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Sammanfattning 
Studiens huvudsakliga syfte är att få kunskap kring om och hur elever i skolår 9 stimuleras till 
reflektion i matematikundervisningen. Den tidigare forskning som presenteras i 
litteraturgenomgången visar på reflektionens betydelse i lärprocessen och ger riktlinjer för vilka 
aktiviteter som uppmanar till respektive hämmar elevers reflektion. Genom en kvalitativ 
fallstudie, med i huvudsak lektionsobservationer som utgångspunkt och med efterföljande 
lärarintervjuer som stöd, har syftet uppnåtts genom att kartlägga den aktivitet som förekommer i 
praktiken. Undervisningsaktiviteter som kan uppvisa en positiv respektive negativ effekt på 
elevers möjlighet till reflektion har vid bearbetning och analys av materialet kunnat urskiljas. 
Resultatet visar att trots att lärare är positivt inställda till metakognition och ett reflekterande 
arbetssätt förekommer endast i vissa fall tillfällen då eleven stimuleras till reflektion och denna får 
ske. Vanligt förekommande i lärares undervisning är situationer som skulle kunna fungera som 
reflektionsstimulerande om de ges utrymme och reflektionen följs upp. Studiens resultat kan 
bidra till att påminna och göra lärare medvetna om vilka aktiviteter som stödjer reflektion samt 
förmedla vikten av att eleverna redan i grundskolans tidigare år undervisas om och utsättas för en 
undervisningspraktik som kontinuerligt kräver förekomsten av reflektion.      
 
 
Nyckelord: Reflektion, metakognition, matematikundervisning, grundskolan, årskurs 9  

 



Abstract 

Research presented in the literature study show the significant value of reflection in the learning 
process. The overview also highlights activities that encourage and inhibit students’ reflection. 
The aim of this study is to examine whether and how students in Swedish school, grade 9, are 
stimulated to use reflection in mathematics education. This was conducted through a qualitative 
study, with essentially lesson observations as the main method and teacher interviews as 
supporting method. Teaching activities that may have a positive or negative effect on students’ 
ability to reflect have been identified in the process and analysis of the research material and are 
presented in the result chapter. The results show that although teachers express a positive view 
on metacognition and reflective approach, such situations occur to a limited extent. Common in 
teachers’ lessons are sequences that could stimulate reflection if appropriate actions as follow up 
had been taken. The result of the study could make teachers aware of what kind of activities that 
support reflection. It may also convey the importance of the fact that pupils need to be taught 
and subjected to a teaching practice that continually requires the presence of reflection.  
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Introduktion 
Jag har genom min lärarutbildning vid återkommande tillfällen kommit i kontakt med begreppet 
reflektion och uppmanats att reflektera över både metoder och mitt eget lärande. Ett 
reflekterande förhållningssätt har således förespråkats och motiverats som en viktig del i 
lärandeprocessen. Jag upplever att de situationer då jag stimulerats till reflektion ofta har gett mig 
en fördjupad förståelse av innehållet. Mitt intresse för att undersöka elevers möjlighet till 
reflektion i undervisningen föddes även då jag i samband med Learning Study, dels genom en 7,5 
högskolepoängs kurs i ämnet samt genom att ha deltagit i en studie, såg hur viktigt det är att man 
reflekterar över det man gör. Min upplevelse är att det pratas mycket om reflektion inom skola 
men min egen erfarenhet säger att det inte är ett så vanligt förekommande inslag i 
undervisningen.  

Reflektion är svårt och något som måste både uppmanas, tränas och ges tid till vilket tidigare 
forskning uppmärksammat. Enligt internationella kunskapsmätningar har svenska elevers 
kunskap i matematik fallit i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2009, s. 8). I Skolverkets 
(2010, s. 31) sammanfattning av en kvalitetsrapport från PISA framhålls att en av orsakerna tros 
vara att svensk undervisning saknar ett kontinuerligt inslag av ett reflektivt arbetssätt. Att 
understimulans av elevers reflektion är en av de faktorer som kan påverka studieresultaten och 
därmed kvaliteten på svensk utbildning beskrivs även av Skolinspektionen (2010, s. 15). Givet är 
att många andra faktorer också spelar in på elevers studieresultat. Vi som lärare måste erbjuda 
eleverna tillfällen till och övning i att reflektera, om vi ska ta ett steg i rätt riktning för att vända 
den nedåtgående trenden med försämrade elevresultat i matematik. 

Skollagen fastslår att undervisning i skolan ska bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet” (2010, 5§). Då tidigare forskning visat på vikten av att elever får tillfälle att reflektera 
för att nå goda resultat bör detta anammas i undervisningen. Om lärarens undervisningsmetod 
kopplas till denna tidigare forskning och läraren i verksamheten stimulerar elever till reflektion, 
uppfylls detta krav om att undervisningen ska sammankopplas med vetenskapliga teorier.  

Av syftet med matematikundervisning i nu gällande läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) framgår 
att reflektion har en betydande roll för lärandet och ska därmed tillämpas i skolan:  

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 
som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. … 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 
lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 
resultat. … Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över 
matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och 
under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. 
(Skolverket, 2011a, s. 62) 

Skolverket hävdar att en av de faktorer som måste till i undervisningen för att höja utbildningens 
kvalitet är ”reflektion och samtal kring olika sätt att tänka kring och lösa matematiska problem, i 
syfte att stärka elevens självtillit, självvärdering och kompetensupplevelse” (Skolverket, 2003, s. 
56). 

Om eleverna ska kunna använda reflektion för att fördjupa sin förståelse och därmed sina 
kunskaper måste de också erbjudas tillfällen till detta. Hur kan jag arbeta med reflektion i min 
undervisning i grundskolans tidigare år? Vad behöver jag tänka på för att förbereda och träna 
elever i att reflektera och vad underlättar och vad hindrar reflektion. Det här är funderingar som 
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jag skulle vilja fördjupa mig i för att i mitt kommande yrkesliv kunna erbjuda eleverna tillfällen att 
reflektera. Med dessa ord motiverar jag valet av område för mitt examensarbete. 

 

Syfte och frågeställning 
Det primära syftet med denna undersökning är se om och på vilket sätt elever i årskurs 9 erbjuds 
situationer där de får möjlighet att reflektera över sitt lärande, matematiken och lösningsprocesser 
i matematikundervisningen. Tidigare forskning visar på koppling mellan förmåga att reflektera 
och goda studieresultat (Skolinspektionen, 2010, s. 11). Reflektion kan ske på olika sätt och för 
att elever ska utveckla förmåga att reflektera måste de erbjudas tillfällen till detta, vilket är denna 
studies huvudsakliga syfte att undersöka. Det sekundära syftet är att identifiera situationer där 
reflektion hindras samt få en indikation av lärares tankar kring reflektion i undervisningen. 
Studiens frågeställningar är därmed: 

Om och på vilket sätt förekommer situationer i lärares undervisning som kan fungera som:  

a) stimulans för reflektion 

b) hinder för reflektion   
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Tidigare forskning - litteraturgenomgång 
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant i förhållande till studien. De nyckelbegrepp, 
vilka är nära sammankopplade, som behöver definieras är reflektion och metakognition. Vidare 
behandlas tidigare forskning som redogör för reflektionens betydelse för lärande samt vad som 
stimulerar till reflektion och vad som hämmar eller hindrar densamme?    

Begrepp 
I detta avsnitt behandlas de begrepp som är nödvändiga att ha rätt definition av för att kunna 
följa och tolka arbetet rättvist. Då det finns en uppsjö av tidigare forskning finns ingen möjlighet 
att göra en heltäckande redogörelse, vilket heller inte är syftet. De rapporter, artiklar och texter 
som refereras till är endast ett litet urval vilka lämpar sig för denna studie.     

Reflektion 
Begreppet reflektion förekommer ofta i olika situationer och innehar många olika definitioner. 
Tillhammar (2008, s. 23) skriver att ordet ”reflektion” ofta i vardagen används på ett felaktigt sätt, 
där begreppets rätta definition inte framkommer. Som exempel nämns synonymer som ”fundera” 
och ”tänka”, vilket medför en tämligen oreflekterad innebörd. Även Grossman (2009, s. 15) 
menar att begreppet reflektion ges olika innebörd beroende av vem som tolkar det.  

Söker vi efter ordet reflektions ursprung, leder det oss till det latinska språket. ”Reflectere” är ett 
latinskt sammansatt ord av ”re” som innebär att åter, bakåt eller tillbaka och ”flectere” som har 
betydelsen böja eller vända. Begreppet ”reflectere” uppkom i samband med optisk reflektion, där 
ljusvågor reflekteras mot en plan yta, men avsåg sedan att även syfta till tankehändelser där man 
”vänder tillbaka” (Bengtsson, 2007, s. 87).      

Tillhammar (2008, s. 23) ger en vetenskaplig definition av begreppet reflektion, vilket innebär en 
målinriktad tankeverksamhet vars syfte är att skapa struktur. Genom att distansera sig från gamla 
tankemönster kan nya utvecklas. Tillhammar beskriver även Deweys definition av reflektion; ”ett 
tänkande som på ett systematiskt sätt sammanfogar sina olika delar till en helhet i riktning mot ett 
bestämt mål och som inbegriper handlande” (2008, s. 23). Genom fördjupad förståelse sker en 
meningsskapande process där den lärande leds från en erfarenhet till nästa. Dewey ser 
reflektionens motsats som ett odisciplinerat funderande, okontrollerade idéer som passerar 
hjärnan (I Tillhammar, 2008, s. 23). Dewey (1998, s. 4) skriver att reflektiva tankar är som en 
kedja där varje länk är sammankopplad med länken före och efter. Detta innebär även att 
reflektionen också medför en konsekvens och att tanken leder någonstans. Dewey (1998, s. 102) 
hävdar vidare att startskottet för en reflektion är då man stöter på någon form av svårighet, där 
man fattar beslut att ta tag i problemet och försöka finna en lösning. Något oväntat som får en 
att stanna upp och påbörja en gransknings och värdering.  Reflektion innefattar olika faser där 
den inledande fasen innebär att granska och finna olika möjliga förslag att hantera situationen på. 
Denna sökning efter lösningen är som Bek kallar det ”den vägledande faktorn i 
reflektionsprocessen, och vad som skiljer reflektionen från fria associationer” (Bek, 2012, s. 42).     
   
I rapporten från Skolmyndigheten presenterar Tillhammar ett citat av Molander, vilket är en 
definition av reflektionsbegreppet som lämpar sig väl i detta avsnitt:  

Reflektion innebär […] att ta ett steg tillbaka för att se och tänka över sig själv och vad man 
gör, för att få perspektiv på en situation. Det man gör och den situation man befinner sig i 
ska speglas eller reflekteras för en själv. Man får då inte vara helt upptagen av handlingen. 
Reflektionen förutsätter en överblick, ett relativt lugn utan omedelbar handlingspress. Det 
ska finnas ett avstånd till det som härnäst ska göras. (I Tillhammar, 2008, s. 25) 
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Grossman (i Bek, 2012, s. 13) menar att en av förutsättningarna för reflektion är förmågan att 
kunna distansera sig från sina tankar och det man upplevt. I följande citat ger Bek ytterligare en 
forskares beskrivning på reflektion: ”Att reflektera innebär enligt Aronson att sammankoppla det 
förflutna, nuet och framtiden; att integrera kognitiva och känslomässiga erfarenheter; att 
undersöka erfarenheter ur flera perspektiv; att omformulera (reframe) erfarenheten; att formulera 
lärdomar; och att planera framtida lärande och praktik” (2012, s. 12). Bek sammanfattar sin egen 
uppfattning på följande sätt: ”… är min förståelse av reflektion i denna avhandling att den 
innebär en medveten, kognitiv och verbaliserande bearbetning av upplevelser, erfarenheter och 
andra typer av kunskap som syftar till att skapa mening grundad i rationell argumentation och 
evidens.” (Bek, 2012, s. 68). 
 
Sammanfattningsvis används begreppet reflektion i detta arbete som en tankemässig återblick där 
tidigare kunskaper bearbetas i nuet vilket leder framåt, till ny kunskap eller fördjupad förståelse.  

Metakognition 
Metakognition har blivit ett relativt vanligt förekommande begrepp inom 
matematikundervisningen de senaste trettio åren men har inom forskning definierats på 
varierande sätt. En anledning till att begreppet är så svårt att förstå kan vara att det avser både 
kunskapen om sitt tänkande men också om förmågan att hantera tankeprocesserna. 
Metakognition kan således förklaras som medvetenheten och kunskapen över sitt eget tänkande 
och lärande samt att dessutom inneha kontrollen över dessa (Schoenfeld, 1992, s. 2-9). Fler 
forskare instämmer i denna tolkning och detta kan sammanfattas med följande citat: 
”Metacognition is defined as the awareness of and knowledge about one’s own thinking” 
(Zimmerman, 2002, s. 65). 

Skolverket beskriver metakognition på följande sätt ”att bli medveten om sitt eget och andras 
lärande, att styra och värdera sitt lärande och den kunskap som det leder till, förstå vad man lärt sig 
och varför” (2003, s. 9). Metakognition innebär att inneha en förståelse över sin kunskap vilken 
även kan tillämpas i situationer eller beskrivas inför andra. Denna medvetenhet över 
tankeprocessen bidrar till att avsiktligt välja användbara strategier vid problemsituationer 
(Nationalencyklopedin, 2012). Metakognition kan förklaras som att eleven är medveten om hur 
det egna lärandet går till för att nå bästa möjliga resultat. Alltså ett medvetande över vad och 
varför en viss aktivitet har betydelse för den egna lärandeprocessen. Ett effektivt lärande föregår 
av en förståelse för hur man lär samt förmågan att hanterar den egna lärprocessen, dvs. 
metakognition (Nilsson, 2012, s. 77-79). Zimmerman (2002, s. 65) menar också att metakognition 
är viktigt då det påverkar elevers möjlighet till inlärning. En viktig faktor för att åstadkomma en 
kvalitetssäkring av undervisningen handlar om lärarens förmåga att synliggöra elevers 
lärandeprocesser (Nilsson, 2012, s. 104). Då eleven utsätts för ett problem där strategi och 
lösningsmetod inte är känd från början har metakognition en avgörande roll för om eleven lyckas 
eller inte. Genom att ha förmågan att reflektera och vara medveten om sitt eget tänkande ökar 
möjligheten till kontinuerlig kontroll och risken att fastna i lösningsprocessen minskar (Bergqvist 
& Lithner, 2011, s. 257).  

Undervisning och Reflektion 
När det gäller undervisning är detta ett oerhört komplext fenomen och det är svårt att ge tydliga 
riktlinjer för vad som kännetecknar en lyckosam undervisning. Förändringar sker med tiden gång 
och detta gäller även vad och hur kunskaper värderas och mäts. Många faktorer påverkar det som 
händer i den kontextbaserade verksamhet som råder innanför skolans ramar. Följande avsnitt ger 
en inblick i en, för dagen, vanligen förekommande matematikundervisning och läraraspekten 
samt redogör för reflektionen roll i lärprocessen.    
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Hur ser dagens matematikundervisning ofta ut?  
Internationella kunskapsmätningar visar på sjunkande resultat för svenska elever i matematik, 
vilket har pågått successivt sedan 1990-talet. En möjlig anledning kan vara en förändrad 
matematikundervisning där granskning pekar på att den nu vanligast förekommande 
arbetsformen är enskilt arbete (Skolinspektionen, 2009, s. 10). Tidigare forskning, bl.a. Boesen 
och Lithner, konstaterar att ”den största delen av tiden som ägnas åt matematik i skolan består av 
lösning av rutinuppgifter på egen hand samt repetition av redan genomgångna områden” (I 
Pettersson, 2011, s. 45).  Även Bjerneby Häll (2006, s. 71-77) påtalar att läromedlet ofta styr 
matematikundervisningen och att individualisering vanligtvis handlar om att anpassa hastigheten 
utefter elevens behov.  
 
Pettersson (2011, s. 35) hävdar att skolämnet matematik vanligen kopplas samman med 
uppdraget att på snabbast möjliga tid få fram en uppgifts korrekta svar. Läraren presenterar ofta 
lösningsmetoder och regler som eleverna förväntas imitera. Elever stimuleras inte till eget 
tänkande utan en form av processkopiering sker. Således innebär det då också att lärares 
undervisning vanligtvis avser att kontrollera om elever kommer ihåg de intränade reglerna och 
därmed lämna ett riktigt svar på en uppgift med givet svar. Bergqvist och Lithner (2011, sid. 252-
253) gör en generalisering över dagens undervisning och menar att det är vanligt förekommande 
att undervisning ofta går till på följande sätt; lektionen startar med att läraren har en kortare 
genomgång där exempel med lösningsmetod presenteras. Därefter ska eleverna enskilt eller i 
grupper imitera dessa i liknande övningar.   

Lärares undervisning – en viktig men komplex aspekt 
När det gäller lärares agerande i undervisningssituationer påverkas detta av olika aspekter. 
Chevallard (i Bergqvist & Lithner, 2011, s. 255-256) hävdar att det gäller att titta på kontexten, se 
läraren som en del i ett system. Att använda en ekologisk analys, som Chevallard kallar det, innebär 
att se helheten mellan det som krävs för att något ska möjliggöras och vilka hinder som kan 
förekomma och påverka utfallet. Då ekologisk analys tillämpas undviks att läraren döms för att 
ha handlat fel i olycksamma situationer. I stället ser man på lärarens agerande utifrån ett 
perspektiv där många andra faktorer spelar roll. Denna åsikt delas av Bjerneby Häll (2006, s. 68) 
som menar att läraren anpassar sig till det som sker runt omkring, t.ex. tidsaspekt, läromedel, 
elevernas agerande, förförståelse och förväntningar. Detta innebär att läraren hela tiden måste 
vara beredd på att oförutsägbara saker kan inträffa, vilka ligger till grund för lärarens agerande.  

I Skolverkets rapport (2011b, s. 12) pekar man på Hatties forskningsresultat, att lärarens förmåga 
att undervisa är avgörande för elevprestationerna. Vidare menar Skolverket att lärarens uppgift är 
att synliggöra lärandeprocessen, vilket är det som Hattie ser som centralt i lärandesituationen. 
Även Bek konstaterar i sin studie ”… att undervisningens utformning och genomförande har stor 
betydelse för om studenterna engageras i reflekterande aktivitet, och för reflektionens nivå” 
(2012, s. 187). Läraren måste både lära eleverna att reflektera samt skapa ett klassrumsklimat som 
stimulerar till reflektion, dvs. både erbjuder eleven möjlighet att reflektera samt skapar tid för 
detta (Bek, 2012, s. 12). 

Bergqvists och Lithners (2011, s. 256-268) slutsats är att elevers synbara reflektion förekom i 
begränsad omfattning vilket får konsekvenser för lärandeprocessen. Lärarens ansvar är att skapa 
tillfällen där eleven stimuleras till att använda reflektion för att inse dess fördelar. Vanligt 
förekommande är att lärares genomgångar tar upp exempel på uppgifter där en lösningsstrategi 
presenteras och eleverna ges ingen möjlighet till reflektivt tänkande. Avsaknaden av reflektion 
medför att eleven inte övar sig att tänka kreativt och därmed inte får insikt eller förståelse för 
matematiken. Huvudsyftet med matematikundervisningen är att eleven ska utveckla kompetenser 
som hjälper dem att ta itu med matematiska problem, både i klassrumssituationer och i verkliga 
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livet.  Bergqvist och Lithner framhåller att läraren under sina presentationer bör erbjuda eleverna 
fler tillfällen till reflektion då detta är positivt för lärandeprocessen. Vidare menar de att reflektion 
ofta är svårt för eleverna och därför har läraren här en viktig roll. För att underlätta för eleverna 
föreslår de några aspekter som läraren bör tänka på: Elevnära exempel gör det lättare för elever 
att ta till sig det nya eftersom de kan koppla samman detta med tidigare egna erfarenheter och 
resonemang. Då lärare vid genomgångar går igenom uppgifter är dessa ofta i förväg planerade, 
förberedda och väl genomtänkta varpå en övergripande lösning, där vissa viktiga steg kanske 
uteblir, presenteras. Detta innebär för eleverna att de inte ges möjligheten att se 
lösningsprocessens helhet. Lärare måste också vara medvetna om, och ta hänsyn till, att de ofta är 
bättre tränade i förmågan att använda reflektion och metakognition annars finns en risk för 
förgivet tagande om att även elever besitter denna förmåga. “One of the most reliable findings 
from research on teaching and learning is that students learn what they are given opportunities to 
learn” (Hiebert citerad i Bergqvist & Lithner, 2011, s. 252). Således kan konstateras att lärarens 
roll i undervisningen är avgörande.  

Reflektionens roll i lärprocessen 
Skolverket (2003, s. 21) lyfter reflektion som en av de faktorer som stimulerar lusten att lära och 
därmed ökar motivationen, vilken är en av de aspekter som bidrar till att öka elevers 
studieprestationer enligt tidigare forskning. Som Pólya uttrycker det har läraren ansvaret för att 
stimulera eleverna till reflektion och därmed inte förmedla åsikten att så snart en uppgift är löst 
kan den lämnas därhän.  

A good teacher should understand and impress on his students the view that no problem 
whatever is completely exhausted.  There remains always something to do, with sufficient 
study and solution, and in any case, we can always improve our understanding of the 
solution. (Pólya, 1945, s. 15)  

Nilsson (2012, s. 79-82) presenterar en översikt av aspekter som kan påverka lärandesituationer. 
Hon belyser att det väsentliga är att se helheten i undervisningen och hur olika påverkansfaktorer 
spelar sin roll. Reflektion framhävs som en viktig del i lärprocessen och undervisningsstrategier 
där elever stimuleras till reflektion medför att elever blir aktiva och intresserade, vilket ger en 
bättre förutsättning för framgångsrikt lärande. Då ett reflektivt tänkande uteblir kan det medföra 
att eleven inte har förmågan att koppla samman den nya kunskapen med tidigare erfarenheter och 
sammanfoga dessa till en helhet. Resultatet blir att varje lektion eller aktivitet ses som isolerade 
delar. Bergqvist och Lithner (2011, s. 252) menar att en anledning till matematikundervisningens 
svårigheter är att matematiken ofta ses som isolerade lösryckta bitar av obegriplig fakta som ska 
memoreras för att vid senare provtillfälle testas av. Lärande handlar inte om att enbart mottaga 
information, istället handlar det om att få ett samband mellan tidigare erfarenheter och nya 
upptäckter. Förutsättningar för lärande är att möjlighet till lärande ges och att eleven är aktiv och 
engagerad, genom både interaktion och intellektuella processer.  
 
Pólya (1945, s. 5) argumenterar för att matematiska problem löses i fyra steg, vilka alla är 
väsentliga inslag i lärandet. Den fjärde fasen, kontroll av lösningsprocessen, är enligt Pólya (1945, 
s. 14-15) ett nödvändigt steg för att befästa kunskaper. Genom att se tillbaka på en lösning, 
granska och diskutera den ökar möjligheten till fördjupad kunskap. Denna värdering av 
genomförda lösningar är en del av reflektionsprocessen och bör göras till en vana. Denna fas 
kanske är den viktigaste av alla men den glöms ofta bort eller uteblir av annan anledning i 
undervisningen (Hagland m.fl., 2005, s. 19). Ett annat sätt att dela in elevers arbete med att lösa 
matematiska uppgifter är att se arbetet i två faser, den progressiva och den reflektiva (Långström, 
2008, s. 10) Den sistnämnda är när eleven ser tillbaka på sin lösning och genom att utvärdera 
denna även kan upptäcka eventuella fel. Långström (2008, s. 46) undersöker i sin studie elevers 
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felsökningsstrategier och kan peka på resultat som tyder på att elever har svårighet att kontrollera 
sina uträkningar under själva lösningsprocessen samt att även den utvärderande reflektionen ofta 
uteblir. Han menar att genom att kontinuerligt kontrollera och reflektera över matematiska 
principer under lösningsprocessen kan onödiga fel undvikas och eleven har också möjlighet att 
övertyga sig själv om att tankegångarna är riktiga. Elever som inte tar dessa initiativ till 
verifikation och kontroll misslyckas ofta att lösa uppgifter, ofta pga. slarvfel under uträkningens 
gång, vilket leder till ett felaktigt svar (Långström, 2008, s. 17-33).  
 
Huvudavsikten med matematikuppgifter är att eleverna, genom erfarenheter, ska utveckla 
kunskaper som de i framtida situationer kan använda sig av. Det gäller att göra de matematiska 
begreppen synliga vilket kan göras genom att reflektera över det man gjort (Alseth, 1997, s. 15). 
Lärare fyller en viktig roll, att ge eleverna anledning och möjlighet att reflektera över tidigare 
erfarenheter. Grossman (2009, s. 16) beskriver i sin artikel att han i sitt yrkesliv försökt att 
vägleda studenter till att reflektera i undervisningen. Han har utgått från tidigare forskares teorier 
kring tänkande och reflektion och därefter konstruerar kurser där målsättningen är att fördjupa 
studenters reflektion. Hans erfarenhet är att studenter ofta tror att det räcker med ett rätt svar, 
utan att argumentera för sina åsikter. Reflektion bidrar till ett fördjupat lärande och därför blir det 
viktigt att vägleda studenter på så sätt så att reflektionen blir meningsfull och fyller sin funktion. 
Grossman (2009, s. 21) har skapat ett antal strukturer som med rätt aktiviteter erbjuder studenter 
möjlighet att uppnå en högre kognitiv process, vilket är en förutsättning för reflektion. Han talar 
om en ”fyra stegs bro” med progression där man i sista steget har förmågan att reflektera på ett 
fulländat sätt.  

Läraren har en betydande roll vad gäller att utforma undervisningen på så sätt att eleverna ges 
möjlighet att använda ett reflekterande arbetssätt. Att sätta ord på sina tankar genom att i 
resonemang förklara lösningsmetoder och motivera sina påståenden erbjuder eleven möjlighet att 
reflektera över sitt lärande. Diskussion och ifrågasättande av både egna och andras idéer skapar 
en arena där ett fördjupat lärande kan ske. För att lära sig reflektera måste eleverna utsättas för 
situationer där de uppmanas och tvingas till att reflektera (Pettersson, 2011, s. 35-36).  
 

Undervisning som stimulerar reflektion 
Då elever ges en möjlighet att koppla ihop undervisningsinnehållet med sina tidigare erfarenheter 
föds tillfällen till reflektion. Det är samspelet mellan det stoff som presenteras och 
undervisningens utformning som leder till lärandesituationer (Bek, 2012, s. 74). De bearbetande 
aktiviteterna, dvs. reflektionen, är en förutsättning för att det material som presenterats skall 
erbjuda eleverna tillfälle till fördjupat lärande. Att sammanfatta och återge det man upplevt leder, 
enligt Bek (2012, s. 135) till att innehållet struktureras och befästs. Det räcker inte enbart att 
eleven uttrycker sina åsikter utan påståenden bör ifrågasättas och värderas. Bek (2012, s. 54) 
belyser att forskning argumenterar för att den lärande bör utsättas för utmaningar och illa 
strukturerade lärsituationer för att stimuleras till reflektion.  

Pólyas fjärde fas, vikten av att se tillbaka och kontrollera resultatet, ställer krav på läraren. För att 
eleven ska reflektera kan läraren hjälpa genom att ställa frågor i stil med: ”Stämmer lösningen 
verkligen med de förutsättningar som ges i problemet? Finns det något annat, kanske enklare sätt 
att lösa problemet på? Kan jag kontrollera mitt reslutat genom att lösa problemet på ett 
annorlunda sätt? Har jag upptäckt några spännande matematiska samband, som jag kan ha nytta 
av i andra sammanhang?” (Hagland m.fl., 2005, s. 19-20). Elever stimuleras till reflektion då de 
utsätts för utmanande aktiviteter där det blir nödvändigt att använda sina matematiska tankar. Ett 
exempel är då läraren presenterar eller försvarar ett ”felaktigt” svar och de tvingas tänka till och 
värdera genom reflektion, då kan de få syn på sitt eget lärande. Vidare kan läraren stimulera 
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eleven till eftertanke genom att ställa frågor med karaktären ”Hur vet du det?” och ”Du använde 
två olika metoder för att lösa dessa problem. Vilka för- och nackdelar har varje metod?”, samt att 
läraren ber eleven förklara sina tankegångar (Hodgen & Wiliam, 2011, s. 15-33). Att på så sätt 
identifiera likheter och skillnader samt utveckla och förklara olika lösningar är metoder som 
förutsätter en reflektionsprocess.  

Emanuelsson (2001, s. 8) menar att öppna frågor vidgar lärandet medan slutna frågor stänger 
möjligheten till fördjupad förståelse. Dessa öppna frågor, vilka saknar givet svar, kan leda till ökad 
förståelse av matematiken och hur den kan användas. Enligt Emanuelsson (2001) hävdar Mason 
att lärares intresse över hur elever tänker är en tillgång i lärandet. Han benämner de två olika 
typerna av frågor som genuina och icke genuina, där betydelsen kan jämföras med öppna och 
slutna frågor (Emanuelsson, 2001, s. 20-21). Frågor som leder samtalet framåt, dvs. öppna frågor, 
är viktiga för det kreativa samtalsklimatet. Slutna frågor innebär ett avslut på en konversation 
medan öppna frågor stimulerar till att utveckla tankarna vilket ofta leder till fortsatta frågor och 
svar (Tillhammar, 2008, s. 34). Tillhammar hänvisar till Emanuelssons redogörelse av öppna 
frågor när han beskriver det på följande sätt: ”… ger möjlighet att tänka efter och reflektera, inte 
bara minnas och reproducera” (Tillhammar, 2008, s. 34). Inledningen av öppna frågor 
kännetecknas av olika användbara frågeord, vilka varierar beroende på var i reflektionsfasen man 
befinner sig. Några exempel är ”Vad”, ”Hur”, ”Vilka” och ”Varför”. Öppna frågor av denna art 
innebär att den svarande måste utveckla sitt tänkande (Tillhammar, 2008, s. 35). Hodgen och 
Wiliam hävdar att slutna frågor också kan fungera som reflektionsstimulerande men enbart om de 
följs upp med följdsvaret varför, eller liknande frågor av samma karaktär (Hodgen & Wiliam, 
2011, s. 19-20).  

Bek konstaterar i sin undersökning att det finns gemensamma nämnare hos de lektioner där 
djupreflektion förekommer:  

Den reflekterande aktiviteten avgränsas och ges riktning av särskilda frågeställningar. 
Studenterna får möjlighet att reflektera på egen hand, men lärarna hjälper också till att 
fördjupa diskussionerna genom att ställa frågor, presentera tolkningar, och föreslå aspekter 
att diskutera. Lärarna modellerar ett reflexivt förhållningssätt, och visar hur man kan gå 
tillväga när man reflekterar kring något. (Bek, 2012, s. 135)       

 

Undervisning som hämmar reflektion 
Bek (2012, s. 189) menar att vissa aktiviteter fungerar som ett hinder för djup reflektion även då 
undervisningen i grund och botten är välplanerad. I studien har Bek uppmärksammat olika 
aspekter som medför att reflektionen hämmas; Om läraren själv upptar för stort utrymme i 
klassrumsinteraktionen. När läraren presenterar sina lösningar och uppfattningar innan elever 
getts möjlighet att ge förslag och dessutom gör detta på ett sådant sätt att dessa framhävs som 
”färdiga sanningar”. Avsaknad av tid till diskussioner och reflektion samt om läraren inte bemöter 
elevernas tankar och reflektioner på ett intresserat och välkomnande sätt.  

Emanuelsson tar upp slutna frågor med följande definition; ”… frågan anses sluten om det finns 
ett och endast ett svar som dessutom är det svar som den frågande tänkt sig” (Emanuelsson, 
2001, s. 15). Dessa frågor förmedlar värdet av rätta svar istället för argument och motivering av 
processen och resultatet. Hodgen och Wiliam (2011, s. 27) menar också att det är en vetenskap i 
sig att lyckas ställa de ”rätta” frågorna. I deras studie, KMOFA-projektet, såg de även 
förändringar i lärares sätt att lyssna på elevernas svar. Inledningsvis förmedlades till eleverna, 
genom lärarens agerande och kommentarer, att det var det rätta svaret som var det väsentliga. 
Vart eftersom projektet löpte på uppmärksammandes att lärarna istället visade större intresse för 
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elevernas tankegångar, vilket även eleverna blev medvetna om. Bergqvist och Lithner (2011, s. 
267) visar att då lärares undervisning är utformad på så sätt att elevers argumentation för 
lösningsprocesserna tillåts utebli upphör även möjligheten till reflektion. Sådana tillfällen 
förmedlar felaktigt värdet av förmåga att återge de rätta svaren, detta på bekostnad av förmågan 
att resonera, argumentera och reflektera.              
 
Tidsaspekten, som ofta är en bristvara, kan vara ett hinder för lyckosam undervisning vilket 
innebär att det handlar om att utnyttja tiden på rätt sätt. Reflektion ska ses som en tillgång, vilken 
tid bör avsättas till då det höjer kvaliteten på arbetet (Tillhammar, 2008, s. 26). Tid kan också 
handla om svarstiden på lärares frågor. Forskning visar att svarstiden på en lärares fråga är 
alldeles för kort, vilket påverkar effekten av elevens deltagande i undervisningssituationen 
(Hodgen & Wiliam, 2011, s. 28). Den hämmande aspekten förstärks om elever som har kört fast 
får snabb hjälp, via lärobokens facit, kompisen eller läraren (Långström, 2008, s. 61). På så sätt 
medför detta att den reflekterande förmågan inte utvecklas.   
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Metod för den empiriska undersökningen 
Genom en kvalitativ fallstudie undersöker jag om och hur elever erbjuds att reflektera över 
matematiken under lektionstid. Genom reflektion finns möjlighet att nå en djupare förståelse av 
matematiken samt bli medveten om den egna lärprocessen. Studien syfte är, som tidigare angivits, 
att få en överskådlig bild över om lärare i sin undervisning stimulerar elever till reflektion och 
vilka reflektionsstimulerande aktiviteter som kan urskiljas. Att kartlägga aktiviteter som avgränsar 
eller hindrar reflektionsmöjligheten samt att få indikationer om lärares inställning till reflektion är 
undersökningens sekundära syfte. Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån i huvudsak 
fältanteckningar från lektionsobservationer. Tre matematiklärare har var och en studerats under 
tre lektionstillfällen. Lärarintervjuerna kan bidra till att tolka och analysera empiriska data på ett 
trovärdigt sätt samt urskilja lärares tankar kring reflektion i undervisningen. Följande avsnitt 
beskriver och motiverar urval, insamlingsmetod, metodanalys samt de forskningsetiska 
överväganden som gjorts.     

Urval  
Studien genomfördes i Mellansverige på en medelstor kommunal grundskola för skolår 7-9, där 
närhetsprincipen haft avgörande betydelse. Urvalet skedde utifrån att syftet med undersökningen 
var att se om och hur utbildade matematiklärare erbjuder eleverna tillfällen till reflektion i sin 
dagliga praktik. Anledningen till att studera undervisningen i grundskolans senare år är att 
garantera att undersökningspersonerna har en utbildning med hög andel matematik. De 
kunskaper och slutsatser som denna undersökning kan medföra ser jag som fullt möjliga att 
applicera även i lägre åldrar. Avsikten är inte att få en generell bild över det nationella läget och 
den undervisning som bedrivs. Detta innebär att de medverkande lärarna och lektionerna inte kan 
ses som ett representativ urval från den svenska skolan.  

Genomförande  
Inledningsvis gjordes en preliminär tidsplan, med olika delmål, att utgå ifrån och parallellt med 
arbetets gång har egna tankar och reflektioner dokumenterats. En lämplig skola och de berörda 
lärarna kontaktades för en första förfrågan om deltagande. Därefter utformades informantbrev 
som tilldelades både lärare och elever i de berörda klasserna. Innan det första observationstillfället 
genomfördes en pilotobservation i syfte att kontrollera funktionen av det framtagna 
observationsdokumentet samt få inblick och övning av genomförandet. Även då samtliga elever 
tidigare delgivits information om studien inleddes första observationstillfället i vardera gruppen, 
med en kort presentation av undersökningen och att läraren var fokus för studien. Detta för att 
ännu en gång försöka minimera påverkanseffekten av min närvaro.  Lektionsintroduktionen, 
lärarens genomgång med helklass, har observerats oavsett längd, varpå vissa lektioner 
dokumenterats i långa perioder. Den valda placeringen i klassrummet, under lärares 
genomgångar, var i ett av de bakre hörnen vilket gav en bra översikt över klassrum, whiteboard 
och lärare. För övrigt har de aktiva observationerna utförts med jämna tidsintervaller, var 5:e 
minut, under lektionerna och har pågått så länge den pågående interaktionen eller situationen 
fortlöpt. Genom att vid dessa tidsperioder följa den aktuella läraren och dennes ageranden, samt 
kontinuerligt dokumentera detta, har material om pågående undervisning insamlats. Min placering 
vid observationen av interaktion mellan lärare elev har i övervägande fall varit snett framför eller 
vid sidan av eleven, för att öka möjlighet att både uppfatta det som sägs samt det som eventuellt 
illustreras i form av anteckningar. Att ha någon ståendes bakom ryggen kan också upplevas 
obehagligt av undersökningspersonerna, vilket jag ville undvika. Tidsperioden mellan de aktiva 
observationerna har gett tillfälle att anteckna väsentlig information som har bidragit till att 
analysera och tolka de resultat som framkommit av observationsschemat. Direkt efter avslutad 
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lektion har lärarna under några minuter fått besvara snabbintervjufrågor som rör den aktuella 
lektionen (Bilaga 1). Avslutningsvis, då samtliga observationer var avslutade, genomfördes en 
djupintervju med vardera läraren (Bilaga 2).    

Pilotobservation  
I samband med förberedelserna inför observationerna konstruerades ett observationsdokument 
där jag på ett tydligt sätt kunde föra ner aktuellt material (Bilaga 3). Jag valde att prova denna mall 
och kontaktade ytterligare en matematiklärare och bad att få provobservera under en av dennes 
lektioner. Dels ville jag prova huruvida mitt observationsdokument fungerade som tänkt, dels 
prova på rollen som observatör. Efter pilotobservationen transkriberades anteckningarna 
omgående och en första analys av det insamlade materialet gjordes vilket innebar att jag kunde 
fastslå upplägget som en fungerande metod. Avsikten var också att innan djupintervjuerna med 
de berörda lärarna skulle en pilotintervju ske för att analysera huruvida den använda frågtekniken 
gav läraren möjlighet att lämna fylliga svar som på något sätt kan bidra till att besvara 
undersökningen frågeställningar. Detta är en metod som Johansson och Svedner (2010, s. 36) 
rekommenderar. Dessvärre blev även här tidsbristen ett hinder och pilotintervjun uteblev.       

Analysmetodbeskrivning 
I denna fallstudie har insamling av material skett i form av två olika insamlingsmetoder; 
observationer och intervjuer. Tre matematiklärare har, var och en under tre tillfällen, observerats 
under den ordinarie matematikundervisningen för skolår 9. Efterföljande intervjuer med lärarna 
ger mer material att analysera då studiens frågeställningar ska försöka besvaras. Information som 
samlas ur flera olika perspektiv genom olika metoder, s.k. triangulering, förefaller ofta att ge ett 
djupare material. När samma sak betraktas ur olika synvinklar finns möjlighet att bekräfta eller 
ifrågasätta det framkomna resultatet (Bell, 2006, s. 116; Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 36). 

Observation som metod  

Observation anses vara den mest framgångsrika metoden när det gäller studier av 
undervisningstillfällen eller personliga beteenden. Strukturerad och systematisk observation 
rekommenderas när syftet är att fördjupa förståelsen för något specifikt eller då man vill göra en 
jämförande studie (Johansson & Svedner, 2010 s. 46; Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 79). En 
strukturerad observation kan också anses som subjektiv då man i förväg bestämt fokus. 
Huvuduppgiften blir trots detta att både dokumentationer och tolkning av information sker på ett 
korrekt och objektivt sätt (Bell, 2006, s. 191). Systemiska lektionsobservationer är den 
övergripande metod som används i studien och som dokumenterats i form av löpande 
anteckningar i ett framarbetat observationsdokument, vilket ger ett kvalitativt material (Johansson 
& Svedner, 2010, s. 47). Det är en fördel att skriva löpande anteckningar i presensform, då ett 
skrivande i imperfektum i högre grad riskerar att involvera känslor och tolkningar (Rosenqvist & 
Andrén, 2006, s. 80). Johansson och Svedner (2010, s. 50) beskriver en metod som går ut på att 
föra löpande anteckningar under observationen och i efterhand kategorisera dessa. De poängterar 
också vikten av att vara väl förberedd, genom att ha frågeställningar klara för sig, samt registrera i 
detalj och utan värdering.  

Observation och intervju, som komplement till varandra, kan medföra en högre trovärdighet av 
resultatet (Bell, 2006, s. 187). Detta samspel kan i denna studie bidra till att tolka materialet och 
ger indikationer på lärarnas tankar om reflektion i undervisningen. Viktigt är dock att vara 
medveten om eventuella risker med observationsmetoden. Det är viktigt med en medvetenhet 
om att forskarens närvaro kan påverka det som sker i en situation eller på en plats. Genom att i 
förväg bekanta sig med deltagarna kan påverkanseffekten minskas (Rosenqvist & Andrén, 2006, 
s. 78). Då vardera läraren observeras under tre tillfällen finns möjlighet att den stress och obehag 
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informanterna kan känna minskar efter första lektionen. Återkommande gånger har eleverna 
informerats om att läraren är studiens fokus vilket kan ge bättre förutsättningar att få en 
sanningsenlig inblick i undervisningen. ”En observatör kan inte vara som ”en fluga på väggen”, 
men målet är att påverka det som händer i så liten utsträckning som möjligt.” (Bell, 2006, s. 192).  

Skolinspektionen (2009/2010, s. 11) beskriver hur själva genomförandet av 
klassrumsobservationen vanligtvis består av tre steg. Till en början skriver observatören 
fortlöpande anteckningar vilka är sakliga och så utförliga och detaljerade som möjligt. Steg två 
innebär renskrivning och komplettering, vilket med fördel görs direkt efter observationstillfället, 
gärna i befintlig lokal då eventuellt elevanvänt material finns lättåtkomligt. Det tredje och sista 
steget är analysen där olika teoribildningar ligger till grund för att tolka insamlat material. 
Skolinspektionen (2009/2010, s. 11) ger förslag på anteckningsdokument som är indelad i två 
spalter där vänsterspalten är avsedd för de löpande noteringarna och högerspalten kan användas 
för egna minnesnoteringar, t.ex. frågor man vill ta upp med läraren efteråt. Utifrån detta förslag 
konstruerades det dokument som användes vid observationerna (Bilaga 3). Viktigt är att ge elever 
och lärare fingerade namn, eller oidentifierbara koder redan i observationsanteckningarna för att 
alla inblandade ska garanteras integritet. I fältanteckningarna används kodbeteckningarna L för 
lärare och E för elever. Då sekvenser utspelar sig där fler elever är inblandade förtydligas detta på 
följande sätt; E1, E2 osv. Lärarna benämns kontinuerligt i texten som lärare A, lärare B och lärare 
C och eleverna betecknas som ovan angivet. I samband med renskrivning och komplettering av 
fältanteckningarna kan en kategorisering göras, vilket medför ett mer överblickbart material som 
underlättar vid den kommande analysen, steg 3 (Skolinspektionen, 2009/2010, s. 11). Denna 
kategorisering har i denna studie istället genomförts i inledningsskedet av databearbetningen och 
analysen.  

Intervju som metod  
Lärarintervjuer har skett i form av två olika intervjutyper, vilka beskrivs av Johansson och 
Svedner (2010, s. 34). Efter varje observationstillfälle genomfördes en snabbintervju av 
strukturerad karaktär under ca 5 minuter, där fasta frågor utgjorde underlag (Bilaga 1). Valet av 
denna intervjuform motiveras med att syftet enbart var att få lärarens uppfattning om huruvida 
lektionen fortlöpt som tänkt eller om någon faktor påverkat lektionsutfallet. Även tidsaspekten, 
att inte beröva lärarna för mycket av deras värdefulla tid, påverkade beslutet. När samtliga 
observationer var genomförda utfördes en mer djupgående intervju med vardera läraren. Denna 
form av intervju kan benämnas som kvalitativ, vilket innebär att enbart frågeområdena är 
förbestämda men de faktiska frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på vilka 
intervjusvar som erhålls och vilka aspekter som framhävs.  Syftet med denna form av intervju är 
att ge lärarna möjlighet att lämna så fylliga svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010, s. 35). 
Informanternas inställning och tankar inom olika områden kan lättast synliggöras genom denna 
typ av intervju. För att kontrollera lärares syfte med t.ex. de frågor som används i undervisningen 
bestämdes att några passager skulle visas för läraren. Inför djupintervjun gjordes en första 
överblickande analys av materialet där ett urval av sekvenser från vardera lärarens undervisning 
valdes, 3-4 per lärare. Dessa sekvenser medtogs till djupintervjun där läraren fick läsa igenom 
dessa sekvenser, en åt gången och därefter besvara intervjufråga 1-3. Då samtliga passager var 
behandlade övergick intervjun till fråga 4 (Bilaga 2) och läraren informerades om att 
reflektionsstimulans var fokus för studien. I samband med fråga 4 fick läraren ännu en gång 
möjlighet att förmedla avsikten med de frågor som användes under lektionstid. Lärarna fick 
berätta hur de arbetar med reflektion samt redogöra för sina åsikter och tankar om reflektion som 
verktyg i undervisningen. Dessa djupintervjuer gav mig möjlighet att urskilja lärares tankar kring 
reflektion i undervisningen och få en indikation på vad de anser underlättar respektive hindrar 
elevers reflektionsmöjlighet. Ljudinspelning av de kvalitativa intervjuerna bidrar till att på ett 
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sanningsenligt sätt lättare kunna återge och tolka informationen. Vid en av intervjuerna fördes 
enbart anteckningar då läraren kände obehag över att bli inspelad.  

Databearbetning 
I övervägande fall har transkribering av fältanteckningarna skett omgående efter avslutad 
observation. På så sätt finns en möjlighet att minnet kan bidra vid renskrivningen av 
anteckningarna. Vid något tillfälle genomfördes två observationer vid två direkt på varandra 
följande lektioner, vilket innebar att fokus och koncentration hos mig kan ha varit lägre. 
Anteckningarna från intervjuerna renskrevs direkt efter intervjutillfällena. Inspelningarna 
lyssnades igenom en gång efter intervjuerna för att få en överblick över innehållet. Därefter 
transkriberades utvalda delar vid en andra genomlyssning. När transkribering av observationer 
och intervjuer var genomförda påbörjades en analys och kategorisering av materialet. En 
strukturerad sammanställning av förekommande händelser och sekvenser från vardera lärarens 
undervisning arbetades fram varpå detta material sedan utgjorde underlag för resultatdelen i 
denna rapport.  

Det insamlade materialet bearbetades utifrån studiens primära syfte; att undersöka om och på 
vilket sätt eleverna stimuleras till reflektion i matematikundervisningen i grundskolans år 9. 
Indirekt uppmärksammas också situationer där reflektionen hindras vilket tillsammans med 
lärares respons och tankar kring reflektion utgör studiens sekundära syfte att belysa. I 
fältanteckningarna uppmärksammades mönster, både vad gäller vardera lärarens olika lektioner 
men också gemensamma drag lärarna emellan. I materialet fanns sekvenser där elever stimuleras 
till reflektion men även tillfällen där reflektion hindrades. Det upptäcktes även att i många 
situationer förekom lärares frågor, vilka skulle kunna fungera som reflektionsstimulerande, men 
att reflektionsmöjligheten av olika anledningar uteblev. Utifrån materialet, och med stöd i den 
tidigare forskning som presenterats i litteraturgenomgången, framarbetades tre olika kategorier. 
Dessa tilldelades olika färger som gjorde det smidigt att i ett dokument markera 
kategoritillhörighet på de olika sekvenserna. Händelser som faller under den första kategorin 
(grön), stimulerade reflektionstillfällen, avser situationer där läraren stimulerar eleven till reflektion 
och reflektion även får ske. Kategori två (gul), möjliga reflektionstillfällen innebär att läraren i ett 
första steg erbjuder ett reflektionstillfälle men ingen uppföljning sker. Ex. då ett erbjudet 
reflektionstillfälle stängs genom ytterligare lärarkommentarer.  Den sista kategorin (röd), hämmade 
reflektionstillfällen, avser tillfällen där eleven till synes inte får någon möjlighet att reflektera. 
Exempelvis när läraren presenterar direkta svar eller sina lösningar innan eleven själv får 
möjlighet att delge sina tankar. Under denna kategori hamnar enbart episoder där reflektionen 
hindras i första läget till skillnad mot de ovan beskrivna tillfällena där en påbörjad 
reflektionsmöjlighet blir avbruten, vilka i denna studie kategoriseras som möjligt reflektionstillfälle 
trots att det som orsakar avbrottet i sig skulle kunna klassas som hämmande. På så sätt arbetades 
ett analysschema fram där de var möjligt att hitta likheter och skillnader i och mellan lärares 
lektioner.  

Forskningsetiska överväganden 
I samband med studien har de Forskningsetiska principerna, som anges av Vetenskapsrådet 
(2002), studerats samt den information som presenteras i en föreläsning om etik på Högskolan 
Dalarnas (FEN:s) hemsida. I samråd med handledaren på högskolan och efter egengranskning, 
som rekommenderas av FEN, ses inga negativa effekter som denna undersökning kan innebära. 
Möjligen kan berörda lärare och även elever till en början uppleva forskarnärvaron som olustigt, 
men med tiden bör denna risk avta.  Att forskning bedrivs är viktigt för utveckling av såväl 
individer som samhället och därför är etiska överväganden oundvikliga för framtida forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Johansson och Svedner (2010, s. 22) belyser att all forskning bygger på 
respekt för deltagande personer. Således har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 
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Vetenskapsrådet presenterar (2002 s. 6-14) och som gäller för all forskning inom humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt område.  Detta innebär att denna undersökning har efterföljt de fyra 
etiska huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-kravet samt 
nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att information om forskningen skall lämnas till samtliga berörda 
varför informantbrev lämnats till både lärare, elever och föräldrar (bilaga 4, 5 och 6). Skolans 
rektor har även tillfrågats och lämnat sitt samtycke till studien. Lärarna, som utgör studiens 
undersökningsobjekt, har lämnat skriftligt samtycke till att delta och informerats om frivilligheten 
att ingå i studien samt rätten att avbryta utan motivering. Syftesbeskrivningen var något sparsam 
då jag fick göra en avvägning huruvida detaljerad information var nödvändig eller inte. Beslutet 
styrks med motiveringen att information om studiens fokus skulle sänka undersökningens 
tillförlitlighet. Lärarna har däremot informerats om vad undersökningen innebär för dem och 
vilka metoder som används. Trots att samtliga informationsbrev tydliggör att det är läraren som 
står i undersökningens fokus fattades beslutet att begära samtycke från målsman till de elever som 
inte fyllt 15 år vid observationstillfällena. Detta för att eventuella interaktioner mellan elev och 
lärare kan ge ett rikare insamlat materialet. Elever över 15 år har tilldelats ett informationsbrev 
där önskemålet också var att föräldrarna skulle få ta del av dessa. Då eleverna på intet sätt 
kommer att utgöra det huvudsakliga observationsföremålet har jag valt att inte ge dem möjlighet 
och makt att bryta undersökningen.  Konfidentialitetskravet beaktas genom att varken kommun, 
skola eller personer som deltar i studien namnges. De deltagande lärarna benämns som A, B och 
C, materialet förvaras på så sätt att inga obehöriga kan komma åt det. Då uppsatsen presenterats 
och godkänts vid Högskolan Dalarna kommer materialet att förstöras. Nyttjandekravet uppfylls 
då det insamlade materialet enbart används till att besvara de frågeställningar som denna 
undersökning syftar till. De deltagande lärarna i studien har även erbjudits att ta del av den färdiga 
undersökningsrapporten.        
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från analysen av studiens empiriska data. De tillfällen där 
eleven stimuleras till reflektion och där reflektion tillåts ske benämns som stimulerade 
reflektionstillfällen. De situationer där läraren bjuder in till reflektion men av någon anledning 
reflektionen inte följs upp benämns som möjliga reflektionstillfällen. Den tredje och sista kategorin 
avser sådana tillfällen då reflektionen redan i första läget hindras, vilka benämns hämmade 
reflektionstillfällen. Ytterligare en rubrik, lärares respons och tankar kring reflektion kommer att redovisas 
i kapitlet.  

Stimulerade reflektionstillfällen 
Resultatet visar att de tillfällen där reflektion stimuleras och även följs upp förekommer i 
begränsad utsträckning i undervisningen vid de lektioner som observerats. Endast ett fåtal 
tillfällen noteras då lärare inbjuder till och följer upp reflektion. De klassrumsaktiviteter som tillhör 
denna kategori presenteras i följande underrubriker; repetition av tidigare behandlade matematikområden, 
alternativa svar och felaktiga lösningar, argumenteranden och frågor som kräver elevreflektion samt 
egenbedömning och elevsamarbete. Rubrikerna i detta avsnitt ger en överblick över de 
reflektionsstimulerande aktiviteter som förekom under de observerade lektionerna.  

Repetition av tidigare behandlade matematikområden 
Genomgångar och repetition av tidigare matematiska processer och områden ger eleverna 
möjlighet att återkoppla till tidigare kunskaper samt sammanfoga lösa matematiska delar. 
Majoriteten av lektionerna inleds med en lärarledd genomgång. Här framkommer dock skillnader 
mellan lärarnas upplägg vid de observerade lektionerna. Lärare A inleder två av de tre lektionerna 
med att repetera och beröra tidigare använda matematikkunskaper. Den ena lektionen genomförs 
i sin helhet som en slags gemensam repetition, dvs. inget enskilt räknande förekommer. Den 
andra lektionen inleds på detta sätt och övergår sedan till enskild räkning. I en av de tre 
lektionerna väljer läraren istället att låta eleverna till en början arbeta med diagnosuppgifter i 
boken för att sedan tillsammans gå igenom uppgifter där eleverna mött på svårigheter. Även 
lärare C inleder samtliga lektioner med en gemensam genomgång vid tavlan. Vid två av de tre 
lektionerna handlar genomgången om repetition av framför allt det nyligen genomförda provets 
indikerade svårigheter. Lärare B har under de observerade lektionerna ett upplägg där eleverna 
övar sig på gamla nationella prov varpå de gemensamma genomgångarna i två av fallen utgår. En 
snabbgenomgång där olika rymdgeometriska former ska namnges som en repetition inleder en av 
lektionerna. 

Nedan exempel illustrerar tillfällen då eleverna inbjuds att reflektera genom att utifrån tidigare 
erfarenheter koppla samman matematiska begrepp vilket i nästa steg kan leda till nya kunskaper.    

Vid följande tillfälle från lektion 2 kopplar C i sin genomgång samman bråk och procent samt 
ytterligare begrepp i en snabb-genomgång.  

L: Varför ska vi använda bråk?  
E1: Om det är rea, när man ska dela upp något.  
L: Ja, E1. Procentform, bråkform, decimalform, blandad form. Vad är blandad form?  

 
Lärarens första fråga fungerar som en öppen fråga och inbjuder eleverna att komma med olika 
förslag då det finns många tänkbara svarsalternativ. Vid snabbintervjun efter denna lektion anger 
läraren att ett av lektionens syften var ”… att förbereda för kommande lektion då vi ska ta upp 
procent”. I nästkommande lektion, lektion tre, följs mycket riktigt detta upp vid en inledande 



 

22 

 

genomgång om procent. Här ges åter igen eleverna möjligheten att tänka efter och komma med 
fler ”rätta svar”. 

L: Varför ska man använda procent?  
E1: Om man ska köpa nåt, få rabatt.     
E2: Räkna ränta.  
L: Bra. 

 
Strax efter fortätter lärare på samma sätt: 

L: Om jag har femtio procent (skriver 50 % på tavlan) innebär det att vi har femtio av 
hundra (skriver 50/100), vi kan också skriva i decimalform, ”nollkommafem” (skriver 0,5)  
(Läraren pekar nu på det som skrivits på tavlan och säger) 
L: Femtio procent är lika med femtio av hundra, är lika med noll komma fem, vi kan också 
skriva en halv (skriver 1/2) 

 
I sekvensen ovan kopplar läraren ihop de olika skrivsätten och ger eleverna möjlighet att 
upptäcka det systematiska sambandet mellan procent, bråk och decimalform. Elevernas reflektiva 
tankar, vilka förutsätter en metakognitiv förmåga, kan i denna episod bidra till att de upptäcker 
och sammanlänkar de olika delarna i kunskapsprocessen.   

Liknande agerande framkommer i samband i en genomgång med lärare B. Under lektion 3 
diskuterar läraren en triangels area varpå en möjlighet uppkommer för eleverna att se samband 
mellan olika geometriska former och på så sätt få en djupare förståelse av formeln för triangelns 
area. 
  

L: Hur räknar man ut arean på en triangel?  
E1: bredden gånger höjden delat på två.  
L: Varför delar man med två?  
E1: Det är som en halv rektangel  
L: Basen gånger höjden blir arean på en rektangel och detta är en halv rektangel, alltså; 
alltid delat på två.    
 

I denna situation kan eleverna genom intellektuella processer sammanfoga en möjligen isolerad 
del, formelns innebörd, med en mer etablerad erfarenhet, dvs. själva lösningsprocessen.  

Alternativa svar och felaktiga lösningar 
Tillfällen där elever utsätts för situationer där de får kontrollera sina eller andras svar samt 
värdera och jämföra lösningar erbjuder möjlighet till reflektion.  Det förekommer episoder då 
läraren ber olika elever delge och förklara sina lösningsmetoder och tankesätt vilket ger eleverna 
möjlighet att se olika tänkbara lösningsmetoder. Ett utdrag från den andra lektionen med lärare A 
exemplifierar detta:  

L: Negativa tal, till exempel 7 +(-8)  Hur ska man tänka då?  
E1: Det är…  
E2: -1  
E1: Jag tänkte också det!  
L: Hur tänkte du (riktar sig till E2)  
E2: Vet inte.  
L: Du måste ju ha tänkt?  
E2: Åtta minus sju.  
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L: Okej, du vände på det. Hur tänkte du E3?  
E3: Plus 7 minus 7 då hade det blivit noll och så en till.  
L: Aha, om det var minus 7 skulle det blivit 0, sen ett steg till.  

 
Trots att läraren fått en elevförklaring på en lösningsmetod efterfrågas ytterligare förslag, vilket 
medför att eleverna kan se värdet av olika tankesätt. Läraren förmedlar också betydelsen av 
elevers tankar och idéer som viktiga inslag i undervisningen. En liknande sekvens, där lärarens 
alternativa svar på en uppgift utgör problematiken, medför också att eleverna får värdera och 
motivera. I lektion 2 presenterar lärare A en uppgift med flera svarsalternativ, där eleverna ska 
ange vilket som är det rätta svaret samt motivera för detta:  

Läraren skriver på tavlan: -3 + (-3) = 0   6   -3   -6 
 
L: Vilket svar är rätt?  
E1: Noll  
L: Hur tänkte du då?  
E1: Vi har plus där… nej, glöm det…  
E2: Minus sex  
L: För att?  
E2: Plus och minus blir minus, vi börjar på -3 och tar tre steg till, det blir minus 6.  

 
Då E1 sätter ord på sina tankar uppstår osäkerhet och E1 avböjer att svara. E2 ger istället sitt 
svar och argumentationen för detta.  
  
Ytterligare en sekvens som speglar ett tillfälle när elever stimuleras till reflektion är följande då 
lärare C i lektion 2 skriver en felaktig räkneoperation på tavlan och vill få eleverna att ange om 
det stämmer eller inte samt motivera sin ståndpunkt.   

L: Kan jag skriva (läraren skriver på tavlan) (1/2) + (1/3) = (2/5)  
L: E1, du ser fundersam ut? 
E1: Ja, men det går väl… 
L: Köper du det, E2? 
E2: Nej. 
L: Varför? 
E2: Det känns som du försöker lura oss. 
L: Jag försöker inte lura er. När vi pratar säger vi t.ex. en halv, en tredjedel och en 
sjättedel för den delen. Varför går det inte? 
E3: Man kan inte plussa ihop olika nämnare.  

 
Senare under samma episod förmedlar läraren vikten av att ha kunna analysera och värdera 
lösningar genom följande uttalande:  

Om ni får en uppgift på ett prov med denna (pekar på uppgiften 
(1/2)+/(1/3)=(1/5)) och Tessan tänkte såhär medan Matilda säger att det är fel. Vad tycker 
ni? Man kanske kan få tre poäng på den. Svarar man ”Nej, det går inte” får man 
kanske en poäng. Säger man ”man kan inte plussa två olika nämnare, det måste vara 
gemensam” så ger det kanske mer poäng, alternativt ”multiplicera med två och tre 
för att få en gemensam nämnare”. Det är viktigt att resonera, varför det blivit fel och 
hur man ska tänka för att komma rätt. Då blir det full poäng.     
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Även lärare B påtalar åtskilliga gånger hur viktigt det är att tydligt förklara och visa sina 
räkneprocedurer, exempelvis vid följande uttalande ”På den här delen i nationella prov gäller det 
att man visar hur man tänker. Bara svar ger inga poäng, tråkigt.”. I denna sekvens värderas 
räkneprocess och resonemang framför betydelsen av ”det rätta svaret”.  

Argumenteranden och frågor som kräver elevreflektion  
Samtliga lärare använder återkommande frågor i sin undervisning med avsikten att få eleverna att 
tänka efter och reflektera över det de gjort. Många gånger föder dessa frågor reflektionstillfällen 
som inte följs upp, varpå flertalet av dessa istället hamnar under kategorin möjligt reflektionstillfälle.  

Några tillfällen uppmärksammas dock, där frågan fyller sin funktion. Ett exempel är från lärare 
B’s första lektion där eleven uppvisar ett korrekt svar varpå läraren säger: ”Hur kom du fram till 
det här? Jag förstår men du måste visa det”. Några liknande situationer noteras under lektioner 
med lärare A och C. Från fältanteckningarna från lärare A’s första lektion förekommer följande 
sekvens:  

Läraren ritar en rätvinklig triangel med katetrarna 4 och 5 och hypotenusan 8. 
En elev (E1) går fram och löser uppgiften på tavlan Skriver 4²+ 5²=41 samt 8²=64  
(eleven återvänder till sin plats)  
L: Hängde du med? (läraren riktar frågan till E2)  
(tystnad)  
L: 16 plus 25 är 41. 41 är inte lika som 64.  
(Läraren skriver med symboler på tavlan, 16+2=41, 41 ≠ 64)  
E3: Så det är fel?  
L: Hur då fel, menar du?  
E3: Inte nittio grader  
(Knackar på dörren och läraren försvinner ut ett par minuter och eleverna småpratar 
sinsemellan.) 
(Läraren kommer tillbaka)  
L: Vad har ni kommit fram till?  
E2: Att det inte är nittio grader.  
L: Hur vet ni att den inte är nittio grader?  
E2: Summorna blir inte lika  
L: Nej, riktigt. 41 är inte lika med 64, vinkeln är större. 
 

I detta läge accepterar inte läraren enbart E1’s lösning utan arbetar vidare för att försäkra sig om 
att fler elever har förståelsen. Läraren ställer en riktad fråga till E2 och kontrar därefter E3’s fråga 
med en motfråga som kräver ytterligare argumentation.  

Egenbedömning och elevsamarbete 
De lektioner där eleverna arbetade med att lösa uppgifter från tidigare nationella prov gavs 
eleverna till viss del möjlighet att reflektera. Genom att lärare B uppmanar eleverna att rätta och 
bedöma sina beräkningar med hjälp av de tidigare bedömningsanvisningarna ges eleverna 
möjlighet att jämföra sin lösning mot andra. På så sätt kan eleven värdera sin metod och även se 
på för- och nackdelar mellan olika metoder. Interaktioner där fler elever bjuds in att delta och 
vara aktiva stimulerar till eftertänksamhet och därmed finns reflektionsmöjligheten.  

Utdrag från den första observerade lektionen med lärare C: 

L: Hur räknar man volymen av en cylinder?  
E1: Radien gånger radien gånger pi gånger höjden   
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L: Just det, vi har redan… (läraren tittar igenom elevens lösning) Varför har ni delat på 
180? 
(Eleven svarar något som jag inte uppfattar. Läraren ropar på en annan elev) 
L: E2, kan du tänka hur de tänkt på den?  
(Läraren pekar på E1´s lösning. E2 hämtar sina papper.) 
L: E2 omvandlar till cm3. Sen, vad gör du? 
(Läraren riktar frågan till E1)  
E1: Ja, hur går man vidare då, det undrar jag också.  
L: Du har volym och det här som du använt (pekar på lösningsbladet), jag vill höra från er.  
E1: Då måste vi blanda in pi också  
L: Ja, just det. Du har volymen, behöver inte räkna.  
E: 180 kvadratcentimeter  
L: Hur många?  
(Inget svar.)  
L: Hur räknar vi? Volymen har vi, basen här men inte höjden. Hur kan vi skriva som 
ekvation? (Läraren skriver på pappret V = b * h) 
L: Hur ska jag veta h?  
E1: Då är ju det där, V2…  
L: E3, kom. Vi har en fråga som knäckt oss alla. 
(läraren upprepar frågan) 
E3: med x och sånt?  
L: Ja, men utan att använda x, ta dessa bokstäver. Hur ska jag veta h? Hur skriver jag? 
(Fler elever ansluter) 
L: Hur ska jag skriva som ekvation?  
(Ingen svarar.)  
(Läraren skriver på pappret: h =) 
L: För att komma närmare …  
E4: Är lika med frågetecken. 
E3: Volymen delat på basen, för man gångrar ju dem.  
L: JA! Om du kollar volymen här, och vi vet basen (uppgift 10)     
 

Lärare C bjuder in till elevreflektion genom att till en början inkalla en elev som ska jämföra sin 
lösning med en annan elevs med uppmaningen ”Kan du tänka hur de tänkt på den?” Denna 
situation blev flera elever inblandade och läraren väljer att inte vara den som avslöjar 
lösningsmetod eller rätt svar utan vill att någon elev ska ”knäcka nöten”. Under intervjun 
bekräftas denna datatolkning av lärarens ord:  

Bara liksom att ställa den här frågan när vi diskuterade volymen, eleverna själva började 
tänka, reflektera över sina svar och så. Bara att eleven börjar se en annan möjlighet, en 
annan lösning, det innebär att han börjar reflektera i alla fall. Samtidigt, jag menar okej, det 
här är en kort tid men ibland, t.ex. i slutet får eleverna säga vad de tyckte var bra, vad de 
tyckte var dåligt, hur man skulle utveckla arbetet. Är det nånting som jag som lärare har 
missat, vad är det som de har missat och varför har de missat det?     

Till skillnad mot sekvensen ovan, då läraren är aktiv, finns tillfällen där lärarens passivitet främjar 
elevernas diskussion och reflektionsmöjlighet. Detta illustreras med ett urklipp från transkribering 
av lärare B’s första lektion.  

Två elever står framme vid tavlan och skriver. De försöker lösa en uppgift där båda angripit 
den på olika sätt. De jämför och diskuterar, säger att ”du tänker fel”.  
L (till observatören): Snart blir osams eftersom de inte är överens.”  
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Indirekt erbjuder läraren eleverna att reflektera genom att tillåta ett klassrumsklimat där eleverna 
får använda tavlan, diskutera och samarbeta. De har stött på ett problem då ingen av de två lyckas 
lösa uppgiften och tillsammans försöker de komma fram till vilken lösningsprocess som kan 
hjälpa dem att komma fram till en lösning på problemet.  

Lärare A uppmanar eleverna i lektion 1 att våga komma med förslag och gissningar, förmedlar 
således att alla idéer och tankar är viktiga. Vidare förespråkas att interaktion och samarbete är 
metoder som lyfter undervisningen.    

L: Nu vill jag ha händer uppe. Spelar ingen roll om det är rätt eller fel. Finns förresten inget 
rätt eller fel, man kan bara tänka galet. Det är bra att tänka galet ibland för då upptäcker 
man saker. (Läraren pekar på triangeln L ritade tidigare där sidorna är 3,4 och 6.) 
L: Hur kan vi veta om vinkeln är rät eller inte? Titta i boken, prata med kompisarna. Hur 
gör man? Prata med varandra och kom fram till nåt förslag, hjälps åt. 

 
En annan form av reflektionsmöjlighet uppstår då lärare B under första lektionen hastigt granskar 
en elevlösning och uppmanar eleven att kontrollera sin uträkning. 
 

L: Är det här dubbelt så mycket som det?  
(Läraren läser högt från uppgiften: … hennes del skulle vara lika mycket som de 
tillsammans och han har dubbelt så mycket som hon.)  
E: 1, 2 och ½  
L: Och han äter dubbelt?  
(Eleven arbetar en kort stund under tystnad)  
E: Det här blir ju så, en tredjedel, två tredjedelar och en halv. 
L: Jaha, du får så.  
(läraren tittar igenom lösningen)  
L: Ser ju bra ut. Förkorta, det blir ännu tydligare och snyggare. Jag måste läsa frågan igen. 
Bra resonemang, E. Vi ska titta på bedömningsanvisningarna sen.  

 
Då eleven på lärarens begäran ser tillbaka och kontrollerar sin lösning uppstår tillfälle till 
elevreflektion. Som avslutning på konversationen förmedlar även läraren resonemanget och 
lösningsprocessens betydelse.        

Möjliga reflektionstillfällen 
Den kategori som är vanligast förekommande enligt de genomförda observationerna är 
situationer där möjlighet till reflektion erbjuds men av olika anledningar inte följs upp. Här kan 
urskiljas ett mönster bland de observerade lärarna. Ett återkommande inslag i lärarnas 
undervisning är att de ställer frågor till eleverna. Flera av de frågor som används kan stimulera till 
reflektion men den möjligheten stängs ofta i och med att läraren ställer ytterligare frågor eller 
kommentarer som i dessa fall avgränsar.  

Under lektioner med lärare A noterades frågor i stil med: ”Vad har man den till?”, ”Kan ni 
förklara med ord”, ”Varför?”, ”För att?”, ”Förklara”, ”Varför blir det så?”.  Även lärare B 
använder frågor som ”Hur kom du fram till det här”, ”Hur vet du det?” och ”Motivera varför det 
är sådär” vilket inbjuder till reflektion. I lärare C’s undervisning förekommer frågor av karaktären 
”Är du säker?”, ”Hur vet du det?” och ”Varför?” vilket kan stimulera till reflektion om eleven ges 
utrymme att fullfölja reflektionsprocessen. Vanligt är däremot att eleven inte får fullfölja någon 
reflekterande process då läraren i nästa steg presenterar förslag eller avgränsar genom följdfrågor 
som begränsar. 
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Ett utdrag ur lektion 2 med lärare B illustrerar en avbruten reflektionsmöjlighet. Under denna 
sekvens bjuder läraren i första läget in eleven till att argumentera för formeln vilket medför ett 
reflektionstillfälle. I andra läget stängs elevens reflektionsmöjlighet då läraren på ett konkret sätt 
istället demonstrerar detta.  

E: Hur gör man här?  
L: Hur räknar man ut omkretsen på en cirkel?  
E: Diametern gånger pi.  
L: Är du säker? Hur vet du det?  
(Läraren går in i ett rum intill och kommer strax tillbaka med en cirkelformat trästycke med 
ett kardborreband runt omkretsen.)  
L: Diametern (håller bandet tvärs över cirkeln så det motsvarar diametern). Hur mycket är 
pi?  
E: 3,14  
L: Ja, titta nu. Läraren viker bandet tre gånger diameterns längd och får en liten snutt över.  
L: Det här är 0,14.  
E: Är det så på alla cirklar?  
L: Ja!  

 
Med avseende på sekvensen som helhet faller den inom denna kategori medan den del som 
utspelar sig från dess att läraren hämtar cirkeln kan klassas som rent hinder. I intervjun ger 
läraren sin respons med följande kommentar: ”Den där tycker jag är så bra för man ser att det 
”blir lite till”. Jag har ju visat den innan, så eleven är van med den, det var därför det gick lite 
snabbt nu. ”3 och lite till” tycker jag är ett bra uttryck”. En episod av liknande karaktär 
förekommer i den första observerade lektionen med lärare C, då denne inledningsvis ställer en 
fråga som inbjuder till reflektion men i nästa andetag avgränsas möjligheten genom en följdfråga 
vilken begränsar reflektionsutrymmet till att enbart avse likhet och skillnad mellan de två 
rymdgeometriska formerna.  
 

L: Vad, om vi säger kub, vad kännetecknar den? 
(kort paus – ingen elevrespons)  
L: Om vi jämför den med ett rätblock, vad är skillnaden? 
E: Alla sidor är lika. 
L: Ja, och det gäller inte rätblock.  

 
Även i lärare A’s lektioner förekommer flera tillfällen då läraren till en början stimulerar till 
reflektion för att i nästa ögonblick avgränsa eller stänga möjligheten. Ett utdrag ur lektion tre 
exemplifierar detta.  

E1: Hur gör man här?  
(Eleven pekar på uppgift där en kvadrat har arean 13 och sidans längd ska räkna ut)  
L: Hur gjorde du här?  
(pekar på kvadrat med area 9)  
E1: Tre gånger tre  
L: Ja och vad gjorde du?  
E2: 3,5 ungefär  
L: Hur kan du veta det?  
(Tyst) 
L: Hur vet du?  
(Tyst) 
L: Två tal, den gånger den ska bli 13.  
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(Tyst)  
L: 3*3 blir?  
E1; nio  
L: 4*4?  
E1: 16  
L: Nånstans mellan 3 och fyra ska det vara då. Vilken knapp på miniräknaren kan man 
använda? Titta på räknaren.  
E2: ”Rotenur”  
(eleven pekar)  
L: Ja. ”Rotenur”.  
E2: Aha…  

 
Lärare A stimulerar till en början eleven genom att ställa frågor som innebär att eleven får se 
tillbaka på tidigare lösning för att på så sätt kunna se kopplingar som leder framåt. När 
elevresponsen upprepade gånger uteblir övergår läraren till att ställa ledande och slutna frågor, ex. 
”3*3 blir?”, vilket innebär att reflektionsmöjligheten minimeras.    

Hämmade reflektionstillfällen  
Under denna kategori återfinns de situationer där reflektion hindras. Som presenterats i avsnittet 
ovan förekommer tillfällen där en påbörjad reflektionsmöjlighet blir avbruten, vilka i denna studie 
kategoriseras som möjligt reflektionstillfälle trots att det som orsakar avbrottet i sig skulle kunna 
beskrivas som hämmande. När läraren tar stort utrymme utan att inbjuda eleverna till att vara 
aktiva minskas reflektionsutrymmet. Om läraren presenterar sina lösningsförslag innan eleverna 
fått chansen, lärares direkta svar på elevfrågor samt bejakanden av elevsvar utan krav på 
argumentering hindras reflektionsprocessen.   

Gemensam för lärarna är att de sällan ger direkta svar på elevers frågor utan vänder tillbaka en 
motfråga till eleven. Dock förekommer det några tillfällen då läraren tar hela utrymmet i 
situationen och presenterar en färdig lösningsmetod. Exempelvis ur lärare C’s första lektion då 
eleven behöver hjälp och tillkallar läraren. 
 

E: Hur räknar man ut hur högt det är?  
L: Om vi har volymen. Basarean, 50 * 30 och vi vet att volymen är basen gånger höjden. 
1liter = 1 dm3 = 1000 cm3. Vi har 60 000 cm3 = 1500 som är basen gånger höjden. 
Kommer du ihåg när vi hade 20 = 2x, då blev x=10 för vi dividerade med två. Det blir 
samma sak, h = 60 000/1 500.  
E: Fattar fortfarande inte.  
L: Först omvandlar du till cm3, 60 l = 60 dm3 = 60 000 cm3 Nu har vi volymen 60 000 cm3, 
vi har basarean. Det enda vi behöver veta är h. Läraren bläddrar fram formeln V = b * h i 
läroboken, visar eleven. 
L: Volymen är lika med basen gånger höjden. 

 
Utrymmet för elevreflektion i sekvensen ovan är minimalt, då läraren enbart redogör för sitt sätt 
att nå ”det rätta svaret”. Läraren anknyter till en tidigare uppgift med frågan ”Kommer du 
ihåg…”, men stänger elevens reflektionsmöjlighet i och med att läraren själv är den som svarar på 
frågan. I fältanteckningarna från A’s andra lektion finns en sekvens som även den representerar 
en interaktion som hindrar elevreflektion. Läraren tillkallas av en elev som fastnat på en uppgift.    

E: Den där.  
(eleven pekar på uppgiften 5 + (-8) =)  
L: Hur kunde man göra när det står två olika tecken? Fem plus åtta, vad är det?  
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(Läraren ritar en tallinje, markerar +5 och +8 på linjen.) 
L: Tänk såhär: ”minus och minus blir plus”, ”plus och plus blir plus”. ”minus och plus blir 
minus”  
(Läraren skriver samtidigt symbolerna på pappret)  
L: Två lika blir plus och två olika blir minus. Om vi börjar här (sätter pennan på +5) och 
du har plusminus åtta, du får gå åt andra hållet.  
(Läraren räknar åtta steg åt vänster och hamnar på -3) 

 
I episoden ovan presenterar läraren sitt sätt att tänka utan att eleven fått möjlighet att göra ett 
försök till förklaring. En annan situation då läraren hindrar eleven från att reflektera utspelar sig 
på lärare B’s tredje lektion.  

(En elev rättar en genomförd uppgift och upptäcker ett felsvar varpå läraren tillkallas.)  
L: Ska se vad du gjort för fel här då.  
E: Alltså, jag räknade först…  
(Läraren tittar på elevens lösning) 
L: Vet du vad du gjort? Du har räknat arean… det är ju omkretsen de frågar efter.  
E: Oj…  
L: Gör om.  

 
Eleven ges inte tillfälle att själv kontrollera varför det framarbetade svaret inte stämmer eftersom 
läraren med sitt direkta svar förklarar orsaken. En liknande sekvens återfinns i fältanteckningarna 
från lärare C’s tredje lektion. Eleven har löst den första delen av uppgiften på rätt sätt men missat 
att dividera med två vilket läraren i sin kommentar direkt avslöjar.  

E: Nu blir det fel. Det blir ju fel.  
L: Nej, du har… titta här, 3000 gånger 0,095, det är såhär.  Det är det man betalar, sen delar 
man med två.  

 
Periodvis under lärarnas repetitioner är tempot förhållandevis högt och inte mycket tid finns till 
reflektion. Många frågor är formulerade så att ett rätt svar räcker för att läraren ska gå vidare till 
nästa sak. Det är en form av snabbkontroll av tidigare kunskaper utan ytterligare 
reflektionsmöjlighet. Ibland används slutna frågor, där ett givet svar förväntas, och där läraren 
även nöjer sig med ett korrekt svar och därmed tillskriver ”det rätta svaret” ett oförtjänat värde. 
Ett illustrativt exempel på en situation där ren faktakunskap kontrolleras utan någon möjlighet 
reflektera är då lärare B håller upp en cylinder och frågar ”Vad heter den?” Då en elev snabbt 
svarar korrekt visar läraren en tillfredställelse över svaret och går vidare till nästa figur, ”och 
den?” Då läraren nöjer sig med rätt svar och inte begär en elevmotivering framstår sekvensen mer 
som ett kontrollerande av lagrad och återgiven kunskap än uppvisad förståelse för 
rymdkropparna i sig. När eleverna arbetar enskilt och läraren cirkulerar i klassrummet 
förekommer inga episoder då läraren enbart bejakar korrekta elevsvar.   

Lärares respons och tankar kring reflektion 
I följande avsnitt presenteras material från intervjuerna som på ett eller annat sätt kan kopplas till 
det som observerats under matematiklektionerna. Lärarnas tankar kring vad som underlättar 
respektive hämmar elevers reflektionsmöjlighet innehar en relevans för studien och förtjänar 
därför plats i arbetet.  

Lärarnas frågor i undervisningen  
Vid djupintervjun visades inledningsvis sekvenser innehållande lärarfrågor från de observerade 
lektionerna med den aktuella läraren. Avsikten med de utvalda episoderna var att läraren skulle 
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erbjudas tillfälle att förklara syftet med frågorna och således fanns också möjlighet att med hjälp 
av lärarsvaren tolka det observerade materialet på ett tillförlitligt sätt. Samtliga lärare menar att 
frågorna de tillämpar i undervisningssituationer är riktade till elever för att inbjuda till 
eftertänksamhet och reflektion. Exempelvis beskriver lärare A och B det på följande sätt:    

Syftet med frågorna är att de ska få tänka till . Tänka, vad är det man menar… hur man 
förklarar… hur kan man beskriva det med ord? Att använda sig av ord… (Lärare A)  

Få dem att tänka framåt, utvecklas, utmanas. Vissa behöver man ge svar för att de ska 
kunna utvecklas. Jag vill ju leda dem framåt. Att de ska tänka vidare. Servera svar, det är 
inte min grej. (Lärare B)  

På frågan om hur lärarna anser att de arbetar med reflektion i sin matematikundervisning menar 
de att lärarfrågor, som naturliga inslag i undervisningen, är det som i huvudsak stimulerar till 
reflektion. Många andra aspekter påverkar också elevernas reflektionsmöjlighet och presenteras 
under nästkommande avsnitt, Förutsättningar för reflektion. Nedan redogör lärarna för hur 
lärarfrågor kan möjliggöra ett reflektionsstimulerande klassrumsklimat.  

Om inte jag ställer frågor så… jag kan ju inte serva dem med svar, de måste ju tänka själva 
och komma med förslag. Att våga säga förslag även om de inte alltid är rätt utan gå vidare. 
Man behöver inte bara ha rätt jämt. Och likadant, att deras tanke som de möjligtvis redan 
hade att den kommer upp till ytan. Att man stärker dem i deras egna tankar. Vi reflekterar 
över huvudtaget alldeles för lite. Det här är ju ett sätt att ställa de här frågorna, att reflektera 
över det hela.  Men, det borde ju kunna gå och göra det betydlig bättre också. Och kanske 
ställa den sista frågan ”vad är det vi lärt oss idag?” (Lärare A)  

Reflektionen är också ett moment där du som lärare måste uppmuntra dem till att göra. Jag 
menar, om jag inte ställer frågor som kräver en reflektion av dem då kommer de inte att 
göra det. (Lärare C)  

Förutsättningar för reflektion 
De tre lärarna är överens om att reflektion är något som måste tränas och därmed måste det 
också avsättas tid för detta. Lärarfrågor där eleverna stimuleras till eftertänksamhet och tvingas 
redogöra för sina tankar är enligt lärarna en viktig aspekt för att inbjuda och uppmana till 
reflektion. Andra faktorer som lärarna anser är en förutsättning för elevreflektion beskrivs i detta 
avsnitt.  

En gemensam åsikt är att läraren har en avgörande roll men lärandesituationen är komplex och 
påverkansfaktorer riskerar att ge effekt på undervisningen. Eleverna upplever ofta reflektion som 
svårt och behöver därför kontinuerligt utsättas för reflektionsstimulerande metoder som i bästa 
fall leder till att reflektion slutligen blir en automatiserad och naturlig procedur. Åsikten om vilken 
typ av klassrumsaktiviteter som underlättar skiljer sig något. En lärare anser att de lärarledda 
gemensamma diskussionerna i högre grad stimulerar till reflektion medan de två andra lärarna 
framhåller att när eleverna arbetar självständigt, enskilt eller i små grupperingar, ökar 
reflektionsmöjligheten. Två av det tre lärarna menar dessutom att tidsaspekten kan ses som ett 
hinder för reflektion, vilket uttrycks på följande sätt:  

Det svåra är tiden, man måste ge dem den. Det behövs, de måste få tänka över vad de 
håller på med. Men, ibland går tiden fort, och så är det slut. Eleverna tycker att det är svårt 
att reflektera, att det är onödigt. De är inte speciellt vana. (Lärare B) 

Tidsaspekten och att det händer många grejor i klassrummet. – Åh, jag måste hinna med! 
Istället för att inse att om jag tog tid till reflektion så har jag verkligen hunnit med. Jag tror 



 

31 

 

på det. Men det här är i alla fall en del, en början, att ställa de här frågorna att man på… då 
får de kortare reflektioner för tillfället i alla fall. Att de får ”jaha, undra vad L menar nu 
då?”, ”vad är det vi har gjort?” och ”varför är det så?” (Lärare A)     

Att läraren har en viktig roll i att förmedla värdet av reflektion och både erbjuda tillfällen samt 
ställa krav på eleverna, anser samtliga lärare. Lärare C uttrycker att det egentligen inte finns några 
hinder för att låta eleverna reflektera, allt hänger på lärarens förmåga att undervisa om, stimulera 
till och kräva reflektion.   

Om du inte har gett dem verktygen för att kunna reflektera, då… De måste ha tränat in 
det, att reflektera. Läraren måste verkligen ha använt det som ett ständigt moment i all 
undervisning de driver så att eleverna vet att L kommer att göra det och L kommer att 
kräva att vi gör det. Redan från början måste de förklara det för eleverna. Jag ser hela tiden, 
när eleverna inte vet vad de ska göra med den information som de inskaffar då kommer det 
inte leda någon vart. Du kan reflektera när du har flera alternativ. Eleverna måste alltid veta 
vad det är som förväntas av dem, vägen dit, och varför ska de lära sig det. Och har de fått 
det, så är det lättare att diskutera senare. De måste sortera, tänka, reflektera. Om du inte har 
en mängd information då kan du inte reflektera, du kan inte sortera dem, och komma till en 
slutsats. Och sen kan du diskutera ”är den här slutsatsen det bästa eller finns det nån 
annan?”, ”skulle jag kunna göra såhär?”, ”Ja, men om jag gör såhär, vad är konsekvensen?”, 
”Vad blir resultatet?”    

Också lärare A påpekar i sin kommentar nedan att undervisningen måste utformas så att eleverna 
erhåller de verktyg som är nödvändiga för att kunna tillvarata de reflektionstillfällen som erbjuds:  

De måste ha ett språk så de kan reflektera och kan förklara vad de har tänkt och vad de har 
lärt sig. Och så måste man träna i reflektion, över huvudtaget, att ge dem tid att fundera 
vad är det vi har gjort?   

Lärartankar kring reflektion  
En bit in i djupintervjun avslöjades studiens syfte för undersökningspersonerna och de fick 
möjlighet att delge sina tankar kring reflektion som verktyg i undervisningen. Nedan presenteras 
några av lärarkommentarerna vilka kan ge indikationer på lärares inställning till reflektion. Några 
olika reflektionsaktiviteter, vilka lärarna menar förekommer som inslag i deras undervisning, men 
som dock inte observerades under de besökta lektionerna beskrivs i det följande. Lärare B 
berättar att ibland brukar eleverna få rätta varandras prov och att de är duktiga på att se vilka fel 
som begåtts. Genom att eleverna inte enbart ska avgöra huruvida kompisen har rätt eller fel utan 
dessutom påvisa orsaken till felet medför detta en reflektionsmöjlighet hos den rättande eleven.  

Ibland låter jag dem göra egna uppgifter som de får lösa varandras. Jag brukar samla flera 
på ett blad och så får de jobba med det. Men de måste ju testa själva så de vet att det 
funkar. De tycker det är roligt när de kommer på det. (Lärare B) 

Genom att eleverna får konstruera egna uppgifter och kontrollera dess funktionalitet uppenbaras 
ett reflektionstillfälle. Två av lärarna berättar att de tidigare har använt sig av reflektionsböcker 
där eleverna får skriva vad de har lärt sig. Att i skrift uttrycka sina nyförvärvade kunskaper är en 
förmåga som eleverna skulle behöva träna. Vanligtvis är de mycket sparsamma med kommentarer 
vilket medför att aktiviteten inte fyller sin funktion och kan istället uppfattas som tidsslöseri.  

Då har man istället för att försöka igen, så har man gett upp hoppet. Det är ingen vits att 
använda de där tjugo minuterna till att man får ett ”bra”. Istället skulle man då kanske 
envisats med att ja, men hur var det nu då? Vad har du lärt dig?  (Lärare A)  
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Att repetition av tidigare genomarbetade matematikområden är viktigt för elevernas förståelse är 
en åsikt som är samstämmig hos lärarna. Detta gäller även förmågan att sätta ord på sina tankar, 
vilket kan stimuleras genom olika lärarfrågor. I följande uttalande påtalar lärare B att 
problemlösning som metod automatiskt bidrar till att framkalla reflektionstillfällen.    

Jag tror att de får tid även att reflektera nu i 9:an. Jag brukar koppla tillbaka gången efter, 
att vi pratar om vad vi gjorde innan. Och ibland frågar jag ”vad har ni lärt er?” Vi brukar 
repetera, de får sitta och tänka ”vad har vi lärt oss idag?”. Jag brukar fråga: Vad gjorde vi 
förra gången? Man skulle givetvis ha mer tid. Med problemlösning tror jag att det är lättare 
att reflektera. Man kan ofta räkna på olika sätt. Men man måste ge det tid. Det är jag så glad 
för att jag gick problemlösningskursen. Det visste man väl innan också men man blev mer 
medveten om det. Man får ju in många olika områden i problemlösning. De brukar få 
funder på saker som: ”Hur har jag löst den här?” ”Finns det flera lösningsmetoder?” 
”Vilken är jag mest nöjd med?” ”Vilken lösning är bäst?” ”Vad är jag mest nöjd med i min 
lösning?”.   

De frågor som lärare B föreslår är av reflektionsstimulerande karaktär, då de avser leda till att 
elever jämför och värderar olika lösningsmetoder.    
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Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion om undersökningen under tre rubriker: metoddiskussion, 
resultatdiskussion samt vidare forskning.  

Metoddiskussion  
Då studiens syfte var att undersöka om och på vilket sätt elever erbjuds att reflektera i 
matematikundervisningen var valet givet att göra en kvalitativ undersökning innefattande 
triangulering för att öka studiens validitet. Observationerna har gett en övergripande bild över om 
och på vilket sätt elever erbjuds reflektionstillfällen och de efterföljande intervjuerna har bidragit 
till att tolka observationsmaterialet på ett tillförlitligt sätt. Intervjuerna dokumenterades med hjälp 
av diktafon, undantag en lärarintervju då läraren kände obehag över att bli inspelad. Om även 
observationerna hade spelats in, med hjälp av diktafon eller videoinspelning, hade å ena sidan 
möjligen noggrannheten blivit än högre, men å andra sidan finns då en högre risk för att 
undersökningspersonerna skulle påverkas av forskarens närvaro. Materialet från både observation 
och intervjuer har systematiskt bearbetats enligt den analysmodell som tidigare beskrivits.  

Ett annorlunda urval av undersökningspersoner, där lärare från flera olika skolor och kommuner 
deltagit, hade kunnat ge resultatet en högre reliabilitet. Då samtliga lärare tjänstgör på samma 
skola finns risk att de är sammansvetsade och använder ett likartat arbetssätt, vilket bidrar till det 
framkomna resultatet. Om tid funnits kunde observationerna spridits ut inom ett längre 
tidsintervall, vilket gett större möjlighet att få varierad undervisning. I de observerade fallen var 
syftet med lärarnas lektioner i stort sätt lika från gång till gång. Vid intervjuerna användes ett antal 
huvudfrågor vilka gav utrymme för eventuella följdfrågor. En lyckosam intervjuteknik är något 
som en forskare behöver träna och möjligen kan min ovana att intervjua ha påverkat det material 
som samlats vid intervjuerna. En pilotintervju, där mina intervjufärdigheter tränats och 
utvecklats, skulle kunnat bidra till fler och tydligare följdfrågor och gett ett rikare material. För att 
ytterligare säkerställa resultatet hade fler lärare kunnat ingå i studien samt fler genomförda 
observationstillfällen per lärare. Tidsmässigt rymdes inte detta alternativ under detta 
examensarbetes omfattning. Ytterligare en av studiens svårigheter kan tyckas vara att reflektion 
som begrepp är komplicerat med hårfina gränser vilket kräver att forskaren är konsekvent i sina 
tolkningar. Beroende på hur en situation vinklas och vilka andra faktorer som spelar in i 
ögonblicket kan tolkningen ge skilda åsikter av vad som är reflektion och inte. Vad som exakt 
försiggår i elevernas hjärnor går inte att förutspå och synliggöra, vilket innebär att tillfällen som i 
studien analyserats som icke reflektionsstimulerande i verkligheten kan ha påverkat elevens 
metakognitiva process och vid ett kommande tillfälle bidragit till ett reflektivt agerande.    

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet med hjälp av den tidigare forskning som presenterats i 
avsnitten för litteraturgenomgång. Det primära syftet med studien var att undersöka om elever 
stimuleras till reflektion i matematikundervisningen samt vilka förkommande situationer som 
erbjuder reflektionstillfällen. Sekundärt har materialet gett möjlighet att kartlägga situationer som 
hämmar reflektion samt gett en övergripande bild över lärares tankar kring reflektion i 
undervisningen.  

Vid tolkning och analys av studiens material uppmärksammades få situationer där elever 
stimuleras till reflektion och denna även tillåts ske. Detta överensstämmer med det resultat som 
Bek (2012) samt Bergqvist och Lithner (2011) konstaterat i sina studier. I jämförelse med dessa 
studier gäller det att förhålla sig något kritisk då framför allt Beks undersökning avser studenter 
på högskola och dessutom inte inom matematikämnet. Bergqvist och Lithner däremot studerade 
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matematiklärare i tre olika ålderskategorier varav högstadiet var en av dessa. Trots dessa 
skillnader finns likheter vad gäller utformning och resultat. Begreppet reflektion har definierats 
och tolkats på liknande sätt och resultatet visar att förekomsten av lärarnas reflektionsstimulans i 
samtliga fall är begränsad. Denna studie har visat att reflektionsinbjudande aktiviteter 
förekommer som inslag i samtliga lärares undervisning men de tillfällen där reflektionen följs upp 
sker i begränsad utsträckning. Forskningsfrågan som avser om det finns moment i lärares 
undervisning som kan fungera som reflektionsstimulerande respektive reflektionshämmande går 
således kort att besvara med Ja då båda varianterna förekommer. När det gäller vilka moment och 
typer av aktiviteter som fungerar positivt eller negativt ur reflektionssynpunkt krävs en utförligare 
redogörelse.      

Svaren från lärarintervjuerna indikerar att lärarna har ambitioner vad gäller elevers reflektion i 
matematikundervisningen. Samtliga lärare är överens om att reflektion är ett viktigt inslag i 
elevers lärprocess och metakognition är en förutsättning för att förankra kunskaper och erhålla 
djupare förståelse. Här finns således en koppling mellan tidigare forskningsresultat (bl.a. 
Grossman, 2009; Långström, 2008; Pólya, 1945) och inställningen hos lärarna i studien. Trots 
detta observerades enbart ett fåtal tillfällen per lektion där eleverna till fullo fick möjlighet att 
reflektera vilket kan tyda på att det finns ett gap mellan teori och praktik. Vad detta beror på kan 
inte besvaras utifrån denna undersökning utan istället hänvisas till teorin, ekologisk analys, om att se 
läraren som en del i ett system där flera påverkansfaktorer har betydelse för lärarens agerande 
(Bjerneby Häll, 2006, s. 68; Chevallard i Bergqvist & Lithner, 2011, s. 255-256). Enligt lärarna 
behöver elevers förmåga att reflektera tränas, vilket samstämmer med tidigare forskares antydan 
(Grossman, 2009, s. 16) Hur denna möjlighet sett ut för de medverkande eleverna under tidigare 
skolgång framgår inte i studien. Möjligt kan vara att eleverna inte har getts tillfälle att öva upp sin 
förmåga vilket innebär att de inte responderar på sådant sätt att dessa situationer kan bli 
fullvärdiga reflektionstillfällen. Detta kan vara anledningen till att läraren i nästa steg försöker 
hjälpa eleven att uttrycka sig genom att ställa avgränsande följdfrågor. Hårddrar man dessa 
situationer klassificeras de som tillfällen där utrymmet för elevreflektion uteblir istället för 
stimulerade reflektionstillfällen. Med andra ord är elevens respons också avgörande för hur 
läraren i sin tur hanterar situationen.   

Lärarfrågor som tvingar elever att sätta ord på sina tankar samt motivera och argumentera för 
sina lösningsprocesser medför att eleverna kan utveckla den reflektiva förmågan (Pettersson, 
2011, s. 35-36; Pólya, 1945, s. 15). Den naturliga förekomsten av öppna frågor, innehållande 
exempelvis frågeorden ”varför” eller ”hur”, visar på ett förhållningssätt hos lärarna som kan 
stimulera eleverna till eftertänksamhet och även inbjuda till reflektion. Elevers egenkontroll, som 
uppmanas i och med att läraren inte nöjer sig med det rätta svaret utan även begär en redogörelse 
över lösningsprocessen innebär en reflektionsmöjlighet (Grossman, 2009, s. 16-21; Pólya, 1945, s. 
14-15). När felaktiga svar presenteras för att få eleverna att tänka, kontrollera och värdera kan det 
kopplas till Hodgen och Wiliam (2011, s. 15) som menar att dessa jämförelser övar och utvecklar 
reflektionsförmågan. Exempel från fältanteckningarna är när lärare C påstår att bråk med olika 
nämnare kan adderas samt då lärare A väljer att lyfta fram två elevers tankar kring 
lösningsprocessen för uppgiften 7 + (-8). Vanligt förekommande är dock, som tidigare 
diskuterats, att dessa inbjudande reflektionstillfällen av olika anledningar begränsas eller avbryts.   

De observerade lektionernas upplägg skiljer sig i viss mån åt i förhållande till den typ av 
undervisning som enligt aktuell forskning utgör ett representativt exempel från dagens 
matematikundervisning (Bergqvist & Lithner, 2011, s. 252-253; Pettersson, 2011, s. 45). Det 
avvikande är en större andel lärarledda genomgångar och diskussioner framför enskilt räknade i 
läromedlet. Däremot förekommer moment av repetition vid majoriteten av lektionerna, vilket 
forskarna pekar på är vanligt förekommande. Exempelvis när lärare B frågar eleverna efter 
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namnet på olika rymdgeometriska former som uppvisas, accepteras enbart svaren utan närmare 
motivering.  Då läraren accepterar ett elevsvar utan att kräva vidareutveckling och argumentation 
förhindras reflektion och därmed ett fördjupat lärande (Bergqvist & Lithner, 2011, s. 267; 
Emanuelsson, 2001, s. 15). Under lärarnas repetitioner förekom ofta sådana tillfällen, vilka kan 
ses som en kontroll av tidigare kunskaper och intränade regler. Kritik kan då felaktigt riktas mot 
lärarsituationen om den som tolkar enbart ser situationen ur ett perspektiv. Att istället se 
undervisningssituations helhet, att det som händer sker i en kontext (Bjerneby Häll, 2006, s. 68; 
Chevallard I Bergqvist & Lithner, 2011, s. 255) och inse att lärarens syfte med lektionen måste 
beaktas, vilket i detta fall var en snabbrepetition av tidigare bearbetade matematikområden. Om 
lärares syfte istället hade varit att undervisa om rymdgeometriska formernas egenskaper skulle 
möjligen lärarens respons sett annorlunda ut. Då eleven helt riktigt svarar ”cylinder” skulle en 
lärarkommentar av typen ”Det är en cylinder, men förklara hur du säkert kan veta det” kunna 
inbjuda till ytterligare reflektion. En av förutsättningarna för reflektion är att tidigare erfarenheter 
lyfts vilket sker i samband med sammanfattning och repetition (bl.a. Bergqvist & Lithner, 2011, s. 
252; Nilsson, 2012, s. 79-82). Således kan det påstås att det råder en viss konflikt i detta avseende. 
Medvetenheten om hur elevers tidigare införskaffade kunskap, genom repetition, kan 
sammanlänkas med nya erfarenheter bör leda till att liknande situationer ger utrymme för 
reflektion.               

Två av lärarna anser att då eleverna arbetar enskilt med att lösa uppgifter finns större möjlighet 
till reflektion. Studiens empiriska material kan däremot tolkas på så vis att de lärarledda 
genomgångarna ger mer utrymme för reflektion än då läraren rör sig i klassrummet när eleverna 
räknar enskilt. Kan detta vara en aspekt som överensstämmer med Tillhammars (2008, s. 26) 
påstående att tiden är en bristvara? En lärare som har klassrummet fullt av elever som samtliga 
ska dela på lärarens tid, då finns inte utrymme att ge vardera elev mer än ett par minuter. 
Dessutom kan antas att det finns en uppenbar risk med att överlämna ansvaret för reflektionen 
till eleverna om de inte tidigare har tränats och erhållit en god reflektionsförmåga. Samtliga lärares 
undervisning tyder på ett förhållningssätt som förespråkar ett öppet arbetsklimat där eleverna 
uppmanas samarbeta, diskutera och ta hjälp av varandra. På så sätt skulle de två lärarnas 
påstående kunna motiveras. Å ena sidan kan tidsaspekten bidra till att elever inte ges möjlighet att 
reflektera men å andra sidan, som Lärare A uttrycker sig kan reflektionen, om bara tiden ges, 
istället bli det verktyg som medför att de elevkunskaper som förväntas och krävs av läroplanen 
faktiskt hinner bearbetas och uppnås. Det sistnämnda påståendet stämmer väl överens med 
Tillhammars åsikt om att reflektion ska ses som en tillgång i undervisningen vilken höjer 
kvaliteten på lärandet, om bara tid för detta avsätts (2008, s. 26). Tidsaspekten kan ses ur fler 
olika perspektiv. I materialet framkommer tillfällen då lärarna inte ger eleverna betänketid utan 
följer upp med ledtrådar eller omformuleringar om det utbryter tystnad. Detta kan kopplas till 
forskningsresultat som tyder på att korta svarstider och allt för snabb vägledning har en negativ 
effekt på lärprocessen (Hodgen & Wiliams, 2011, s. 28; Långström, 2008, s. 61). Vad gäller 
begränsningarna av elevers betänketid kan detta bero på att lärarna känt sig stressade att komma 
vidare.  

Huruvida eleverna reflekterade eller inte i samband med den egenbedömning, med hjälp av 
bedömningsanvisningarna, som läraren erbjöd går inte att avgöra och är heller inte denna studies 
syfte att undersöka. Det är möjligt att eleverna enbart kontrollerar att de fått rätt svar och inte tar 
tillfället att värdera sin metod i förhållande till de givna exemplen, vilket är en metod där 
reflektionen aktiveras (Hodgen & Wiliam, 2011, s. 15-33). Men möjligheten fanns där och det går 
enbart att sia om huruvida eleven hade den förmåga som krävs för att själv utnyttja 
reflektionstillfället. Om de situationer som i resultatavsnittet klassats som möjliga reflektionstillfällen, 
helt utesluter möjligheten till reflektion tål att diskutera eftersom det är omöjligt att se vad som 
försiggår i elevers hjärnor. En situation som tillsynes begränsar eller avgränsar elevens möjlighet 
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till reflektion kan på något sätt ändå fungera som ett tillfälle där eleven i efterhand eller i det tysta 
bearbetar kunskapen. Den eleven som under lärare C’s lektion ombads att försöka lista ut och 
förklara hur en annan elev tänkt, genom att jämföra mot sin lösning fick inte tillfälle att i 
situationen redogöra för sina tankar. Det är möjligt att denna situation ändå skapat en 
reflektionsprocess där eleven tyst för sig själv eller rent utav vid ett senare tillfälle reflekterar över 
matematikinnehållet.  

Sammanfattande slutsats 
Studien visar att trots att samtliga lärares inställning till reflektion är positiv förekommer endast i 
vissa fall tillfällen då eleven stimuleras till djupare form av reflektion och denna får ske. Materialet 
i studien indikerar att lärares intention är att i undervisningen tillämpa reflektion som verktyg för 
elevers lärprocess. Kontinuerligt inbjuder lärare elever till att reflektera men vanligt är att dessa 
tillfällen begränsas eller utplånas. Under samtliga lärares lektioner ställs ofta frågor till eleverna 
som kan fungera reflektionsstimulerande om de ges utrymme och reflektionen följs upp. 
Väsentligt blir att ta hänsyn till att lektionernas utformning och reflektionsstimulans kan ha sett 
helt annorlunda ut om observationerna skett vid andra tillfällen. Att denna undersöknings 
materialinsamling inträffade i samband med att eleverna repeterade och övade inför prov, 
alternativ återkopplade genomförda provs matematikinnehåll till tidigare undervisning kan ha 
bidragit till det framkomna resultatet. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte enbart 
räcker med lärares ambition och vilja att tillämpa ett reflekterande arbetssätt. Det krävs dessutom 
ett samspel mellan många existerande faktorer i den komplexa situation som undervisning 
innebär. Forskningen har visat att trots en uppsjö av rapporter och artiklar vad gäller reflektion är 
det svårt att finna en hållbar definition som innefattar reflektionens alla tänkbara varianter. 
Studiens resultat kan bidra till att påminna och göra lärare medvetna om vilka aktiviteter som 
stödjer reflektion samt förmedla vikten av att eleverna redan i tidigare år behöver undervisas om 
och utsättas för en undervisningspraktik som kontinuerligt kräver förekomsten av reflektion.  

Vidare forskning 
Undersökningen har hos mig väckt ytterligare funderingar värda att undersöka. Att se vilken 
inställning elever har till reflektion och deras uppfattning av om de anser att det är en viktig 
faktor för lärandet, skulle vara intressant att följa upp. Intressant vore även att i en studie, 
genomförd under en längre tidsperiod, undersöka hur ett reflekterande arbetssätt kan 
implementeras i undervisningen, för att få kunskap om i vilken utsträckning och på vilket sätt 
elever, som i hög grad stimuleras till reflektion, utvecklar sin reflektionsförmåga. I 
inledningsskedet av examensarbetet var även tanken att undersöka huruvida lärare reflekterar 
över sin undervisning, vilket föll bort i avgränsningen. Personligen skulle jag finna detta mycket 
intressant då elever enbart ges möjlighet att lära det som erbjuds att lära, vilket medför att vi som 
lärare måste reflektera över vår undervisning.    
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Bilaga 1  

 

Snabbintervjufrågor (till läraren efter varje observationstillfälle) 

Vad var lektionens syfte? 

Blev det som du tänkt? 

Var det något som avvek? (Bättre eller sämre) 

Övriga kommentarer 



 

 

 

Bilaga 2  

 
Intervjufrågor (efterföljande djupintervju) 

 
 
1. Tycker du att det här är ett representativt utdrag från en av dina lektioner? 
 
2. Spontant, är det något som du kommer att tänka på? 
 
3. Vad anser du - nu i efterhand - är syftet med de frågor som du ställer i den här sekvensen? 
 
 
Informera om att studiens syfte är att undersöka elevers möjlighet till reflektion i 
matematikundervisningen.   
 
 
4. På vilket sätt anser du att du arbetar med det i din undervisning?  
 
 
Möjliga följdfrågor: 
 
Ser du någon skillnad i olika klassrumsaktiviteter? (genomgångar och enskilt räknande)  
 
Skillnad i matematikområde? (bra/mindre bra områden) 
 
Vad anser du underlättar reflektion? För dig som lärare att erbjuda tillfällen i 
undervisningssituationer? Vad underlättar för eleven att reflektera?  
 
Vilka hinder ser du? Vad anser du hindrar eleven från att reflektera? Vad är hinder för läraren i 
undervisningen?  



 

 

 

Bilaga 3 – Observationsdokument  



 

 

 

Bilaga 4 – Informantbrev, elev 

 

 

 

 

     2012-10-23 

 

Information om studie av matematikundervisning 

 

Mitt namn är Susanna Virtanen och jag är nu i slutet på min utbildning till lärare för grund- skolans 
tidigare år vid Högskolan Dalarna. Denna termin skriver jag ett examensarbete på avancerad nivå, 
inom matematikdidaktik, där mitt syfte är att studera lärares praktik och upplägg av undervisning.  

Under hösten utför jag observationer av matematiklektioner där enbart läraren står i fokus. Studien 
kommer att utföras i år 9 där tre matematiklärare, vid några tillfällen, observeras under den ordinarie 
undervisningen. Dokumentation kommer att ske i form av observationsprotokoll samt intervju av 
lärarna. Observera att inga noteringar om elever kommer att göras. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Det är endast jag och min handledare, 
Lovisa Sumpter, som kommer att ha tillgång till materialet. Vid undersökningen utgår jag från 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom Codex. När uppsatsen är godkänd av Högskolan 
Dalarna kommer allt insamlat material att förstöras.  Deltagande lärare, dess skola och kommun 
kommer inte att avslöjas i uppsatsen.  

Jag vill ännu en gång tydliggöra att det är läraren som är föremål för mina observationer och 
kommande analys. Inget som elever säger eller gör kommer att dokumenteras.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

     

Susanna Virtanen    Lovisa Sumpter 
Lärarstudent    Lektor och forskare 
E-post: v10susvi@du.se    E-post: lsm@du.se  
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Bilaga 5  – Informantbrev, elev under 15 år 

 

 

    2012-10-23 

Information om deltagande i undersökning 

Mitt namn är Susanna Virtanen och jag är nu i slutet på min utbildning till lärare för grund- skolans 
tidigare år vid Högskolan Dalarna. Denna termin skriver jag ett examensarbete på avancerad nivå, 
inom matematikdidaktik, där mitt syfte är att studera lärares praktik och upplägg av undervisning.  

Under hösten utför jag observationer av matematiklektioner där enbart läraren står i fokus. Studien 
kommer att utföras i år 9 där tre matematiklärare, vid några tillfällen, observeras under den ordinarie 
undervisningen. Dokumentation kommer att ske i form av observationsprotokoll samt intervju av 
lärarna. Observera att inga noteringar om elever kommer att göras. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom ämnet matematikdidaktik. Deltagande 
lärare, dess skola och kommun kommer inte att avslöjas i uppsatsen.  

Jag vill ännu en gång tydliggöra att det är läraren som är föremål för mina observationer och 
kommande analys. Inget som elever säger eller gör kommer att dokumenteras.  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetik krävs ett samtycke av vårdnadshavare om eleven är under 15 
år. Vänligen återlämna detta informationsbrev undertecknat till ditt barns matematiklärare senast 
26/10.  

 

Godkänner    (  )  Godkänner inte   (  ) 

 

Elevens namn  __________________  Vårdnadshavares underskrift __________________ 

Elevens persnr ___________________Namnförtydligande  ______________________  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Susanna Virtanen    Lovisa Sumpter 
Lärarstudent    Lektor och forskare 
E-post: v10susvi@du.se    E-post: lsm@du.se  
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Bilaga 6 – Informantbrev, lärare 

 
 
 

    2012-10-23 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i undersökning 

Mitt namn är Susanna Virtanen och jag är nu i slutet på min utbildning till lärare för grund- skolans 
tidigare år vid Högskolan Dalarna. Denna termin skriver jag ett examensarbete på avancerad nivå, 
inom matematikdidaktik, där mitt syfte är att studera lärares praktik och upplägg.  

Under hösten utför jag observationer av matematiklektioner där läraren står i fokus. Studien kommer 
att utföras i år 9 där tre matematiklärare observeras under den ordinarie undervisningen. 
Dokumentation kommer att ske skriftligen i samband med observationer och lärarintervjuer. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom ämnet 
matematikdidaktik. Det är endast jag och min handledare, Lovisa Sumpter, som kommer att ha 
tillgång till materialet. Vid undersökningen utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
genom Codex. När uppsatsen är godkänd av Högskolan Dalarna kommer allt insamlat material att 
förstöras.  Självklart kommer Du få ta del av den godkända uppsatsen om Du så önskar. Deltagande 
lärare, dess skola och kommun kommer inte att avslöjas i uppsatsen.  

Härmed tillfrågas Du om att delta i undersökningen. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie      (  ) 

Jag samtycker inte till att delta i denna studie  (  ) 

 

Underskrift______________________________   Ort/Datum_________________________ 

Namnförtydligande________________________ 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Tack på förhand! 

Susanna Virtanen    Lovisa Sumpter 
Lärarstudent    Lektor och forskare 
E-post: v10susvi@du.se    E-post: lsm@du.se   
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