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Inledning
För en alltför stor grupp elever är matematik 

det besvärligaste skolämnet att komma till 

rätta med. Läraren fi nns där för att stödja och 

hjälpa eleven när det blir svårt att gå vidare i 

lärandet. I aktuella rapporter från PISA-under-

sökningen visar det sig att norska elever ligger 

under genomsnittet i matematik i OECD-län-

derna. Detta har väckt debatt i stora kretsar 

och många undrar varför det måste vara så när 

Norge är ett land med så goda resurser mänsk-

ligt och materiellt. 

Det fi nns en tradition i matematik för lärare 

att diagnosticera sina elever med olika typer 

av prov och diagnoser. Därmed kan lärare 

i regel ganska klart peka ut var eleven står i 

sin lärandeprocess och vad som ännu inte 

är uppnådda kunskaper. I Norge har omfat-

tande arbete utförts för att utveckla lärares och 

elevers möjligheter till diagnoser och att följa 

upp dem på ett meningsfullt sätt och en del av 

arbetet är utgivet i serien ’Kartlegging av mate-

matikkforståelse’ utgivet av Læringssenteret. Se 

till exempel Streitlien, Wiik och Brekke [11]. I 

Norge betonar kursplanen L97 begreppsbild-

ning och begreppslig förståelse.

Men hur går man vidare därifrån och hur 

kan eleven få individuell hjälp och stöd att ta 

ett steg till i utvecklingen? Var kan läraren få 

hjälp med att välja ut de åtgärder som är lämp-

liga för just en viss elev med klart fastlagda 

svårigheter? Söker man efter litteratur som 

läraren kan dra nytta av i en sådan situation 

är det svårt att fi nna något. Lärares professio-

nella kunskaper är i hög grad talade eller tysta 

kunskaper som förs över med traditioner från 

en generation av lärare till nästa.

Det fi nns dock forskning som kan ge upp-

slag om lämpliga utvägar för läraren och eleven 

i samarbetet. För lärare fi nns det i regel inte 

tid avsatt att på egen hand sätta sig in i sådana 

forskningsrapporter och dra ut lämpliga kon-

sekvenser av dem.

Vad säger forskningen?
Ett exempel som kan nämnas är Ebbe Möl-

leheds avhandling [9] om problemlösning i 

matematik. Han visar att den viktigaste fak-

torn som påverkar eleven när det gäller fram-

gång i att lösa problem är förmågan att förstå 
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texten i uppgiften. Det resultatet stämmer med 

fl ertalet lärares egna erfarenheter. Men hur ofta 

sker aktiviteter i klassrummet med avsikt att få 

eleverna att fokusera på betydelsen av att förstå 

en problemtext? Ytterst få läroböcker innehål-

ler övningstyper som arbetar med textförstå-

else. Detta är bara ett exempel på att många 

vet vad som krävs men trots det arbetar vi inte 

aktivt med uppgiften på ett sätt som stämmer 

med våra kunskaper om problemen.

Många forskare använder modeller i form 

av nätverk eller kognitiva strukturer där ny 

kunskap kopplas till den tidigare genom länkar 

för att beskriva hur kunskapen utvecklas hos 

individen (Hiebert & Lefevre [4]; Novak [7]). 

Det ligger då nära till hands att använda kog-

nitiva verktyg som anknyter till nätverk.

En annan aspekt som också är välkänd är 

att det är svårt för elever att själva bygga upp 

en struktur och överblick över sina kunskaper. 

Här kan lärare vara till god hjälp om de förser 

eleverna med sådana kognitiva verktyg som 

passar för att skapa struktur och visa helhe-

ter. Jag ska ta upp och diskutera några sådana 

kognitiva verktyg och deras användningsmöj-

ligheter.

Begreppskartor som kognitiva verktyg
Begreppskartor förekommer i många olika 

former, som namn på bilder som knyter 

samman företeelser och fenomen som kan 

associeras till varandra. Det kan vara i form 

av en spindelvävsliknande struktur eller i en 

hierarkisk struktur. De förra kallas ofta tanke-

kartor (Buzan, [1]). Tankekartans egenskaper 

och användningsmöjligheter kan kort sam-

manfattas så här:

– kan ge skiss av ett område översiktligt

– kan vara en sammanfattning

– kan vara en självdiagnos efter studier

– för repetition

– för redovisning

– är en mental kartbild

– kan knyta samman nyckelord och 

begrepp

Begreppskartorna introducerades på 70-talet 

av Joseph Novak [6–8] som ett kraftfullt verk-

tyg för lärande. Egentligen utarbetade Novak 

och hans medarbetare från början begrepps-

kartor som ett instrument för att i en samlad 

bild sammanfatta huvuddragen i elevers 

begreppsuppfattning av det som kom fram i 

en forskningsintervju. I lärarutbildningen har 

jag använt dem för att synliggöra och disku-

tera centrala begrepp och hur de utvecklas. 

Studenter bedömer verktyget som användbart 

både i eget lärande och i sin egen undervisning 

(Grevholm, [2, 3]). 

Figur 1, som presenterades på LUMA 1998 

(konferens för lärarutbildarna i matematik 

i Sverige), är min begreppskarta över vad en 

begreppskarta är. Begreppskartan är en bild 

som representerar en persons kunskaper vid 

ett visst tillfälle uttryckta genom påståenden. 

Påståendena länkar olika begrepp till varan-

dra med hjälp av länkord, som oftast är verb. 

Begreppen är i regel substantiv. Begreppen 

är hierarkiskt strukturerade i begreppskar-

tan. Länkarna visar hur de olika begreppen 

är förbundna med varandra i ett nätverk, en 

kognitiv struktur. Länkorden har en viktig 

roll i att ge mening åt kartans delar och skiljer 

begreppskartor från tankekartor, där det i regel 

saknas.

Begreppskartor kan användas både vid 

undervisning, inlärning, diagnosticering och 

bedömning. De skiljer sig från tankekartor 

genom att de är byggda av kunskapspåståen-

den och är hierarkiska. Länkorden är viktiga 

och saknas i regel i en tankekarta. Konstruk-

tion av kunskap är en komplex produkt av 
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den mänskliga kapaciteten, den kulturella 

kontexten och förändringar i utvecklingen av 

relevanta kunskapsstrukturer och verktyg för 

att erövra ny kunskap (Novak 1998). Novak 

hävdar att begrepp spelar en central roll i både 

lärandets psykologi och teorier om kunskap. 

Novak defi nierar ett begrepp som uppfattade 

regelbundenheter i händelser eller objekt och 

som vi har infört en etikett eller benämning 

för. Etiketten kan vara ett ord eller en symbol. 

Novak har använt begreppskartor som ett 

verktyg för att representera strukturer eller 

ramverk av begrepp/påståenden, som har här-

letts från kliniska intervjuer eller konstruerats 

av lärande subjekt. Begreppskartor har visat 

sig vara användbara verktyg vid planering av 

undervisning och för att hjälpa studenter att 

lära sig hur man lär.

Några exempel på 
begreppskartor i matematik
Figur 2 är ett exempel på en begreppskarta 

som ritats av en matematiklärare i Sverige, 

som deltog i en workshop om begreppskar-

tor. Läraren hade aldrig tidigare ritat sådana 

kartor. Andra lärare ritade kartor som till stora 

delar liknade den här, så den är på intet sätt 

specifi k. Vad kan jag då läsa ut ur denna karta? 

För det första ser jag att läraren ritar in fl er 

begrepp än vad jag brukar få från mina lärar-

studerande. Ett sådant exempel är olösbar, som 

egenskap för en ekvation. Kanske ser vi också 

att läraren är mest inriktad på polynomekva-

tioner eftersom hon tar upp att ekvationer kan 

vara av olika grad. Det är vanligt att lärarstu-

derande är mera kategoriska och skriver ’har 

olika grad’. De glömmer då helt bort att de löst 

många andra typer av ekvationer såsom tri-

gonometriska, exponentiella osv. När exempel 

Figur 1
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nämns blir det oftast sådana som varit kun-

skaper länge hos den som ritar, alltså de första 

mera grundläggande kunskaperna mera ofta 

än de mest färska. Vi ser även att läraren är 

medveten om till vad ekvationer kan användas 

och att de kan beskriva olika skeenden. Det är 

mindre vanligt att elever visar fram den sor-

tens övergripande kunskaper. Läraren ger även 

exempel på tre olika sätt att lösa ekvationer 

och visar även där prov på god överblick. Inga 

irrelevanta eller triviala påståenden fi nns med, 

vilket kan förekomma hos yngre elever som har 

svårt att fokusera på väsentligheterna. 

Vi kan jämföra denna karta med en som är 

ritad av en lärarstuderande nio månader efter 

att hon avslutat sina kurser i matematik (F6 

9912, fi gur 3).

Vi fi nner många gemensamma element 

i kartorna. Båda säger att en ekvation är en 

likhet som innehåller variabler eller okända. 

Båda talar om att det kan fi nnas en eller fl era 

lösningar. Vilka skillnader fi nns det? Den 

lärarstuderande har vissa triviala påståenden 

som att den okända kallas x, y eller z. Den 

lärarstuderande drar in begreppet ekvations-

system, som ingår i kursen i funktionslära för 

dem. Hon skriver också om lösningsmetoder, 

men kopplar lösningsmetoder för ekvations-

system till ekvationer istället för ekvations-

system. Här ser vi alltså kopplingar som bör 

strukturers om. Av metoder för att lösa ekva-

tioner nämner hon enbart grafi sk och gissa och 

pröva. Hon har givetvis löst ekvationer både 

algebraiskt och numeriskt, men de kunska-

perna kommer inte fram vid det här tillfället. 

När den lärarstuderande fi ck rita om sin karta 

ett halvt år senare såg den ut som i fi gur 4.

Nu har bilden fått en bättre struktur. Ekva-

tionssystem och deras lösningsmetoder är rätt 

hopkopplade. Lösningsmetoder för ekvationer 

har blivit faktorisering och prövning, fortfa-

rande lite ofullständigt. Men den lärarstu-

derande nämner fortfarande ingenting om 

vad ekvationer kan användas till. Begreppet 

Figur 2
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okänd har utgått till förmån för variabel och 

hon talar fortfarande om att de brukar kallas 

x, y eller z. Under tiden som gått från decem-

ber 1999 till juni 2000 hade denna lärarstude-

rande inga kurser i matematik och heller inte 

någon skolpraktik i matematik. Trots det har 

det hänt något med hennes begreppsstruktur, 

den har förfi nats och blivit mer logisk och 

tydlig. Hennes matematiska språk har förbätt-

rats. Detta är tydligt även för andra studenter, 

vars kartor jag studerat. Det tyder på att det 

händer något med begreppsstrukturen även 

då den lärande inte aktivt arbetar med ämnet. 

Det är en spännande observation, som det vore 

intressant att veta mer om.

När är en begreppskarta 
en bra begreppskarta?
För den individ som ritar kartan är den alltid 

rätt i den meningen att den utgör den bild av 

begreppsstrukturen som individen har just 

då. För en lärare kan däremot kartan signa-

lera sådana observationer som jag har beskri-

vit ovan. Kanske ser man att vissa underbe-

grepp saknas. Kanske är vissa kopplingar lite 

märkliga och kan behöva ifrågasättas. Kanske 

är vissa delar ofullständiga. I samtal mellan 

lärare och elev om en karta kan sådana ting 

komma fram. Eleven kan få uppgifter som gör 

det möjligt att tillägna sig den kunskap som är 

ofullständig eller saknas helt. Om vissa kopp-

lingar är märkliga behöver det kanske utma-

nas i en problemsituation? Det är alltså inte så 

fruktbart att tänka i termer av en bra karta. En 

karta ska vara en bild av hur den ritande just då 

uppfattar sin begreppsstruktur. Och en karta 

ska vara ens egen. Lärarens kartor bör nog inte 

användas som instrument i undervisningen. 

Eleven ska rita så som hon har konstruerat sin 

egen kunskap, allt i konstruktivistisk anda. 

Figur 3
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Däremot kan det vara fruktbart för elever att 

jämföra sina kartor och ställa frågor om vad 

som skiljer och förenar.

Hur kan begreppskartor användas?
I litteraturen fi nns beskrivet en rad olika sätt 

att använda begreppskartor (Novak 1998). Vid 

starten av ett nytt avsnitt kan läraren inleda 

med en kartläggning av elevernas förkunska-

per genom att de får berätta allt de vet genom 

påståenden. Dessa kan skrivas upp på tavlan 

och därefter sammanfogas i en begrepps-

karta. Kartan blir ett synligt bevis på klassens 

utgångsläge inför nya kunskaper. Efter det att 

klassen arbetat igenom det nya avsnittet kan 

en ny karta ritas. Jämförelse med den tidi-

gare kartan kan då synliggöra nya kunskaps-

strukturer och begrepp. Detta är då exempel 

på kartor som innehåller en grupps samlade 

kunskaper. I en jämförelse blir det tydligt för 

både lärare och elever om några luckor fi nns i 

associationerna mellan begrepp eller om elever 

har olika uppfattning om hur begreppen ska 

länkas samman.

En elev som vet hur begreppskartor ritas 

och fått en viss vana att göra det kan använda 

verktyget i sitt eget lärande. När ett nytt avsnitt 

bearbetats kan eleven försöka rita sin egen 

karta över de nya kunskaperna. Det visar sig 

att kartorna är högst individuella.  Steg för steg 

kan eleven i kartan rita in sin egen kunskaps-

utveckling och se om det sker nytt lärande eller 

Figur 4
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inte. I samtal med läraren kan eleven diskutera 

om hans karta stämmer med en mera allmän 

syn på begreppen eller om eleven kanske fått 

en vag eller oklar bild av hur begreppen hänger 

samman.

För att skapa utmaningar i lärandet kan 

läraren låta elever rita sina egna enskilda 

begreppskartor och därefter be dem att i små 

grupper jämföra sina kartor inbördes. Elever 

upptäcker då likheter och skillnader och vär-

defulla diskussioner uppstår om varför de har 

olika uppfattningar på vissa punkter. Det kan 

leda till att någon elev ändrar uppfattning och 

ser nya möjligheter att förstå begreppssam-

banden. Elever kan upptäcka att vissa kartor 

är rikare än andra och har fl er länkar. De kan 

få impulser att införliva fl er delar i sin egen 

karta och på så sätt utvidga sin syn på begrep-

pen inom området. I samtalen får elever till-

fälle att utveckla ett matematiskt språk och får 

ge uttryck för hur de tänker matematiskt och 

motivera det för kamraterna. Resonemang och 

samtal av detta slag är väsentliga för lärandet 

(Schoenfeld, [10]).

Kartorna kan användas för läraren att skapa 

sig en bild av hur en student tänker. De fung-

erar då som ett alternativt diagnosinstrument, 

som kan användas upprepade gånger. Lärare 

kan använda begreppskartor för sin egen del. 

Att rita en karta inför ett nytt avsnitt inne-

bär att du som lärare tydliggör för dig själv 

vilka centrala begrepp och delbegrepp du vill 

behandla och hur du ser sambanden mellan 

dem. Det kan tydliggöra för dig som lärare 

vissa kopplingar, som du kanske annars inte 

hade betonat så starkt. Om elever ska få en god 

begreppsuppfattning måste de få de viktiga 

begreppen belysta ur olika aspekter så ett de 

får en rik och nyanserad begreppsbild (Niss, 

[5]). 

Sammanfattningsvis gör jag en översikt 

över hur begreppskartor kan användas dels i 

grupp eller klass dels för enskilda elever:

I grupp eller klass

En begreppskarta kan fungera

– som inledning eller brainstorm för att 

diagnosticera kunskaper

– som avslutning, för att sammanfatta och 

ge en helhetsbild

– vid genomgång för att se var man fogar 

till ny kunskap till den tidigare

– som startpunkt för jämförelser och dis-

kussion

För enskilda elever

En begreppskarta kan fungera

– genom att dokumentera elevens kunskaper 

för henne själv

– för att skapa överblick

– för att kunna visa hur ny kunskap utvecklas 

och fogas till den tidigare

– som jämförelse över tid för att eleven ska 

kunna iaktta sin egen utveckling

– vid samtal med kamrat för jämförelser

– för att utveckla sitt språk inom ämnet

– för att se var det fi nns luckor i kunskaperna 

eller outvecklade föreställningar

– för att sammanfatta studier

– för att repetera vid senare tillfälle

För läraren själv

En begreppskarta kan användas 

– för att skapa överblick vid förberedelser av 

undervisning

– för att strukturera sin undervisning

– för att bedöma och examinera elevers kun-

skaper

– för att prioritera vid val av stoff

– för att granska sin egen bild av kunskaper 

inom ett område
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Begreppskartor är kraftfulla verktyg men man 

måste själv ha prövat på för att verkligen känna 

styrkan i dem. Det fi nns god datorprogamvara 

tillgänglig på nätet utan kostnad. Med ett pro-

gram som Cmap kan man enkelt rita tydliga 

och bra kartor som kan vara till stor hjälp i 

arbetet.
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