är alltså 5” 

 

Den sista meningen fick eleverna upprepa efter läraren. Nästa uppgift var 30/3, läraren skrev 

uppställningen på tavlan och därefter: 

 

”30/3 för att ta reda på svaret måste vi ta reda på hur många 3:or det går på 30. Vi räknar 

tillsammans, 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. Hur många var det, 10. Alltså 30 delad på 3 är 10. ” 

 

Efter detta fick eleverna skriva ner dessa uppställningar i sina räknehäften, medan eleverna 

gjorde det poängterade läraren återigen att de ska skriva snyggt och att de ska skriva ner 

uppställningsformen stegvis, det vill säga som att dem löser uppgiften på egenhand. Läraren 

fortsatte genomgången med att lösa uppgifter som, 20/5, 18/3 och 21/3 genom att fråga hur 

många gånger 5 går i 20, hur många gånger 3 går i 18 och hur många 3:or det går i 21. För att 

söka svar på dessa frågor räknade eleverna 3:ans respektive 5:ans tabell, genom rytmisk 
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uppräkning. Efter att läraren gemensamt löst olika uppställningsuppgifter på tavlan fick 

eleverna skriva ner dessa i sina räknehäften. 

 

Analys 

Matematikundervisningen i Sverige och i Turkiet har fler skillnader än likheter. Skillnaden 

var att det är mer skriftlighuvudräkning i den turkiska matematikundervisningen, samtidigt 

som kravnivån på eleverna är högre. På så sätt att turkiska eleverna i årskurs 2 förväntas 

kunna räkna ut uppgifter som 55*5 i uppställningsform, medan uppgifter som 90+90+90 kan 

ses som en svår uppgift för svenska eleverna i årskurs 2. Något annat är att turkiska eleverna 

ska kunna räkna multiplikationstabellen i rytmiskräkning, till exempel 3:ans tabell, 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. Det läggs stor vikt på det, för att eleverna ska kunna förstå 

division. I den svenska matematikundervisningen vid ett nytt område läggs det stor vikt på att 

eleverna ska arbeta mycket praktiskt med laborativa övningar, som skapar förutsättningar för 

eleverna att utveckla dels analysförmågan samt kunna kommunicera matematik med 

matematiska begrepp. Att matematikundervisningen lägger stor vikt på olika delar i de 

respektive länderna har sin bakgrund i läroplanerna, som betonar vad undervisningen ska ha 

fokus på, vilket är en självklarhet. Matematikundervisningen i Sverige ska ge eleverna 

förutsättningar att uppleva matematik genom att analysera, kommunicera och resonera, 

genom olika laborativa övningar, som även framkommer i resultaten. Under lektionen om 

längd och bråk fick eleverna laborativa övningar inom området, som skapade förutsättningar 

för att analysera, kommunicera och resonera matematik. Konkreta exempel förekom i den 

turkiska undervisningen, dock inga liknande laborativa övningar som förekom i den svenska 

matematikundervisningen. Konkreta exempel var då läraren förklarade uppställningsmetoden 

med en vattenmelon. Det var för att eleverna skulle förstå vad varje del innebär och vilka steg 

de ska göra för att lyckas med uppställningen. Det som var väsentligast i den turkiska 

matematikundervisningen var att eleverna dels skulle förstå att multiplikation och division 

hänger ihop, samt hur de ska lösa uppgifterna med uppställningsmetoden.  

 

Möjligheterna och begräsningarna för undervisningen beror inom ramfaktorteorin på vilka 

resurser, material och personella fördelningar som har skett i den organiserade verksamheten 

(Linne, 1999). Dessa påverkar även de pedagogiska handlingarna, föreställningarna och 

idéerna, som då tekniken strulade under den turkiska undervisningen blev lärarens 

handlingssätt att låta eleverna utföra beräkningar medan dem väntade. Undervisningen som 
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informant B (lärare i årskurs 2) genomförde om längd var en koppling till filmen som 

eleverna fick se om tigern, som det förklaras i ramfaktorteorin beror undervisningen dels på 

pedagogens handlingar och idéer, samt resurser i klassrummet. Svenska och turkiska lärare 

hade olika sätt att introducera ett nytt område. De svenska lärarna ansåg att en kort gemensam 

genomgång var tillräcklig, eftersom eleverna behövde arbeta med olika övningar för att ta till 

sig det nya innehållet, genom att de på egen hand fick möjlighet till att pröva lösa övningarna. 

Till skillnad från de turkiska lärarna som ställde större tyngd på gemensamma genomgångar, 

där övningarna löstes tillsammans med eleverna. Detta kan med ramfaktorteorin förklaras att 

lärarnas tillvägagångssätt beror på den sociala miljön dem befinner sig i (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Traditioner är något annat som påverkar tillvägagångssättet i ett pedagogiskt 

sammanhang. Detta synliggjordes då lärarna i respektive land exemplifierade. När både 

turiska och svenska lärarna exemplifierade utgick de utifrån elevernas vardag, det vill säga det 

som var relevant att dela på ur elevernas perspektiv, vilket ser olika ut beroende på vilken 

tradition man har. Medan man till exempel i Sverige har en tradition att plocka svamp/blåbär i 

skogen, är det vanligare i Turkiet att plocka meloner från åkrarna eller plocka nektariner från 

träden.  

 

Något som skiljde turkiska och svenska lärarnas arbetssätt var då turkiska läraren löste 30/3 på 

tavlan och då eleverna fick upprepa 3:ans tabell efter henne. Eleverna fick upprepa efter 

läraren vid fler tillfällen och oftast då läraren frågade något som hon precis har gått igenom, 

svarade alla elever på den frågan. Detta för att det anses att eleverna lär sig bättre genom att 

upprepa, medan det räckte med att en elev svarade på den svenska lärarens fråga då han 

exemplifierade äpplet på tavlan. Båda lärarnas avsikt med undervisningen var att alla elever 

ska förstå och hänga med på det som förklaras men gjordes på olika sätt. Lärarens förmåga att 

använda nya typer av undervisningsmetoder kan bero på lärarens ämneskunskaper (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Inom ramfaktorteorin förklaras det att undervisningen har en inre 

logik som är baserad på aktörernas intentioner och praktiska förnuft under specifika 

omständigheter, i detta fall var lärarna aktörerna (a.a.).  

 

Hur svenska läraren undervisade problemlösning i årskurs 3 

Undervisningen började med att läraren presenterade att eleverna skulle få arbeta med 

problemlösning som de har fått göra tidigare men att de ska få redovisa sina resultat på ett nytt 

sätt, med olika uttrycksformer, och ritar tre rutor på tavlan. Läraren började med att läsa en 
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problemlösningsuppgift och förklarade sedan vad som ska ritas eller skrivas i de olika rutorna. 

I den översta rutan skulle eleverna rita problemlösningsuppgiften med bilder, i nästa ruta 

skulle eleverna skriva sin lösning och i den sista rutan skriva lösningen med matematiska 

symboler. Läraren delade sedan ut små lappar där det stod olika problemlösningsuppgifter, 

där eleverna fick arbeta individuellt eller i par. Exempel på problemlösningsuppgift var: ”Om 

Lisa dricker 3 glas mjölk varje dag, hur många glas dricker hon på en vecka?” 

 

Lektionen därpå återkopplades undervisningsinnehållet till elevernas vardag genom att 

förklara att påsken börjar närma sig, som ledde till att en diskussion skapades om vad man 

brukar pynta med i påsk och så småningom kom dem fram till påskris och färgade fjädrar. 

Läraren skrev 3 påskris, 9 elever och 5 stycken påsar med fjädrar med 5 olika färger och 

förklarade att dessa ska vara utgångspunkten när dem nu ska hitta på en egen problemlösning. 

Vissa av eleverna valde att hitta på egna utgångspunkter till sin problemlösning. Vid slutet av 

lektionen fick eleverna presentera sina problemlösningsuppgifter, genom att komma fram till 

tavlan. 

 

Hur turkiska läraren undervisade division i årskurs 3 

Introduceringen av division i årskurs 3 började med att läraren frågade vad man gör när man 

dividerar och fortsatte genom att säga:  

 

” Om jag har 16 stycken karameller och jag och mina tre kompisar ska dela på dessa. Jag tar bara 3 

karameller och min andra kompis tar 6 stycken och de andra delade på resten. Kan göra på det viset?” 

 

Vidare förklarade läraren att när man dividerar ett tal är det viktigt att man delar i lika stora 

delar. Därefter beskrev även denna lärare uppställningsmetoden med vattenmelonen. 

Uppgifterna läraren gick igenom på tavlan var 21/3 och 16/4. Därefter skrev läraren tal som 

59/6 på tavlan och en elev i sänder fick komma upp och lösa uppgifterna på tavlan genom att 

förklara högt hur han/hon tänker. Då en elev skulle lösa uppgiften 63/5, fastnade eleven efter 

första stegen, han visste alltså inte hur han skulle gå tillväga. Läraren förklarade då steg för 

steg hur man löser uppgiften. Att man först börjar med att tänka hur många 5.or det går på 6 

och eftersom det går bara en gång blir det 1 över. Då flyttar man ner 1:an och 3:an och tänker 

hur många 5:or det går på 13 och eftersom det blir 2 och man hade 1 i början, blir det 12 och 

därefter räknar man ut skillnaden mellan 13 och 10 och får fram 3 rest. Under sista lektionen 

fick eleverna arbeta i sina matematikböcker. Efter en stund gick läraren igenom uppgifterna 
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som eleverna gjorde i sina matematikböcker, på tavlan, genom att läsa 

problemlösningsuppgiften. Därefter skrev hon upp uppställningen till exempel 83/6 och 

förklarade att man först tänker hur många 6:or det går på 8, därefter flyttar man det som blir 

över, i detta fall 2 till 3:an, man fortsätter genom att tänka hur många 6:or det går på 23, som 

är 3 gånger och då får man svaret 13 och 5 rest. Läraren frågade efter varje uppgift om det 

fortfarande var någon som inte har förstått. Då läraren hade gått igenom den fjärde uppgiften 

och när hon frågade om det var någon som inte har förstått, var det en elev som sa att han inte 

riktigt har förstått. Läraren frågade då vilken del han inte förstod. Eleven förklarade hur han 

tänkte och fick sedan hjälp av läraren som förklarade varje steg återigen.    

Analys 

Matematikundervisningen i årskurs 3 i de respektive länderna hade sina skillnader. 

Skillnaderna var att den svenska matematikundervisningen hade fokus på uttrycksformer, det 

vill säga att eleverna ska kunna uttrycka sina beräkningar med olika typer av uttrycksformer, 

medan turkiska elever istället skulle lösa problemlösningsuppgifterna genom uppställning. 

Något annat som framkom i den turkiska matematikundervisningen var då läraren förklarade 

vad division innebar. Läraren valde att exemplifiera genom att dela 16 karameller i olika delar 

och la stor vikt på att förklara för eleverna vad det innebär när dem utför divisionsuppgifter, 

alltså att dela i lika stora delar. När det gäller matematiken i respektive klass så var svenska 

matematiken i årskurs 3 som den turkiska matematiken i årskurs 2. Detta för att 

problemlösningsuppgifterna som svenska eleverna fick lösa var i form av 3*7, medan turkiska 

eleverna i årskurs 3 räknade ut uppgifter som 83/6.  

 

I den turkiska undervisningen fick eleverna i årskurs 3 först efter två hela lektioner med 

gemensam genomgång självständigt arbeta med att lösa liknande övningar. Anledningen till 

detta var för att ge eleverna möjlighet till att själva få lösa uppgiften och då eleverna inte 

förstod hur han/hon skulle gå vidare med uppställningen, förklarade läraren hur han/hon 

skulle tänka för att kunna lösa problemet. Detta skapade förutsättningar för elever som 

upplevde liknande svårigheter att få det förklarat för sig, då deras kamrat löste uppgiften på 

tavlan. Det är vid planeringen läraren får möjlighet till att reflektera över vilken typ av 

förklaring som krävs vid instruktionen för att alla elever ska förstå. Individer är olika och 

därför är det viktigt som lärare att planera undervisningen genom att ta hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar (Mumba, Mweene-Chabalengula, Moore & Hunter, 1997). 

Ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999) menar att när läraren dock planerar sin 



28 

 

undervisning påverkas deras pedagogiska handlingar av olika faktorer, att båda lärarna tog 

hänsyn till elevernas behov är något som de måste. Detta för att det i båda ländernas 

läroplaner framgår tydligt att lärarna ska ta hänsyn till elevernas olika behov. Detta påverkar 

även vilka möjligheter och begränsningar undervisningen medför eftersom lärarna blir 

tvungna att ha alla elevernas olika behov i åtanken när de undervisar som kan medföra att de 

övriga eleverna lotsas fram i undervisningen av läraren. Detta förklaras inom ramfaktorteorin 

där lärararbete ses som en praktik grundad på praktiskt förnuft, som kan förklaras som 

specifika handlingsmönster i undervisningen där läraren och eleven i samspel under snäva 

tidsramar tvingas in i ett förutbestämt mönster. 

Sammanfattning 

I resultatet framkom det att svenska lärarna (informant A, som undervisade i årskurs 2 & C, 

som undervisade i årskurs 3) inte hade lång gemensam genomgång vid introduktion till ett 

nytt område. Efter en kort genomgång fick eleverna övningar inom området att arbeta med. 

Övningarna som dem svenska eleverna fick arbeta med under lektionerna (lektionerna hos 

informant A, B & C) var oftast laborativa och praktiska övningar, där eleverna fick 

kommunicera och resonera matematik. Introduktionen i turkiska lärarnas (informant 1 & 2) 

undervisning bestod av långa gemensamma genomgångar, där läraren löste uppgifter på 

tavlan och där eleverna även fick lösa uppgifter på tavlan. Praktiska övningar framkom endast 

i början av introduktionen och övergick till mer abstrakta uppgifter. Praktiskt exempel på när 

läraren förklarade algoritm för division var då hon exemplifierade detta med vattenmelon, 

som var tjälare, kniv som var nämnare och vattenmelonsbiten som var kvot, samt resterna från 

vattenmelonen motsvarade rest. Matematikuppgifterna som dem svenska eleverna i årskurs 3 

arbetade med var 3*7, medan turkiska eleverna i årskurs 3 löste uppgifter som 83/6. 

Matematikuppgifterna som svenska eleverna i årskurs 3 arbetade med, var liknande med dem 

uppgifterna som turkiska eleverna fick arbeta med i årskurs 2. För att dem turkiska eleverna 

ska kunna vara duktiga på division läggs det stor vikt på att eleverna ska kunna 

multiplikationstabellen, genom att rytmiskräkna tabellerna, exempelvis: 3:an tabell, 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. 
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Vilka är de centrala skillnaderna mellan svenska 

och turkiska lärarnas matematikundervisning?  

Resultat av intervjuer med svenska lärarna i årskurs 2 och turkiska läraren i 

årskurs 2  

Resultat av intervjuer med informanterna A (svenska läraren som undervisade bråk) och B 

(svenska läraren som undervisade längd) och informant 1 (turkiska läraren som undervisade 

division). 

 

Informant A, som undervisade i bråk i årskurs 2, menar att när han ska introducera ett nytt 

område vill han att eleverna ska få arbeta på olika sätt. Han försöker lägga upp sin 

undervisning med övningar som är praktiska och teoretiska och hela tiden utgå från något 

konkret till något abstrakt. Vidare menar han att det inte alltid går att göra praktiska övningar i 

hel klass då det är ca 30 elever och att de ofta inte har tillgång till att arbeta i halvklass och att 

man då måste lägga upp sin undervisning på ett visst sätt. Han berättar att han har en klass på 

ca 30 elever där det finns elever med olika behov. 

 

”Det finns elever som har lätt att förstå vad det handlar om, medan det finns elever som det tar längre 

tid att förstå och elever som efter lektionen knappt har förstått något. Då behöver man göra på olika 

sätt. Du behöver ha arbeten så att de som blir klara före behöver en tids differens, men nu blev det så 

iallafall och då blev jag tvungen att slussa bort dem som blev tidigt klara.” 

 

Läraren menar att gemensamma genomgångarna inte ska vara så långa utan att eleverna 

behöver sätta sig in i området med olika typer av övningar. Vidare förklarar han att 

arbetsbladen som eleverna fick arbeta med var för att de skulle blir bekanta med enkla bråk 

uppgifter och arbetsbladen som de fick nästa lektion var en repetition och en fortsättning som 

var ungefär lik med de uppgifter som dem fick arbeta med lektionen innan. Läraren tyckte att 

eleverna skulle kunna klara av att lösa första arbetsbladen individuellt då detta var en 

repetition på det som de fick göra den första lektionen. Vidare tyckte han att det blev 

intressant att se vilka som klarade av att färglägga och markera ¼ och 1/8 och vilka som inte 

klarade det.  Vidare nämner läraren att den andra uppgiften var svårare och därför tyckte han 

att det var okej att låta eleverna arbeta i par för att lösa den uppgiften.  

 

Informant B, som undervisade i längd i årskurs 2, menar att när hon planerar och undervisar i 

matematik försöker hon se till att eleverna tycker matematik är roligt och kunna koppla 
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matematiken till deras vardag genom att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen. 

Läraren tycker det är viktigt att man som lärare ska få allting att hänga ihop. Efter att eleverna 

hade fått se en film om tiger och där tigerns längd nämndes, tyckte hon att man kan koppla 

ihop det till meter och centimeter. Hon menar att det är mycket matematik med tigern, då man 

exempelvis kan räkna ränderna, men hon valde att ha fokus på meter och centimeter. Vidare 

nämner hon att tanken var att eleverna skulle få reda på vart de har en meter på sig och kunna 

hitta föremål som är ungefär en meter genom att utgå ifrån vart de har en meter på sig. 

 

”Men om de ska mäta golvet då kan de inte lägga sig ner utan då måste de ta kliv. När de tar kliv 

använder de ju sig själva men på ett annat sätt och om de ska mäta golvet och vet att deras kliv är 

ungefär en halv meter, då har de ett problem som de måste lösa.” 

 

Vidare berättar hon att hon försöker ha mycket laborativa övningar, eftersom hon anser att 

eleverna lär sig bättre då samtidigt som eleverna kommer ihåg bättre. I detta fall menar hon att 

de kommer att minnas vart de har en meter på sig och att en centimeter är ungefär lika mycket 

som bredden på lillfingret. Då läraren pratade om tigerns längd kom de in på att tigerns längd 

var lika mycket som tre linjaler som var 90, var tanken att göra en kort förklaring på hur man 

kan räkna ut sådana stora tal på ett enkelt sätt. Detta för att det finns några elever som förstår 

det här och att hon inte vill nonchalera dem.  

 

Turkiska läraren, informant 1, menar att när hon ska undervisa så utgår hon ifrån 

lärarhandledningen. Eftersom det står hur de ska introducera ett nytt område och vilka typer 

av övningar som ska genomföras, dock kan det hända att hon inte följer lärarhandledningen 

fullt ut. Hon säger att alla lärare har olika stil för att undervisa och att hon har en egen. Vidare 

menar hon att när hon ska introducera ett nytt område kan hon inte använda sig utav elevernas 

läroböcker där det står en introduktion på området. Detta för att hon oftast har upptäckt att 

några elever inte tittar på den aktuella sidan och kan då inte koncentrera sig. Läraren väljer 

därför att förklara en viktig uppgift eller introduktion till ett nytt område främst på tavlan. 

Vidare förklarar hon varför hon valde att börja lektionen med att förhöra eleverna på 

multiplikationstabellen. 

 

”Att jag i början av lektionen gick igenom multiplikationstabellen, där eleverna skulle göra 

huvudräkning, är egentligen något som jag inte föredrar. Jag föredrar hellre att visa det på ett konkret 

sätt och koppla det till elevernas vardag, men jag måste göra på det viset för att eleverna ska kunna 

memorera det.”       
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Läraren förklarar även att hon bara försöker använda konkret material främst vid introduktion 

till ett nytt område för att senare övergå till mer abstrakt. Detta för att eleverna måste lära sig 

huvudräkning och bli skickliga på det, för att senare kunna klara högskoleprovet (det 

turkiska), som i stort sett bygger på att eleverna ska kunna klara av att göra praktiska 

huvudräkningar på kort tid. Hon nämner även att det turkiska systemet bygger på att gå från 

det enkla till det svåra och nämner att eleverna måste lära sig bråk först för att sedan förstå 

klockan. Detta för att begrepp som förekommer i bråk används för att uttrycka klockan, 

exempelvis, en kvart är en fjärdedel av en timme och halv och så vidare. 

 

Resultat av intervjuer med svenska läraren och turkiska läraren i årskurs 3  

Resultat av intervjuer med informant C, svenska läraren som undervisade problemlösning i 

årskurs 3 och informant 2, turkiska läraren som undervisade division i årskurs 3. 

 

Svenska läraren, informant C som undervisade i årskurs 3, menar att hon försöker arbeta 

ämnesintegrerat och utgå ifrån elevernas verklighet, samtidigt som hon försöker koppla in 

målen. Hon nämner att eleverna har svårigheter att formulera frågeställningar och hon kämpar 

därför med att arbeta mycket med övningar där dem får formulera det matematiska språket, 

som var anledningen till att hon valde att introducera mallen, där eleverna hade i uppgift att 

uttrycka sig med olika uttrycksformer. För att eleverna skulle bli bekanta med att det finns 

olika sätt att uttrycka sina beräkningar med. Tanken bakom uppgiften då eleverna fick olika 

utgångspunkter för att kunna formulera sin egen räknesaga beskriver läraren så här. 

 

”Jag är nyfiken på den japanska matematiken. Deras system är mycket annorlunda än övriga världen 

och jag har läst lite om deras matematik. Lärarna där ger ett problem som redan är formulerat eller 

som ska formuleras och eleverna ska var och en försöka lösa uppgiften. Därefter presenteras 

lösningarna och eleverna i klassen ska sedan välja den bästa lösningen eller formuleringen och 

resonera kring varför den är bäst. Tanken med uppgiften då eleverna fick olika utgångspunkter var att 

göra en liknande variant som japanerna.” 

 

Hon menar att hon skulle vilja arbeta så, men att arbeta på detta sätt och få eleverna i detta 

tänk är krävande. Vidare berättar hon att hon under matematiklektioner inte brukar ha en lång 

gemensam genomgång men att eleverna har efterfrågat det. Hon väljer därför att göra en 

gemensam genomgång endast vid introduktion till ett nytt område. 
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Turkiska läraren, informant 2, menar att hon i stort sett utgår ifrån lärarhandledningen där 

det oftast står hur många timmar/lektioner ett område ska bestå av. Läraren tycker att hennes 

klass har förstått en del på tre lektioner och det i planeringen står fyra lektioner, kan hon gå 

över till nästa område eller fortsätt med ett annat område som har varit oklart för eleverna. 

Vidare nämner läraren att hon främst brukar lösa uppgifter på tavlan och låter sedan eleverna 

lösa uppgifterna på tavlan. Läraren anser att de lägger stor vikt på att låta eleverna lösa 

uppgifterna på tavlan, de elever som främst får komma upp till tavlan och lösa är de som har 

svårare att förstå och de som säger att de förstår men i själva verket inte har lyssnat. Hon 

säger att det finns elever som förstår genom att hon bara förklarar medan det finns elever som 

måste lösa uppgiften själv för att förstå. 

 

”När eleverna fick lösa uppgifterna i deras böcker var jag medveten om att det fanns 

problemlösningsuppgifter som de skulle uppleva svårigheter med, eftersom de är formulerade på ett 

annat sätt som de inte är bekanta med. Tanken var att de skulle sätta sig in problemet och försöka lösa 

och förstå vilken del de upplever svårigheter med. När jag sedan löser uppgiften på tavlan fick 

eleverna en aha-upplevelse, de förstod alltså hur de skulle lösa. Eleverna lyssnar bättre också 

eftersom de vill veta hur jag ska lösa den delen som de inte förstod.” 

 

Läraren menar att om hon istället hade löst uppgiften direkt på tavlan så blir eleverna inte 

medveten om vart de upplever svårigheter. När eleverna löser uppgiften menar läraren att det 

är viktigt att dem förstår vad dem håller på dem, alltså att det inte är bara för görandet skull 

utan att de ska förstå att läraren delar på något till olika många personer. Hon säger att denna 

process inte ska vara något som de ska kunna utantill, den enda gången de ska kunna utantill 

är multiplikationstabellen och rytmiskräkning. 

 

Sammanfattning 

Svenska lärarna (informant A, B & C) menar att det är viktigt att koppla matematiken till 

elevernas vardag, med övningar som är praktiska och teorietiska. De menar även att det är 

viktigt att få eleverna delaktiga i undervisningen, men då det är många elever i klassen är det 

svårt att alltid ha praktiska övningar. När informant B (lärare i årskurs 2, undervisade i längd), 

planerar och undervisar i matematik försöker hon se till att eleverna tycker matematik är roligt 

och kunna koppla matematiken till deras vardag och att låta eleverna vara delaktiga i 

undervisningen genom praktiska övningar. Matematikundervisningen bestod av praktiska 

övningar inom längd där eleverna fick möjlighet att upptäcka, uppskatta och resonera. 

Matematikundervisningen hos informant A (lärare i årskurs 2, som undervisade i bråk) och C 
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(lärare i årskurs 3) hade sina likheter på så sätt att lektionen började med en kort genomgång 

och därefter fick eleverna enskilt arbeta med övningar. Informant A menar att det är viktigt att 

koppla uppgifterna vid den gemensamma genomgången till elevernas vardag, men att den 

gemensamma genomgången inte ska vara för lång, utan att eleverna även ska få arbeta med 

övningar. Informant C, som undervisade problemlösning i årskurs 3, nämnde att hon inte 

brukar ha långa gemensamma genomgångar, men att eleverna har efterfrågat längre 

gemensamma genomgångar, medan de turkiska lärarna lägger stor vikt på de gemensamma 

genomgångarna. Detta för att de anser att eleverna förstår bättre när de lyssnar och får aktivt 

lösa uppgifter på tavlan. Turkiska lärare (informant 1) menar att för att eleverna ska förstå 

matematiken så bra som möjligt bör man som lärare undervisa matematik områdena utefter en 

viss ordning, som framkommer i lärarhandledningen, bland annat så bör eleverna lära sig bråk 

först för att förstå klockan, för att det förekommer begrepp som kvart och halv. Vidare 

berättar turkiska läraren (informant 1) att när eleverna kan betydelsen av hur halv ser ut och 

hur stor en kvartsdel är, blir det betydligt lättare för eleverna att förstå klockan. Turkiska 

lärarna (informant 1 & 2) nämner även att de främst utgår ifrån lärarhandledningen för att 

undervisa, dock så menar de att de inte alltid följer utan kan anpassa sig. Lärarna i Sverige har 

däremot större frihet att lägga upp sin undervisning så länge dem håller sig inom ramen för 

kursplanen. 

 

Analys- kulturell nivå 

I den turkiska undervisningen var det stort fokus på gemensamma genomgångarna där 

eleverna oftast fick upprepa efter läraren och då eleverna skulle svara på en fråga var det 

viktigt att eleverna ställde sig upp. Inom ramfaktorteorin beskrivs det olika faktorer som 

påverkar undervisningen och de pedagogiska handlingarna (Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999). Ett av dessa kan vara traditioner som påverkar normer och tillvägagångssätt som kan 

vara kulturellt etablerade former för handling i en given kontext (a.a.). Att eleverna bland 

annat fick ställa sig upp då de skulle svara på något har sin bakgrund i den turkiska kulturen, 

eftersom det är viktigt att eleverna visar respekt för sin lärare genom att ställa sig upp och 

svara. Inom den turkiska kulturen är det viktigt att visa respekt för sina äldre. I och med att 

undervisningen baseras på pedagogens intentioner och praktiska förnuft påverkar det hur 

pedagogen planerar undervisningen och förklarar undervisnings innehållet (a.a.). Den turkiska 

kulturen återspeglar sig i undervisningen dels genom lärarens handlingssätt, genom att läraren 

har en auktoritär roll, där det inte ges stort utrymme för eleverna att påverka undervisningen. 
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Även den svenska kulturen har en inverkan på undervisningen på så sätt att eleverna 

respekteras som individer, som medför att undervisningen utformas så att eleverna känner lust 

för att lära och känner att de kan påverka undervisningen, vilket informant B uttryckte under 

intervjun och som jag fick se under observationen. Lärarnas sätt att undervisa blir på så sätt 

påverkade av vilken kulturell bakgrund man har. Eftersom det turkiska skolsystemet är 

centralstyrd, påverkas turkiska lärarnas beteende, samtidigt som de har den auktoritära 

bakgrunden, dels genom sin egen skolgång. Tidigare inom den svenska skolan har lärarna haft 

en auktoritär roll, medan det nya systemet betonar en demokratisk värdegrund, samtidigt som 

lärarna ska låta eleverna vara delaktiga och uppleva matematik genom att få analysera, 

kommunicera och resonera matematik på ett annat sätt som inte har varit aktuellt tidigare.   

Analys- skolspecifik nivå 

Turkiska lärare utformar sin undervisning utifrån lärarhandledningen som är en av faktorerna 

som påverkar undervisningen inom ramfaktorteorin (Lindblad, m.fl, 1999). Något annat som 

påverkar undervisningen är även vilka resurser och material man har tillgång till, samt det 

organisatoriska arbetet. Detta påverkar de olika pedagogiska handlingarna, föreställningarna 

och idéer som kan komma i uttryck (a.a.). Turkiska lärarna utformade sin undervisning utifrån 

lärarhandledningen men anpassade även undervisningen utifrån klassens behov, medan de 

svenska lärarna utgår ifrån läroplanen men planerar undervisningen på egenhand. Detta leder 

till att undervisningens utformning ser olika ut i olika klasser beroende på vem som 

undervisar. Eftersom lärarna kan ha olika föreställningar och idéer utformas undervisningen 

på ett visst sätt. Informant C, som var lärare i årskurs 3, nämnde att hon hade blivit inspirerad 

av den japanska matematiken och försökte utforma en del av sin undervisning på deras sätt, 

samtidigt som hon försöker koppla matematiken till elevernas verklighet. Informant A, som 

var lärare i årskurs 2, försökte anpassa undervisningen efter elevernas antal och deras olika 

behov, medan informant B, som undervisare i längd, menade att allting ska hänga ihop, 

samtidigt som hon försöker se till att eleverna ska tycka det är roligt och koppla det till deras 

vardag.  Under mina observationer i Sverige fick jag möjlighet att se matematikundervisning 

där matematikboken inte användes. Detta kan i sin tur bero på Skolverkets rapport som har 

visat att den svenska matematikundervisningen består av enskildräkning i matematikböckerna 

(Skolverket, 2011b). Resultaten som har framkommit i min studie visar att resultatet som har 

framkommit i Skolverkets rapport (a.a.) har medfört att matematikundervisningen inte enbart 

består av enskild räkning i matematikboken, som är ett administrativt beslut som har påverkat 

undervisningen (Lindblad, m.fl, 1999). 
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Diskussion 

Att undervisningen var utformad på ett specifikt sätt i Turkiet och Sverige kan bero på att 

dessa länder bland annat har olika politiska bakgrunder. I Turkiet styrs undervisningen 

centralt eftersom alla lärare i landet utgår ifrån en lärarhandledning, där det tydligt framgår 

vad som ska undervisas i respektive årskurserna, hur och vilka material som ska användas 

(T.C. Milli Eğtim bakanlığı, 2012). I den turkiska skolan hade de ett system som inte förekom 

i andra skolor, som var att verksamma lärare i samma årskurs tillsammans planerade vad som 

ska undervisas och hur det ska göras, är underlättande för lärare som annars känner osäkerhet 

på ett visst område. På så sätt kan lärare utbyta tankar och idéer om hur de kan undervisa. En 

annan fördel är att alla elever i samma årskurs får samma undervisning. Det som framkom i 

resultaten var att både den turkiska läraren i årskurs 2 och turkiska läraren i årskurs 3 

undervisade division genom att exemplifiera med vattenmelon. Detta var något som inte 

framkom i lärarhandledningen, utan var en idé som någon annan verksamlärare hade delat 

med sig till de andra lärarna. Något annat som framkom i resultaten var att lärarna inte utgick 

ifrån talen som stod lärarhandledningen utan lärarna hittade på egna tal, men i stort sett gick 

de utifrån lärarhandledningen. I Sverige har lärarna stor frihet till att planera och utforma sin 

egen undervisning, lärarna har alltså större tolkningsutrymme. Genom mina VFU-perioder har 

jag många gånger upplevt att det många gånger leder till osäkerhet hos vissa lärare eller att 

man som lärare känner tidspress, då man inte vet hur man ska hinna med allt. Däremot är man 

som lärare inte fastbunden till en strikt planering utan kan oberoende planera sin egen 

undervisning, vilket många gånger är en stor frihet för kreativa lärare, så länge man planerar 

sin undervisning inom kursplanens ramar. Något annat som påverkar hur undervisningen 

utformas är storleken på klassen. Gruppstorleken på klassen och tidsramarna fastställs som 

tidigare nämnt, av politiska och administrativa beslut (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

Undervisningen i informant B, klassrum bestod främst av praktiska övningar. Undervisningen 

genomfördes dock i halvklass och hade nog inte varit lika meningsfullt om det hade 

genomförts i helklass på 28 elever. Något annat som skilde den svenska 

matematikundervisningen med den turkiska var kravnivån för eleverna, vilket blev synligt 

under den turkiska matematikundervisningen i årskurs två, där eleverna förväntades kunna 

lösa uppgiften 55*5 medan svenska eleverna i årskurs 3 löste uppgifter som 3*7. Men som 

tidigare nämnt har detta sin bakgrund i läroplanerna. Det beror mycket på hur dessa är 

utformade och vad som betonas. Den svenska läroplanen vilar på en demokratisk värdegrund, 



36 

 

medan den turkiska är mer centralstyrd och lärarna är mer auktoritära. Kursplanen för den 

svenska matematikundervisningen betonar att eleverna ska ges förutsättningar att få uppleva 

matematik genom att få analysera kommunicera och resonera matematik (Skolverket, 2011a), 

medan den turkiska betonar vikten på problemlösning och rimlighetsbedömning (T.C. Milli 

Eğtim bakanlığı, 2012). Något annat som skiljer den turkiska matematikundervisningen är att 

turkiska elever förbereds inför proven som de måste göra för att komma in på en bra 

gymnasieskola och universitet, där proven i stort sett bygger på att göra huvudräkning. 

När svenska eleverna i årskurs 2 var klara med bråk arbetsbladen gick dem fram till läraren 

och visade att dem var klara. Läraren gick igenom deras svar och därefter var eleverna klara 

och började arbeta med svenskaövningar. Detta för att eleverna hade svenska direkt efter 

matematik. Lektionerna i Turkiet avslutades genom att klockan ringde, oftast var lärarna inte 

beredda på att klockan skulle ringa och fick inte tillräckligt med tid till att återanknyta 

lektionen vid slutet. Mumba, Mweene-Chabalengula, Moore och Hunter (1997) menar att en 

lektion består av start, mitten och slutpunkt, som ger förutsättningar för ett meningsfullt 

lärande av upplevelser. Löwing (2009) har i sin undersökning kommit fram till att de flesta 

lärarna som deltog i undersökningen inte återupptog lektionen vid slutet av lektionen då 

eleverna hade fått arbeta med ett nytt område, som leder till att eleverna inte får möjlighet till 

att reflektera över lärandet. Detta menar hon (a.a.) kan i sin tur bero på att lärarna ofta 

beskriver målen med lektionen i form av att något skulle göras och inte vad eleverna ska lära 

sig under lektionen. Under mina observationer har lärarna på grund av tidsbrist inte kunnat 

återuppta lektionen, dock har näst kommande matematiklektion återkopplats till föregående 

lektion. Även tidsbristen är något som påverkar undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999). Timplaner påverkas av politiska och administrativa beslut, som i sin tur har stor 

påverkan på vilka resultat som möjliggörs under undervisningen.  

Tidigare forskning om komparativa studier mellan Sverige och andra länder har genomförts 

har tidigare beskrivits (Wang, 2010; Henrike-Wawretzko, 2008; Daher & Jacoub, 2011; 

Taskin, 2009; Karlströms-Rodríguez, 2012; Lyckros, 2011). Resultatet som har framkommit i 

dessa studier är liknande resultat som jag har kommit fram till. Studien mellan Sverige och 

Tyskland (Henrike-Wawretzko, 2008) visade att de tyska läroböckerna var mer omfattande 

och att kravnivån var mycket högre än svenska läroböckerna. Jag har i denna studie inte 

jämfört läroböckerna, dock kom det fram under lektionerna. Studien mellan Sverige och 

Libanon (Daher & Jacoub, 2011) visade att läraren i Libanon tyckte att det viktiga med 

matematikundervisningen var att eleverna ska räkna matematik för att det är viktigt, medan 
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den svenska läraren poängterade att eleverna ska tycka matematik är roligt, vilket även 

framkom i min undersökning. Undersökningen mellan Sverige och Turkiet (Taskin, 2009) 

visade att grupparbete inte förekom i den turkiska undervisningen och att kravnivån var 

mycket högre än Sveriges. Det som inte har framkommit i dessa studier, men som min studie 

visar är att de turkiska lärarna lägger stor vikt på gemensam genomgång på tavlan och där 

eleverna får komma upp och lösa uppgifter. Även att den turkiska lärarhandledningen 

(Mamac, Ünsal,  & Yavuz, 2012) för matematik är utformad så att de olika områdena undervisas 

utefter en viss ordning, exempelvis efter multiplikation är det division och därefter är det bråk 

och efter bråk är det klockan. Detta för att det anses att eleverna förstår bättre om de vet hur 

multiplikation och division hör ihop och att det är liknande tänk i division som i bråk. För att 

senare förstå klockan bör eleverna ha förstått begreppen inom bråk. Enligt min egen 

erfarenhet så är det liknande ordning på dessa matematiska områden i den svenska 

matematikundervisningen, men något som var nytt för min del var att om man undervisar bråk 

först kan det medföra att eleverna får en bättre uppfattning om klockan. Dessa områden i den 

turkiska lärarhandledningen förekommer för alla årskurser, det som skiljer sig åt är kravnivån 

för varje årskurs.  

Tidigare nämnt i inledningen beskrevs den nationella strategin för att öka elevernas kunskaper 

inom matematik och som ställer stora krav på lärarna (European Commission, 2011). Min 

studie har visat att detta synliggörs i matematikundervisningen genom att den svenska 

matematikundervisningen bygger mycket på att eleverna ska få analysera, kommunicera och 

resonera, medan turkiska matematikundervisningen lägger stor vikt på 

problemlösningsuppgifter och rimlighetsbedömning genom gemensam genomgång. De 

respektive länderna har samma nationella strategi men bedriver den på olika sätt. 

Metoddiskussion 

Min studie genomfördes genom kvalitativa intervjuer och observationer. Då jag översatte 

mina turkiska data, tog jag rimligen hänsyn till att vara neutral för att inte påverka. Men 

eftersom det översattes genom min tolkning, ledde detta till att resultaten inte helt blev 

tillförlitlig. Då kulturen är inbyggd i språket kan vissa yttranden vara självklara för mig med 

turkisk bakgrund, medan det skulle kunna uppmärksammas av någon som inte har turkisk 

bakgrund. Att kulturen även återspeglar sig i kommunikationen är något som även 

ramfaktorteorin belyser (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). För att undkomma detta skulle 

någon utomstående (som kan turkiska språket men inte har den bakgrunden) översatt mina 
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turkiska data. Detta för att senare jämföra om min översättning stämmer överrens med den 

utomståendes, genom att göra på det viset skulle resultaten bli tillförlitlig. Utgångspunkten 

vid mina intervjuer var frågeområden, som även var de element jag observerade efter. 

Fördelen med denna metod var att observationerna hade samma fokus vilket medförde att 

studien blir tillförlitlig. Studien skulle kunna specificeras genom att endast undersöka inom ett 

område inom matematik inom en viss årskurs för att synliggöra mer tydliga skillnader mellan 

den svenska och turkiska matematikundervisningen.  

 

Implikationer för fortsatt forskning 

Eftersom min studie och andra komparativa studier mellan Sverige och andra länder har visat 

att kravnivån på de svenska eleverna är mycket lägre än de andra länderna, skulle vidare 

forskning på det vara att undersöka hur den svenska matematikundervisningen ser ut i början 

av årskurs 1 och följa med året ut och jämföra det med ett annat land som har högre kravnivå 

på eleverna. Detta skulle kunna synliggöra var de respektive ländernas 

matematikundervisning lägger mest fokus på och hur de väljer att lägga upp 

matematikundervisningen i årskurs 1. För att kunna genomföra denna undersökning bör 

studien inte ha någon tidsbegränsning, eftersom det krävs att vara delaktig under hela årskurs 

1. Fortsatt forskning skulle även kunna vara att undersöka ett område inom matematik. Där 

syftet är att synliggöra hur Svenska lärare väljer att starta upp ett område inom matematik och 

hur lärare i ett annat land väljer att starta upp samma område, samt hur mycket tid som läggs 

på ett område och hur man väljer att gå vidare. Vidare skulle fortsatt forskning på detta vara 

att undersöka om och hur lärare bedömer eleverna innan de startar upp ett nytt område.    

 

Implikationer för undervisning 

Genom denna undersökning kommer verksamma lärare och blivande lärare få en uppfattning 

om hur matematikundervisningen kan skilja sig åt i Sverige och i Turkiet, samt andra länder 

som nämns under tidigare forskning. Lärare som får elever med en annan bakgrund kan på så 

sätt förstå vilken undervisning eleven tidigare har haft och vilka typer av problem som 

han/hon har fått arbeta med, samt vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på. Detta skapar 

förutsättningar för läraren vid planeringen av undervisningen, då läraren vet vilka övningar 

eleven är bekant med och inte är bekant med. I detta fall visade det sig att gemensamma 
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genomgångar var väldigt vanliga i den turkiska matematikundervisningen, vilket inte är så 

vanligt förekommande i den svenska matematikundervisningen. Något som var vanligt i den 

svenska matematikundervisningen var laborativa och praktiska övningar, medan praktiska 

övningar i den turkiska matematikundervisningen var vanligare i början av ett nytt område 

och som sedan bestod av abstrakta övningar. Då man som lärare vet att detta är vanligt i den 

turkiska undervisningen, kan läraren välja att planera undervisningen på ett liknandesätt som 

den turkiska eller välja att göra en mjuk start för eleven. Något annat som har framkommit i 

mitt resultat och i andra tidigare komparativa studier är att kunskapsnivån i den svenska 

matematiken är lägre gentemot de övriga länderna. Att veta detta som lärare ger möjlighet för 

läraren att planera utmanande uppgifter för elever som har haft undervisning i ett annat land, 

som annars kan leda till att dessa elever blir understimulerade. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Yasemin Ünver och studerar på Stockholms universitet till lärare med 

matematik inriktning. Jag ska börja skriva en uppsats på avancerad nivå och kommer att göra 

en del av min undersökning på XX skolan. Mitt arbete kommer att handla om hur lärare 

undervisar i matematik i Sverige och i Turkiet. I undersökningen kommer jag att vara med 

under matematikundervisningen. Jag kommer att observera och anteckna, samt filma när 

läraren undervisar. 

Inspelningen kommer att göras med videokamera som kommer att ha fokus på läraren och 

undervisningen. All material från undersökningen kommer att hanteras konifidetiellt och i 

texten kommer inga namn anges. Informationen kommer endast att användas i uppsatsens text 

och materialet kommer därefter att förstöras. 

För att jag ska kunna genomföra denna undersökning behöver jag få målsmans tillstånd för att 

filma undervisningen då eleverna kommer vara med i inspelningen.  

 

Vid frågor kan ni maila mig: yanv4084@student.su.se 

 

LÄMNAS IN SENAST XX 

 

 

Barnets namn:__________________________________________________ 

 

[     ] JA, jag tillåter att mitt barn får vara med i inspelningen då undervisningen 

 

    filmas. 

 

[     ] NEJ, jag tillåter inte att mitt barn får vara med i inspelningen då undervisningen 

 

    filmas. 

 

Målsmans underskrift: ___________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
Sayın veliler 

Biz, Ayten Abay ve Yasemin Ünver, Isveçten iki öğretmen öğrencisiyiz. Bu dönem bizim 

öğretmenlik eğitimimizin son dönemi olduğu için büyük bir tez yazmamız gerekiyor. Bizim 

bu tezi yaza bilmemiz için bazi araştırmalar yapmamız gerekiyor . Araştirmamızdaki 

amacımız türk ve isveç okullarındaki matematik derslerini kiyaslamak. Bilgi toplamak için 

ders esnasında öğretmen ve öğrenci arasındaki geçen dialoğu sesli ve görüntülü olarak kayıt 

altına almamız gerekiyor. 

Bilgileri toplamak için 5 günlük bir sürecimiz var. Bu esnadan sonra öğretmen ve 

öğrencilerle reportuaj yapmamız gerekiyor. 

Bu sesli ve görüntülü kayıtları SADECE , biz Ayten ve Yasemin olarak, tezi yaza bilmemiz 

için kullanılacaktır. Tezi yazdıktan sonra bu göruntuler yok edilecektir.  Bu kayıtiı 

uygulamamız ve ögrencılerle reportuaj yapabilmemiz için sizin velilerin izni olması gerekli. 

Aşağıdaki formu doldurarak izin verip vermediğinizi bize bildirmenizi rica ediyoruz. 

 Bu formu en geç 12 nisan da doldurulmuş olarak sınıf öğretmenine vermeninizi rica 

ediyoruz. 

Sorulariniz için bize şu e-mail adresimizden ulaşa bilirsiniz: 

yanv4084@student.su.se veya aygu7864@student.su.se  

 

Öğrencinin ismi:_______________________________________________________ 

[      ] EVET, çocuğumun derslerde kayıt altına alınması ve reportuaj edilmesine izin 

veriyoruz. 

[      ] HAYIR, çocuğumun derslerde kayıt altına alınması ve reportuaj edilmesine izin 

vermiyoruz. 

 

Velinin imzasi:__________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

 Innehåll med lektionen innehåll som fokuseras 

- Vad är innehållet? 

- Hur har innehållet valts? 

 

 Olika situationer 

- Hur bemöter läraren eleverna? 

 

 Frågor som eleverna ställer 

- Hur svarar läraren på frågorna som eleverna ställer? 

 

 Incident 

- Hur hanterar läraren en oplanerad/oförutsedd situation/händelse? 

 

 Material och urval av uppgifter 

- Vad är materialet eller uppgifterna? 

- Hur har läraren valt dessa? 

- Varför? Tanken bakom? 
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