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Martin Hagman 

Abstrakt 

I detta arbete används begreppet ”kvalitativt god matematikundervisning” i syfte att ringa in 

matematikundervisning som är framgångsrik och leder till meningsfullt lärande i matematik. Mot 

bakgrund av att svenska skolelevers resultatnedgång i matematik väcker frågor kring vad kvalitativt 

god matematikundervisning är, syftar denna studie till att: beskriva vad som kan anses utgöra 

kvalitativt god undervisning i matematik och försöka överföra beskrivningen till en för lärare 

användbar undervisningsmodell. För studiens genomförande har forskningsfrågorna varit: Vad 

kännetecknar kvalitativt god matematikundervisning? och vilka roller och ansvar innebär kvalitativt 

god matematikundervisning för läraren och eleverna? En metaanalytisk inspiration ligger till grund för 

en metodologi baserad på systematisk översyn av aktuell svensk matematikdidaktisk forskning. I 

urvalet ingår sju doktorsavhandlingar och en vetenskaplig rapport publicerade mellan åren 2006 och 

2013. Granskningen utav de åtta forskningspublikationerna visar att kvalitativt god 

matematikundervisning kännetecknas utav en kommunikativt vital undervisningsmiljö där 

gemensamma och utforskande aktiviteter används för att etablera en konceptuell förståelse i 

matematik. I kvalitativt god matematikundervisning behandlas öppna och matematiskt rika problem 

som kräver tolkningsförmåga och tränar elever i att matematisera sitt språk och sitt tänkande. Läraren 

bör eftersträva insyn i hur elevernas uppfattningar och matematiska förståelser är beskaffade genom 

hela undervisningsförloppet för att bemöta dem med relevant återkoppling. Läraren arbetar som en 

ciceron och erbjuder elever möjligheter till lärande genom att bjuda in till möten med matematiska 

lärandeobjekt. Eleverna är aktiva och delaktiga i diskussioner och återkopplingar genom 

undervisningen och fungerar därmed både som sina egna, varandras och lärarens resurser. 

Matematikundervisningens olika kvalitetsaspekter sammanfattas i en modell med viss potential att 

fungera även som lektionsmall. Modellens och resultatens giltighet diskuteras mot tidigare forskning 

vilket åskådliggör likheter med faktorer för framgångsrik undervisning överlag, ej enbart i matematik. 

Nyckelord 

Kvalitativt god matematikundervisning, undervisningsmodell, kommunikativ undervisning / High 

quality mathematics curriculum, teaching model, communicative teaching 
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Bakgrund 

Varför bör vi veta mer om matematikundervisning? Denna fråga är vägledande för detta avsnitt 

och efter en personlig inledning motiveras föreliggande studie utifrån faktorer frikopplade det 

personliga intresset. 

Inledning 

Efter flera års studier till lärare är frågor rörande undervisning fortfarande lika svåra, komplexa och 

intresseväckande. I mitt fall har antalet frågor att söka svar på ökat, pådrivet av en underliggande 

nyfikenhet, vartefter antydningar till svar erbjudits inom utbildningen. Det är således inte utan vånda 

jag fattar beslut om vilka frågeställningar som skall ges utrymme då tid till närmare studier av dem 

erbjuds.  

Frågeområdet är däremot på förhand givet och det gäller frågor kring matematikundervisning. Det är 

inte första gången jag intresserar mig för detta och förhoppningsvis inte den sista. Vad är att erbjuda 

eleverna undervisning av god kvalité? Är en fråga jag ofta återkommit till. Frågan är omfångsrik och 

komplex så min ingång till denna studie består därför i att försöka rama in ”undervisning av god 

kvalité”. Genom att ta reda på vad som är gjort och vad vi idag känner till kan vi kanske lära oss mer 

om hur man eventuellt bör undervisa i matematik. Målet är således att utifrån dokumenterade 

kunskaper och erfarenheter i forskning kring undervisning och lärande i matematik försöka förstå 

bättre hur matematik kanske bör undervisas. Frågan tycks angelägen också ur vidare perspektiv. 

Matematikkunnande och matematikundervisning 

Matematikämnet i svensk skola har de senaste mandatperioderna fått stort utrymme i 

samhällsdebatt(er). Svenska grundskoleelevers matematikkunskaper över tid har sjunkit i PISA:s 

(Programme for International Student Assessment) internationella undersökningar (PISA, 2000; PISA, 

2003; PISA, 2006; PISA, 2009). TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studie) är 

en annan internationell mätning som år 2011 kan konstatera att svenska elevers matematikkunskaper i 

årskurs och i årskurs åtta uppvisar resultat under EU/OECD- genomsnittet. För årskurs åtta har 

resultaten dock sjunkit vid varje mätning sedan 1995 (Skolverket, 2012a. s. 8). I gymnasieskolan har 

prestationerna i TIMSS ADVANCED 2008 visat en kunskapsnedgång sedan mätningarna i TIMSS 

1995 (Skolverket, 2010. s. 11), elevernas förståelse uppvisar dessutom en mer utpräglad procedurell 

karaktär 2008 jämfört med mätningen 1995, begreppsförståelsen är således inte övertygande (ibid. s. 

98). Nationell statistik visar att andelen grundskoleelever med behörighet till vidare studier på 

gymnasiet direkt efter avslutad grundskola är oroväckande låg (www.skolverket.se, statistik och 

utvärdering. Hämtad 15/11 - 2013).  

Det är ingen optimistisk eller positiv kunskapsbild som målas upp men den är intressant eftersom det 

manar till vidare undersökning av orsak – verkan samband. I det hänseendet kan det vara värt att 

studera matematikundervisning närmare. Reaktionerna på kunskapsutvecklingen från politiskt håll har 

inte låtit vänta på sig och i detta stycke presenteras ett urval av reformer som genomförts eller pågår. 

Matematik är sedan några år tillbaka ett av Skolverkets bevakade ämnesområden (www.skolverket.se, 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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skolutveckling. Hämtad 15/11 - 2013). Fördelning av fler undervisningstimmar i matematik i 

grundskolan har utretts (Skolverket, 2012b) och utvecklings- samt fortbildningsinsatser har både 

sjösatts och avslutats. Matematiksatsningen pågick mellan 2009-2011 och utvärderingar visar att 

satsningens projektmedel främst riktats mot att undersöka möjligheter till olika undervisningsformer 

(se Ramböll, 2011; Skolverket, 2011c; Skolverket, 2011d). En pågående satsning syftar till didaktisk 

fortbildning av lärare (Utbildningsdepartementet, 2012). Nya läroplaner har också införts (se 

Skolverket, 2011a; 2011b). Resurserna och satsningarna ser ut att koncentreras till lärarna och behovet 

av att utveckla matematikundervisningen.  

Undervisning är svårföränderligt  

Att förnya och utveckla matematikundervisningen är viktigt men har också visat sig oerhört svårt. 

Engström och Magne (2003) visar i sin, över tid, långa undersökning om samtliga svenska 

grundskoleelevers kunskaper i matematik i en kommun att undervisningen är en viktig och sannolikt 

trögförändrad process. Undersökningen spänner över de tre läroplaner som föregått den i dagsläget 

gällande Lgr 11 (för grundskolan) med kunskapsmätningar vid åren 1977, 1986 och 2002. Följande 

citat visar på en av de intresseväckande huvudslutsatserna: 

Allt tyder på frapperande likheter mellan de tre undersökningsåren i fråga om den matematiska 

prestationsnivån. Vilken roll spelade då den ”revolutionerande” Lgr 69 som var styrdokument år 

1977? Hur påverkades undervisningen år 1986 av den ”back-to-basics”-inspirerade Lgr 80? Eller av 

den mer moderata framtidsinställda Lpo 94 med föreskrifter om mål att sträva mot och mål att 

uppnå? Svaret som vi vill antyda är detta: En försumbar roll (Engström och Magne, 2003. s. 126. 

Kursivering och citattecken i original).  

Vidare i rapporten föreslås att en passiviserande förmedlingsdidaktik med tonvikt på mekanisk 

färdighetsträning kan vara en upprinnelse till många av de svaga kunskapsnivåerna (ibid. s. 129). På 

temat förändring, med anledning av utebliven förändring, diskuterar Schoenfeld (2002) 

matematikundervisning och misslyckanden i skolmatematik som ett rättighets- och demokratiproblem. 

Han lyfter fram fyra nycklar till en framgångsrik undervisning som i högre grad når ut till fler elever, 

de är: undervisning av hög kvalité (”high quality curriculum”), träffsäker bedömning med relevans för 

undervisningsmålen, (”high quality assessment that is aligned with curricular goals”), En stabil, 

kunnig och professionell lärarkår (”Stable, knowledgeable and professional teacher community”) samt 

goda grunder och mekanismer för utveckling av undervisningen, bedömningen och den professionella 

verksamheten (”stability and mechanisms for the evolution of curricula, assessment, and professional 

development”) efter en fri översättning (ibid. s. 20 ff). Schoenfeld framhäver att varaktig förändring 

och utveckling måste ske på flera nivåer för att inte konserveras i den reformresistensen både han samt 

Engström och Magne (2003) lagt märke till. Matematikundervisningen i Sverige kan mot bakgrund av 

elevernas resultatnedgång måhända, inte ha varit tillräckligt god. Mer allvarsamt är dock att den är så 

svår att förändra.  

Om, som Schoenfeld (2002) hävdar, tidiga matematikmisslyckanden eller svaga prestationer i 

skolmatematiken ofta leder mot socioekonomisk stigmatisering till lägre samhällsklasser är det med 

viss oro den svenska resultatutvecklingen granskas. Att undervisning är viktigt framträder nästintill 

övertydligt i sammanhanget och med Engström och Magnes (2003) resultat kombinerat med 

Schoenfelds (2002) resonemang är undervisningen inte bara något viktigt utan något i allt väsentligt 

kritiskt (se också nästa avsnitt). En utgångspunkt i detta arbete är således att undervisningen är en, av 

möjligen fler, kritisk punkt för lärande och elevers framgångar, vilket Schoenfeld (2002) också visar 

(s. 19). Eftersom de svenska åtgärdsinsatserna för att höja elevresultaten riktas mot undervisningen är 

det av intresse att få grepp om vad som utgör kvalitativt god matematikundervisning. 
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Meningsfullt lärande i matematik 

och kvalitativt god 
matematikundervisning 

I detta avsnitt definieras vad som menas med det meningsfulla och djupriktade lärandet i 

matematik (i just denna studie) samt innebörden i epitetet ”kvalitativt god” 

matematikundervisning. Detta avsnitt är en inkörsport för att förstå studiens syfte och 

forskningsobjekt (fenomen) samt urvalet av datamaterial. 

Hur denna studie förhåller sig till lärande 

Hur vi lär och exakt vad som händer när vi lär kan förmodligen aldrig beskrivas entydigt eller 

endimensionellt (Säljö, 2000. s. 12). Det finns därför olika teoribildningar kring lärande varför det är 

omöjligt att förutsätta att alla har samma uppfattning av- och innebörd i begreppet. Därför ges en 

kortfattad beskrivning av perspektivet på lärande som omgärdar förståelsen för det i denna studie. 

Lärande sett ur sociokulturellt perspektiv  

Ett paraplybegrepp för synen på lärande är i denna studie sociokulturell teoribildning (ibid. s. 48 ff; 

Strandberg, 2006 s. 10 f). I grundläggande drag kan lärande inom denna teoribildning beskrivas som 

att mental kapacitet och kognitiva förmågor tränas, förbättras och byggs ut i olika aktiviteter 

människan tar sig för. Det är en påverkbar process vilket gör lärande till en dynamisk och inte en 

statisk process. Aktivitet är således ett nyckelfenomen och aktiviteter som leder till lärande kan 

kännetecknas av att de är kreativa, situerade, medierande och sociala. Detta innebär att människor inte 

enbart kan nyttja situationer och relationer utan också påverka och (med)skapa dem. Aktiviteterna är 

kontextuellt bundna och miljön har således betydelse för vilket lärande som kan erbjudas. I 

aktiviteterna används förståelseunderlättande hjälpmedel ty världen kan inte mötas i en direkt situation 

utan den medieras via artefakter (redskap) inför oss. Allt detta sammantaget innebär slutligen att 

lärande inte sker i en vakuummiljö utan att det är en social aktivitet där ”jaget” införlivas i ett 

sammanhang (Strandberg, 2006. s. 11 f; Säljö, 2000). Lärandet är således en process i vilken en 

förståelsehorisont reformeras till en förnyad. Inom sociokulturell teori används begreppet ”Zone of 

proximal development” (ZPD) för att beskriva det gränsland mellan etablerad och ny kunskap inom 

vilket lärande kan ske (Strandberg, 2006. s. 150; Säljö, 2000. s. 119 f). Vidden av ZPD definieras av 

den spännvidd mellan vad den enskilde bemästrar på egen hand och vad som är möjligt att 

åstadkomma med stöd av mer ”kapabla” kamrater, t.ex. andra elever och/eller lärarna (se Säljö, 2000. 

s. 120 f) 

Lärande i skolan 

Som Säljö (2000) påpekar kan vi i enlighet med ovanstående definition förmodligen inte undgå 

lärande, frågan är vad vi lär (s. 47). Först och främst behöver skolundervisningen utifrån en 

sociokulturell betraktelse förstås som en formaliserad form av lärande och en institutionaliserande 

praktik, (ibid. s. 206 f), och Säljös fråga kan omformuleras till: vilket lärande erbjuds?  En 

lärandesituation är kommunikativ till sin art och bygger på samspel och ”ny” kunskap är egentligen en 
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reformation av den lärandes tidigare idé- och erfarenhetsvärld. lära Lärarens uppgift blir således att 

etablera en miljö, en zon, i vilken elevers nuvarande förståelse är mogen och omfattande nog att 

införliva begreppsliga tillägg genom vilka förståelsen har möjlighet att utvecklas (Strandberg, 2006. s. 

150, 157 f; Säljö, 2000. s. 120). Om den kunskap som har till mål att införlivas hos eleverna ligger för 

långt ifrån vad deras nuvarande konceptuella förståelsehorisont mäktar med att göra begripligt 

kommer radien på ZPD inte vara lång nog och ett verkligt lärande blir svårt att uppnå (se föregående 

referenser). Kort sagt kan en lärandesituation i skolan beskrivas som institutionaliserat samspel och 

kommunikation inom ZPD och det ligger i lärarens uppgift att både erbjuda och att bjuda in till detta. 

Meningsfullt lärande i matematik, förmåga och kunskap 

Szabo (2013) ställer upp en lista, med referenser till Krutetskii, där den matematiska förmågan 

sammanfattas i fyra punkter: ”förmågan att insamla och formalisera matematisk information; 

förmågan att bearbeta matematisk information; förmågan att minnas matematisk information samt; att 

tidigare nämnda förmågor sammantaget resulterar i en allmän och sammansatt matematisk förmåga, 

som manifesteras i ett matematiskt sinnelag” (s. 27 f). Att matematisk förmåga manifesteras i ett 

sammansatt matematiskt sinnelag tyder på att om någon skall tillägna sig en matematisk förmåga 

måste hela personens tänkande genomgå en matematisering. Den matematiska förmågan kan således 

inte reduceras till en enskild (utantill)kunskap att lägga på minnet.  

Matematisk kunskap kan sägas bestå i tre olika nivåer: ”tillvägagångssätt och metoder; matematiska 

begrepp; samt matematisk insikt” (Kinard och Kozulin, 2012. s. 33), Med denna definition av 

matematisk kunskap infinner sig en gradering där begreppsförståelse och matematisk insikt tolkas som 

en högre kunskapsform än den algoritmiskt- och metodiskt inriktade kunskapen. Författarna använder 

också liknande benämningar på vad som slutligen leder fram till en matematisk förmåga (se s. 34).  

I den här studien används Kinards och Kozulins (2012) olika nivåer för matematisk kunskap och 

Szabos (2013) bearbetning av Krutetskiis kartläggning av matematisk förmåga som definitioner av 

matematisk kunskap samt matematisk förmåga. Lärande som innebär, eller möjliggör, avancemang i 

den matematiska kunskapen eller utvecklar den matematiska förmågan ses tolkas i granskningen av 

dataunderlaget som tecken på ett meningsfullt lärande. Alla studier, i datamaterialet, har dock inte lika 

noggranna och dynamiska mätningar av matematiska kunskaper och förmågor varför elevers 

prestationshöjningar i form av bättre prov/diagnos-resultat samt högre betyg också får antas vara en 

indikator på att eleven förvärvat ökad matematisk kunskap eller ökad matematisk förmåga.  

Förståelse för undervisningens effekter kräver studier av hela 

lärandemiljön 

Då lärande, i denna studie, ses som en av människor påverkbar och situationskänslig process blir det 

problematiskt att undersöka lärande genom några få isolerade aspekter. För att få till stånd ett 

tillräckligt heltäckande studium med tillräkneligt förklaringsvärde av relationen mellan undervisning 

och lärande blir de teoretiska ingångarna i undersökningar om lärande en kritisk aspekt. Vid urvalet av 

datamaterial till denna studie har således forskning med hänsyn till lärande som en produkt påverkad 

av den miljö och de omständigheter som omgärdat det eftersträvats. Sociokulturell teori och social 

konstruktivism har störst utbredning i materialet (se Engström, 2006; Kilhamn, 2011; Riesbeck, 2008; 

Taflin, 2007. I viss mån också Björklund Boistrup, 2010). Variationsteorin, (se Kullberg, 2010; 

Olteanu, 2007), och diskursanalytiska ansatser, (se Björklund Boistrup, 2010; Riesbeck, 2008) är 

också närvarande i materialet. Samuelsson (2013) har en verksamhetsteoretisk ansats, som fokuserar 

process-produkt: relationen i undervisningen och strukturer i mänskligt handlande (se s. 15 f). Det 



5 

 

teoretiska fundamentet i datamaterialet kan således sägas relatera till en sociokulturell teoribildning 

eller åtminstone idéer om att miljöer påverkar oss människor samt att miljöer inte bara ”är” utan något 

som kan skapas eller byggas upp. I det hänseendet kan diskursanalytiska och socialkonstruktivistiska 

tankar ses som bärare av idén om undervisning som ett sammansatt och dynamiskt fenomen.  

Kvalitativt god matematikundervisning 

Håkansson och Sundberg (2012) definierar ”kvalitativt god undervisning” som framgångsrik, vilket 

innebär att det verkliga lärandet stämmer överens med vad som avsågs att lära i undervisningen samt 

god i den bemärkelsen att undervisningen kan rättfärdigas etiskt (s. 53). Undervisningen i svensk 

grund- och gymnasieskola skall dock vara god (i termer av etiskt försvarbar) enligt gällande 

läroplaner, (se Skolverket, 2011a. s. 8 ff; Skolverket, 2011b. s. 6 f), och ”kvalitativt god” kommer i 

denna studie huvudsakligen bära betydelsen av ”kvalitativt bra” eller ”av hög kvalité” då den etiska 

aspekten av undervisning är ett krav som inte kan undgås. Utifrån Svenska akademiens ordlista kan 

kvalitativ beskrivas som ”god beskaffenhet” (källa: Svenska akademiens ordlista, hämtat 15/1 - 14) 

vilket understryker att epitetet ”kvalitativ” avser beskriva matematikundervisning med en 

eftersträvansvärd natur och tillägget ”god” förtydligar att undervisningen också är så pass 

framgångsrik att de höga idealen uppnås i ansenlig omfattning. 

Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt definieras studiens syfte och vägledande frågeställningar.  

Syftet 

Mot bakgrund av att svenska skolelevers resultatnedgång i matematik väcker frågor kring vad 

kvalitativt god matematikundervisning är, syftar denna studie till att: beskriva vad som kan anses 

utgöra kvalitativt god undervisning i matematik och försöka överföra beskrivningen till en för lärare 

användbar undervisningsmodell. 

Vattentäta och allmängiltiga recept på kvalitativt god matematikundervisning är en mycket svår och 

komplex uppgift att sammanställa. Denna studie är en produkt av just det dataunderlag som tagits i 

bruk och av mig själv som granskat underlaget varför resultaten bör läsas med ett kritiskt och 

situationsmedvetet öga. En förhoppning med studien är dock att resultatet kan inspirera till 

utvecklingen av matematikundervisning i Sverige och bidra med att sprida resultat från svensk 

matematikdidaktisk forskning.  

Studiens frågeställningar 

För att göra studien genomförbar och bereda möjlighet att uppfylla syftet har två vägledande 

frågeställningar formulerats att välja metod och strukturera resultat utifrån.  

 Vad kännetecknar kvalitativt god matematikundervisning? 
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 Vilka roller och ansvar innebär kvalitativt god matematikundervisning för läraren och eleverna? 

 

Forskningsfrågorna besvaras i resultatpresentationen vilken mynnar ut i förslaget om en illustrativ 

modell för kvalitativt god matematikundervisning. 

Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en redogörelse av ett paradigmskifte inom matematikdidaktisk forskning. 

Avslutningsvis presenteras ett urval av tidigare forskning på temat kvalitativt god undervisning. 

Huvuddelen av den tidigare forskningen fokuserar på undervisning i matematik med 

huvudsakligen metanalyser och översikter som grund, vilket är strategin även i denna studie. 

Paradigmskifte i matematikdidaktisk forskning 

Då resultaten i föreliggande studie kommer att ställas i relation till hur det i dagsläget gällande 

matematikdidaktiska forskningsområdet blir förståelsen för hur fältet utvecklats ett relevant inlägg. 

Ellis och Berry III (2005) skriver om matematikundervisningen som en djuprotad praxistradition där 

reformer, eller snarare försök till reformer, har haft liten eller utebliven effekt i termer av 

”förbättringar” av elevers lärande. Författarna nämner Thorndikes stimulus-response bond theory som 

en inledning av 1900- talets lärarexercis och en inledning på ett tankeparadigm inom 

matematikundervisning som kom att hålla i sig nästan hela århundradet. Inom denna tradition ansågs 

matematiska kunskaper bäst läras in och befästas genom omfattande repetition och systematisk 

procedurell färdighetsträning (s. 8). Elevers möjligheter att resonera och djupare undersöka 

matematiska koncept och relationer ansågs i låg utsträckning möjlig eller behövlig (ibid). Denna 

aritmetiska och algoritmiskt orienterade övertygelse började kritiseras ganska tidigt av det som Ellis 

och Berry III benämner som progressiva krafter (fritt översatt) med John Dewey i spetsen som hävdar 

att lärande sker bäst med grund i elevers intressen och erfarenheter vilket i förlängningen innebär att 

läraren bör fungera mer som en guide (s. 9). Denna rörelse förespråkade att matematikkurserna kunde 

reformeras utifrån elevernas olika beskaffenheter och intressen. Från politiskt håll kombinerades den 

”progressiva” övertygelsen med Thorndikes procedurella övertygelse och ledde till att olika 

kursnivåer, men med samma praxis, infördes för olika elever i skolan (ibid). Då antalet studenter med 

mer omfattande skolning inom matematik och naturvetenskap stadigt sjönk (bl.a. som ett resultat av 

olika kursnivåer) gjordes satsningar för att höja den generella kunskapsnivån igen och locka fler till att 

utbilda sig vidare inom dessa ämnesområden (Ellis och Berry III, 2005. s. 9 f). Utbildningsprogram 

med för abstrakt språk och innehåll, sades det, implementerades i skolningen och vid 1970- talet växte 

kritiska röster i antal. Back-to-basic förespråkades i stället och fick stort genomslag vilket slutligen 

innebar att de reformförsök som ägt rum inte bidragit med annat än kosmetiska förändringar (s. 10 f). 

Praktiken under den ovan beskrivna perioden skrivs av Ellis och Berry III (2005) in i the ”procedural-

formalist paradigm” (PFP) vilket innebär att matematik ses som ”an objective set of organized facts, 

skills, and procedures that have been optimized over centuries. This body of knowledge exists apart 

from human experience, thus making it inherently difficult to learn” (s. 11). Grunden för skiftet 

började spira parallellt med PFP men det var inte förrän på 1980- talet som verkliga genombrott och 
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möjligheter till genomgripande förändringar blev möjliga. Nya forskningsinfluenser (bl.a. från 

kognitionsforskning) som började söka svar på hur elever lär samt NCTM:s (National Council of 

Teaching in Mathematics) visioner och riktlinjer för undervisningen i matematik var de två viktigaste 

faktorerna (s. 11 f). Undersökningar som kopplade ihop lärarpraktik och elevresultat med fokus på att 

söka mer ”effektiva” och framgångsrika undervisningsmodeller fick genomslag och nya kriterier för 

framgångsrik undervisning började formuleras. Nu skulle elevers förståelse gå före procedurell 

förmåga, meningsfullhet före minne. Eleven och lärandet har huvudrollen i detta (i högre grad än PFP) 

tvärvetenskapliga paradigm vilket benämns som cognitive-cultural paradigm (CCP) och är en fusion 

av psykologisk-kognitiv- och sociokulturell forskning (Ellis och Berry III, 2005. s. 12). CCP 

formulerar matematik i termer av ”logically organized and interconnected concepts that come out of 

human experience, thought, and interaction – and that are, therefore, accessible to all students if 

learned in a cognitively connected and cultural relevant way” (ibid. s. 12). Detta skifte möjliggör 

förändring av undervisningen så att elever i större utsträckning kan lyckas i skolmatematiken olika 

förutsättningar och kulturella bakgrunder till trots men det kräver också ökad ”kulturell” kunskap och 

förståelse hos verksamma lärare (s. 14). Kort sagt handlar det om att lärande är ses som situerat och att 

synen på matematik bör utgå från att den är ”a part of human experience” snarare än ”apart of human 

experience” vilket i sin tur leder till att undervisning handlar om en strävan att ”get students into 

mathematics” i stället för ”get mathematics into students” (ibid). 

Effekterna av denna ”nya” undervisning har också börjat avslöja sig. Star och Hoffman (2005) 

undersöker om, och i sådana fall hur, elevers kunskapssammansättningar (epistemological 

conceptions) förändrats efter adekvat undervisning utifrån NCTM:s rekommendationer (standards) 

vilka har grund i CCP. Genom att undersöka elevers uppfattningar om matematikämnet som sådant 

och dess eventuella nytta konstaterar författarna att undervisning inom det nya paradigmet genererar 

högre utvecklade förståelsenivåer. Författarna skriver: ”our results contribute to the promising line of 

research demonstrating that standards-based curricula may impact students’ epistemological 

conceptions […] with high school students with experience in standards-based curricula holding more 

sophisticated epistemological conceptions” (s. 31). Paradigmskiftet och den undervisning som sker 

inom CCP kan mot denna bakgrund hävdas som framsteg mot ett mer högkvalitativt sätt att undervisa. 

Fler empiriska exempel på forskning som drivit på utvecklingen i denna riktning ges i bilaga 1. 

Tidigare studier som försöker fånga den 

kvalitativt goda undervisningen 

Kännetecken för idéer kring undervisning av god kvalité 

Håkansson och Sundberg (2012) har på uppdrag av Skolinspektionen sammanställt en översikt om 

förhållanden mellan olika undervisningsfaktorer och elevers studieresultat då inspektionen ansåg att 

det saknas breda svenska sammanställningar om just detta. Författarna framhäver vid upprepade 

tillfällen att deras studie är relativt ensam, och den största, i sitt slag i Sverige (se bl.a. s. 19). Deras 

studie sammanställer 20 internationella och 23 svenska forskningsöversikter mellan åren 1990 – 2010. 

Begreppet för ”bra” undervisning Håkansson och Sundberg använder är ”kvalitativt god” undervisning 

vilket innebär, som nämnts tidigare, att den skall vara både framgångsrik och etiskt försvarbar. 

Framgång mäts då i hur väl undervisningen för elever mot avsedda mål och med lärande som följd (s. 

53). Författarna gör en historisk översikt kring undervisning och hur den påverkats och reformerats 

(eller försök till reformering) under framförallt 1900- talet. Översikten startar i behaviorismen och 
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Thorndikes framväxande position inom pedagogikforskning för att sedan sluta i didaktikens framväxt 

på forskningsområdet och poängterar att forskningen på undervisning numera inte kan frånskiljas 

elevers lärande och att den nu utgår från den s.k. didaktiska triangeln. Det innebär att i kontexten 

klassrumspraktik samspelar 1) undervisningsinnehållet och undervisningsformen med 2) läraren och 

3) eleverna (s. 34 - 39). Utvecklingen kan jämföras med Ellis och Berry III (2005) och paradigmskiftet 

inom fältet. På frågan om vad som kännetecknar ”kvalitativt god” undervisning svarar författarnas 

översikt med att den består av fem grundläggande dimensioner och en lista med tio centrala punkter 

för arbetet presenteras. Författarna poängterar att dessa principer måste anpassas efter den konkreta 

situationen för att fungera och att ingen särskild metod eller utbildningstradition ligger bakom 

principerna (s. 86). Citeringen av detta tar stor plats och redovisas därför i bilaga 1. Då Håkanssons 

och Sundbergs (2012) slutsatser ligger nära i tid och har brett underlag erbjuder de tio punkterna och 

de fem dimensionerna referensmaterial att relatera resultaten till från denna studie.  

Hiebert och Grouws (2007) problematiserar forskning på ”effektiv” undervisning då det rör sig om 

verkligt svårgreppbara processer med många olika variabler att hantera. Till och med undervisning och 

undervisningens effekter är svårdefinierade begrepp (s. 374 - 378). Det som ändå kan sägas vara den 

enskilt viktigaste komponenten för elevers framgångar (student achievement) menar författarna, 

utifrån National Research Council, är ”the opportunity to learn” vilket innebär tillåtande 

omständigheter för elever att ge sig hän i och att ägna tid till vetenskapliga uppgifter (academic tasks), 

(se s. 379 f). I sammanhanget refereras också till Vygotskijs teori kring den proximala 

utvecklingszonen som en adekvat teoribildning för konceptet med ”opportunity to learn”. Några 

slutsatser är att det finns skillnader i undervisning mot konceptuell matematisk förståelse och 

matematiska färdigheter vilket i sin tur också avgör vilket lärande som erbjuds eleverna i respektive 

undervisningsinriktning, trots skillnaderna verkar konceptuellt inriktad undervisning inte generera 

sämre färdighetsträning (ibid. s. 390 f; Grouws, 2004. s. 165). Framgångsrik och konceptuellt 

förståelseinriktad undervisning innebär att ”Teachers and students attend explicitly to concepts”, 

”Students struggle with important mathematics” (s. 383 – 390). Idéerna känns igen från Grouws 

(2004) där ”opportunity to learn” (OTL) diskuteras mot forskningsresultat och implikationer för 

undervisning av god kvalité. Bland annat poängteras att tidsutrymmet är viktigt och korta 

undervisningspass (cirka 30 min) ifrågasätts, kursböcker i matematik visar sig fokusera mer på 

repetition än på presentation av värdefullt matematiskt innehåll och räknebokscentrerad undervisning 

ifrågasätts därmed också. OTL- inriktad undervisning bär också många likvärdighetsaspekter som 

möjliggör för lågpresterande elever att höja resultat och förstå matematik bättre (s. 162). 

Undervisning, och i förlängningen lärande, av god kvalitet etiketteras med begreppet ”teaching for 

meaning and understanding” och fyra punkter omnämns som viktiga framgångsfaktorer, sett till 

elevresultat. Att undervisa för ”meaning and understanding” innebär för läraren att: 

Emphasis on the mathematical meanings of ideas, including how the idea, concept, or skill is 

connected in multiple ways to other mathematical ideas in a logically consistent  and sensible 

manner. 

Focus on the critical role of the classroom learning context in which students construct their 

meanings. 

Emphasis on making explicit the connections between mathematics and other subject matter areas. 

Attend to student meanings and student understanding in instruction (ibid. s. 163. Kursivt i original). 

Denna lista utgör också ett jämförelseverktyg till resultaten i denna studie. Dessa fyra aspekter, som 

syftar till att undervisa mot det meningsfulla lärandet i matematik, kan sägas appellera till en idé om 

kvalitativt god matematikundervisning och därmed blir de relevanta att diskutera mot i anslutning till 
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resultatet från denna studie. Eftersom de berör specifikt matematikundervisning kan de också 

komplettera Håkanssons och Sundbergs (2012) tio punkter, som inte är ämnesbundna. 

Potentiellt representativa aktiviteter för den kvalitativt goda 

undervisningen 

Backlund och Brandell (2011) visar i en genomgång av undervisningsmodellen samarbetslärande (co-

operative learning) från 1970- talet till idag att matematikundervisning, i förlängningen elevers 

lärande, skulle ha mycket att vinna på en mer utbredd implementering av samarbetslärande. 

Samarbetslärande kännetecknas av fem principer: Positivt ömsesidigt beroende; individuellt ansvar; 

produktiv interaktion; social kompetens och grupprocesser (s. 117 f). Principerna går i korthet ut på att 

de enskilda individerna tar ansvar för hela samarbetsgruppens lärande och arbetsinsats vilket i en 

kontext där eleverna förstår funktionen med grupperna leder till ett utvecklande arbete och ökat 

lärande tillsammans (ibid). Modellen och undervisningssituationen knyts an till bland annat 

socialpsykologisk-, sociokulturell- och kognitionsteori om lärande (s. 122 f). Författarna har precis 

som de studier deras översikt bygger på uppmärksammat att stora delar av matematikundervisningen 

är kursbokscentrerad och variationsfattig. Traditioner och konserverande system stänger ofta ute 

förändringar i undervisningspraxis. Författarna argumenterar för behov av ökad kunskap och 

kompetens hos lärare att arbeta med samarbetslärande för att höja elevers prestationer i matematik. 

Författarnas forskningsöversikt visar på klara potentialer och, i vissa fall med exempel på beräknad 

effektstorlek, möjligheter till kvalitativt god undervisning. Arbetet med lärande i grupp 

rekommenderas dock inte helt utan kritik, det är svårt att vara fullständigt lyckosam i arbetet med 

samarbetslärande då exempelvis kommunikationen inte automatiskt blir gynnsam och produktiv (bl.a. 

s. 130, 137). På temat samarbetslärande aktualiseras också Reynolds och Muijs (1999) 

översiktsorienterade kunskapssammanställning angående högkvalitativ undervisning (effective 

teaching). Vikten av ”opportunity to learn”, aktiverande helklassaktiviteter samt vikten av relevant 

problemlösning i en miljö där läraren har höga förväntningar på eleverna kan inte förbises (s. 274 ff). I 

detta sammanhang framhävs samarbetslärande som en väg att realisera de viktiga aspekterna av 

kvalitativt god undervisning. Något som skiljer Reynolds och Muijs (1999) översikt från övriga är att 

författarna går något djupare in på undervisning som en kulturellt betingad praktik och presenterar två 

olika listor med kvalitetskriterier, en avpassad för elever med lågpresterande historik och (kanske) låg 

socioekonomisk härkomst och en lista för elever med medelklassförutsättningar (Reynolds och Muijs, 

1999. s. 284 f). Helklass- och/eller gruppaktiviteter samt problemlösning är indikationer på vilka 

aktiviteter som kan anses representativa för en kvalitativt god undervisning. 

Undervisning där idéerna samverkar med representativa aktiviteter, 

synligt lärande  

Hattie (2009) har inte specifikt ett matematikundervisningsperspektiv i den sammanställning av över 

800 metaanalyser som han gjort utan den berör undervisning överlag. Hattie använder termen ”synligt 

lärande” (visible learning) för att beskriva den relation som uppstår då undervisning och lärande är 

som mest framgångsrikt och produktivt. En faktor för att detta skall bli möjligt är att lärarna måste bli 

lärande i sin egen praktik (s. 22). Något som kännetecknar framgångsrik undervisning är att den 

erbjuder eleverna specifika och utmanande höga mål att arbeta mot. Aktiviteterna eleverna tar sig för 

skall vara av sådan art att eleverna verkligen kan uppfylla de förväntade målen. Sammanfattningsvis 

kan det beskrivas som att kvalitativt god undervisning av nödvändighet skall bestå i innehållsrika och 

välriktade upplevelser och erfarenheter som är betydelsefulla för de mål som skall uppnås (ibid. s. 24 

f). Utvecklande återkoppling som anknyter både till målen, den lärandes position och möjliga 
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framgångskriterier är av essentiell betydelse för lärande och därmed för undervisning. Avslutningsvis 

nämns också att läraren behöver vara medveten om behovet av kunskap om de lärandes uppfattningar 

och förståelser samt att ständigt vara beredd att undersöka och omvärdera dem (se t.ex. s. 24 f). 

Strategier för att göra lärande synligt för både lärare och elev består att kunna formulera vad som ”är”, 

vad som ”blev” och vad som ”behövs” får sammanfatta Hatties (2009) argumentation (se s. 36 f). I 

denna process krävs att aktiviteterna samverkar med intentionerna i undervisningen och gör det 

möjligt att synliggöra lärandet. Hatties (2009) resonemang kan användas för att diskutera 

undervisningsmodellen senare i denna studie. 

Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt redogörs för metodvalet med motivering till hur det kan uppfylla studiens syfte 

samt hur urvalet av dataunderlag och granskningen utav det gått till. Därefter följer en 

trovärdighetsdiskussion samt några kommentarer gällande forskningsetik. 

Strategi, systematisk översikt av tidigare studier 

För att samla in relevant och trovärdigt dataunderlag har denna studie en metanalytisk inspiration och 

principer för systematisk översyn av tidigare studier, ”structural review”, har varit vägledande för 

datainsamlingen (Cohen, Manion och Morrison, 2011. kap. 17). Systematisk översyn går ut på att 

sammanställa och undersöka forskning kring ett gemensamt ämne eller tema för att komma åt kunskap 

om ämnets beskaffenhet, det vill säga hur det är uppbyggt och på vilka sätt det kan variera (ibid. s. 342 

f). Metoden med systematisk översikt innebär också ett analytiskt induktivt arbete för att förstå 

materialet (Watt Boolsen, 2007. s. 26 f; se också ”databearbetning och analysmetod”). Några 

karaktärsdrag i strukturerad översyn (”structural review”) är: De använder tydliga väl valda och 

framskrivna metoder samt följer ett standardiserat tillvägagångssätt, De syntetiserar resultaten utifrån 

explicit angivna kriterier för att mildra subjektivt inflytande, de är förklarande och kan följas upp samt 

uppdateras, de skall vara relevanta och bidra med kunskap som kan hjälpa de som förväntas ha nytta 

av den, de besvarar specifika forskningsfrågor och är evidensbaserade (Cohen, Manion och Morrison, 

2011. s. 342).  

Dataomfånget i denna studie är dock på intet sätt stort nog för att hävda detta arbete som en 

sammanställning av svensk forskning på området, metodiken har fungerat som en vägledning i att 

finna relevant evidensbaserat material att studera. De steg för steg-moment som tagits i bruk kommer 

preciseras längre fram i detta avsnitt.  

Argumentation för metodens lämplighet 

Studiens syfte går ut på att beskriva vad som kan anses utgöra kvalitativt god undervisning i 

matematik där epitetet kvalitativt god kräver ett nyanserat dataunderlag för att kunna urskilja den 

”kvalitativt goda” särarten. Att studera svensk forskning som bedrivits med syfte att kartlägga 

relationen mellan (viss) undervisning och det resulterande lärandet föreföll som ett både naturligt och 

trovärdigt alternativ, inte enbart på grund av att forskning ofta strävar efter nyanserade framställningar 

utan också utifrån att forskning har evidensbaserade slutsatser. 
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Översiktsstudier är vanliga som kunskapsbaser inför beslutsfattande, både i stora och små skalor, då de 

erbjuder en genuin kunskapsgrund där ”vad som fungerar” ofta kan bevisas eller besvaras (Cohen, 

Manion och Morrison, 2011. s. 335). Trots att bevisfaktorn bör tas med en stor nypa salt finns ändå ett 

värde i att till exempel enskilda studier kan få större förklaringsvärde då de ingår i ett större 

sammanhang (ibid. s. 335, 337). Metaananlyser bygger främst på en kvantitativ metodik där 

sannolikheter och framförallt effektstorlekar beräknas och värderas, systematiska översyner däremot 

kan i högre grad involvera mer kvalitativa data och låta dess egenvärden få betydelse för helheten som 

framträder, (ibid. s. 342), vilket kan sägas vara situationen för denna studie. Samtidigt som 

metaanalytiska och syntetiserande ansatser bär en bedräglig och ofta inbillad objektivitet, (ibid. s. 

338), är förhoppningen att den är mindre bedräglig jämfört med om egna observationer eller intervjuer 

(med t.ex. lärare) skulle utgöra dataunderlaget. Det antas således att jag som icke utbildad forskare inte 

skulle förmå att prestera ett lika trovärdigt underlag som någon med forskarutbildning och som 

genomfört ett grundligt arbete med stor medvetenhet om vilka fallgropar som kan finnas i arbetet. Den 

systematiska översynen kan alltså innebära tillgång till det mest trovärdiga underlaget. Kritiska 

aspekter rörande trovärdighet diskuteras längre fram i detta avsnitt. Kritiska reflektioner kring 

metodologin som helhet avslutar denna studies diskussionsavsnitt. 

Studiens genomförande 

Som principiella utgångspunkter för genomförandet av systematiska översikter har Evans och 

Benefields principer, så som de presenteras i Cohen, Manion och Morrison (2011. s. 343) fritt 

översatta, varit vägledande i arbetsprocessen. Principerna presenteras nedan med läsanvisningar inom 

hakparentes. 

 Formulera en eller fler forskningsfrågor, [se ”Syfte och frågeställningar”] 

 Genomför systematiska och omfattande litteratursökningar, [se ”Sökandet efter relevant 

litteratur”] 

 Specificera tydliga kriterier för urval av litteratur och tillämpa dem strikt, [se ”Urvalet av 

forskningspublikationer om undervisning och lärande i matematik”] 

 Värdera kvalitén i den metodologi urvalet använt sig av, [se ” Urvalet av forskningspublikationer 

om undervisning och lärande i matematik”, ”trovärdighetsfrågor” och ”etik”] 

 Specificera strategier för att undvika subjektiv vinkling av urval samt vid genomläsningen av 

materialet, [se ” Urvalet av forskningspublikationer om undervisning och lärande i matematik” och 

”Databearbetning och analysmetod”] 

 Var tydlig med hur analysen av datamaterialet går till, [se ”Databearbetning och analysmetod”] 

Sökandet efter relevant litteratur 

I sökandet efter relevant svensk forskning har sökningar i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) 

utgjort främsta redskapet. Att formulera sökord som fångar ”kvalitativt god” matematikundervisning 

var inte lätt då värdeladdade ord inte genererade speciellt många sökträffar. När de som inte handlat 

om matematik sållats bort fanns egentligen inget urval att göra (se nästa avsnitt). 

”Matematikundervisning”, ”matematik” och ”lärande” har varit de sökord som tillämpats, även i 

engelskspråkiga varianter. I antal timmar uppskattas ungefär fem hela arbetsdagar (fördelat över två 

veckor) använts till att söka och granska potentiellt datamaterial. 
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Urvalet av forskningspublikationer om undervisning och lärande i 

matematik 

Sex inklusionskriterier har använts för att göra ett systematiskt urval utav svensk matematikdidaktisk 

forskning, kriterierna tillämpades då en publikation redan konstaterats beröra matematikundervisning. 

Totalt sett ingår sju doktorsavhandlingar och en rapport i det urval som gjorts och samtliga 

publikationer presenteras med fullständig titel, författarnamn, publikationsår, tillhörande universitet, 

syfte, forskningsfrågor och kort innehållspresentation i bilaga 2. 

1. Det första kravet för att få fram ett relevant urval härrör ur målet att kunna beskriva kvalitativt god 

undervisning i matematik. Det innebär att texterna skall ha ambitionen att beskriva aspekter av 

undervisning som visar sig vara bra/god/kvalitativ/framgångsrik/kvalitativt god/verkningsfull… 

etc. 

Håkansson och Sundberg (2012) slår fast att svensk forskning inte i lika hög grad har fokuserat på att 

utröna allmängiltiga faktorer för vad som kan känneteckna kvalitativ undervisning jämfört med den 

internationella, (s. 86), vilket också känns igen från litteratursökningen. Detta krav allena inskränker 

urvalet så pass hårt att det egentligen inte blir något urval att tala om och kravet fick således mildras 

till att handla om relationer mellan undervisning och lärande i matematik. Avhandlingar och rapporter 

som studerar lärande i förhållande till vilken undervisning eleverna erbjuds blev en 

kompromisslösning som ökade antalet sökträffar och behovet av urval, där kriterierna två till sex kom 

till användning. För en närmre förklaring av innebörden i relationen mellan undervisning och lärande 

hänvisas till s. 4. 

2. Ett andra kriterium för att ingå som datamaterial i denna studie består i ”det vetenskapliga värdet” 

på verket i fråga. Högt vetenskapligt värde har eftersträvats vilket bland annat medförde att 

studentuppsatser exkluderas då de inte är skrivna av personer med forskarutbildning. 

Forskarutbildade författare med texter skrivna i vetenskapligt syfte är således ett krav för att ingå i 

denna studie.  

3. Artiklar i vetenskapliga tidsskrifter kan förvisso anses hålla hög vetenskaplig nivå men 

avrapporteringen är ofta korthuggen jämfört med det utrymme som finns inom ramen för en 

avhandling eller större rapport. Det andra kravet innebär således att omfångsrik avrapportering är 

önskvärt och intresset riktades mot avhandlingar på doktors- eller licentiatnivå samt rapporter. 

4. För det fjärde har metodologin i de påträffade studierna setts över för att säkerställa att forskaren 

haft direktkontakt med undervisningen i fråga. Detta krav innebär att någon form av observation 

måste ha ägt rum av den faktiska undervisningen, avhandlingar och rapporter som enbart bygger 

på intervjuer eller som bygger på litteraturöversikter utesluts.  

5. Ett femte krav har bestått i åldern på eleverna som undervisats, studier av undervisning i lägre 

årskurser än årskurs fyra har exkluderats. Anledningen till denna restriktion är att elever som går i 

lägre årskurser, i synnerhet årskurs ett och två, kan ha en så pass lågt utvecklad läs- och 

skrivförmåga att den typen av kommunikation sällan förekommer i undervisningen. Med 

textburen kommunikation fälls ytterligare möjligheter till lärande in i undervisningen och 

tillgången till en sådan kommunikation ses därför som värdefull.  

6. Krav sex berör materialets aktualitet. För att forskningen skall kunna spegla nutiden har en 

åldersgräns införts. Avhandlingar och rapporter publicerade före 2005 ingår ej i denna studie, 

bland annat för att också kunna jämföras med Håkanssons och Sundbergs (2012) översikt fastän 

med några senare publikationer. 
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Databearbetning och analysmetod 

De delar av datamaterialet som kommer vara mest relevanta för analysen är resultat-, analys- och 

diskussionsdelarna eftersom det är de som slår fast vad som ”hävdas” med avhandlingen/rapporten i 

fråga. Dessa avsnitt måste dock sättas i relation till exempelvis den valda metoden och 

omständigheterna kring forskningsmiljön (se Watt Boolsen, 2007. s. 190). Den enda egentliga 

bearbetningen inför granskningen har bestått i utskrifter av datamaterialet så att det är lättillgängligt. 

Målet med analysen i denna studie är en strukturerad bild utav dataunderlaget där mönster och nyanser 

kan framträda. En innehållsanalytisk ansats är motiverad såtillvida att ”mönster i ett större material” är 

vad som eftersöks men de kvantitativa och metriska förtecken innehållsanalysen brukar ha är i sin 

renodlade form en oflexibel metod (se Boréus och Bergström, 2005. s. 84 f). Ett strikt 

innehållsanalytiskt tillvägagångssätt skulle med andra ord enbart fånga den manifesta ytan och därmed 

kanske många nyanser går förlorade. Det innehållsanalytiska förfarandet i granskningen utav 

dataunderlaget har bestått i att söka reda på och sammanfatta de stora manifesta slutsatserna, dessa har 

sammanfattats för hand på externa ark. Resonemangen som förs i texterna har genomgått en tolkande 

analys med hjälp av kodning och meningstolkning. 

Kodning innebär att med mycket enkla formuleringar, eller enstaka ord, sammanfatta meningar och 

stycken som efter hand kan framhäva innehåll och mönster i en text (Watt Boolsen, 2007. s. 91 f; 

Cohen, Manion och Morrison, 2011. s. 559 f). Inledningsvis genomförs en mer öppen och deskriptivt 

syftande kodning av resultat och analyser. Denna mer öppna och oprecisa hållning genererar ett 

huvudsakligen induktivt arbete mot att få grepp om vad texten hävdar (ibid; jämför med ”open 

coding” i Cohen, Manion och Morrison. 2011. s. 561). Därefter vidareutvecklas kodningen till en mer 

analytisk sådan för att förankra beskrivningen i ett sammanhang och ge dem mer substans (se 

”analytic coding”, i Cohen, Manion och Morrison. 2011. 561). Kvale och Brinkmann (2009) benämner 

samma förfarande som meningstolkning vilket syftar till att uttolkaren skapar strukturer och relationer 

utöver det direkt uttryckta (s. 223). Meningstolkningen, eller analytisk kodning, har använts för att 

överbrygga de granskade studierna och bygga relationer dem emellan. Då studierna inte har likadana 

ansatser och fokuseringsområden krävs i viss mån att relationer skapas. Det som uttryckligen står 

formuleras i och med tolkningarna om till en innebörd mot vilken andra tolkningar kan relateras och 

på så vis byggs texten och förståelsen för den ut (ibid). Analysförfarandet har således gått ut på att 

samanställa manifesta resultat och tolka samt förstå bakomliggande faktorer och underliggande 

innebörder i dem. 

Validitets- och tillförlitlighetsaspekter 

En kort definition av validitet kan vara att; om gjorda tolkningar har överensstämmelse med 

verkligheten så är de valida (Olsson och Sörensen, 2011. s. 107). Mer finstämda beskrivningar av 

validitet behandlar många dimensioner i forskning och rör många områden (se Cohen, Manion och 

Morrison, 2011. s. 179 f). Då mycket av datamaterialet bygger på kvalitativa designer, t.ex. 

observation och intervju, kan denna studie sägas ha ett kvalitativt fundament och faller därmed in i en 

validitetsdiskussion beträffande kvalitativ forskning. Två validitetsaspekter är ”inre” och ”yttre” 

validitet (jämför ”internal” och ”external” validity, ibid. s. 183, 186). Den inre validiteten berör 

primärt huruvida det datamaterial som ligger till grund för beskrivningar och slutsatser verkligen 

återspeglas i de beskrivningar och resultat som är sprunget dataunderlaget och om det finns reell grund 

i det (ibid. s. 183). I föreliggande fall handlar det om huruvida slutsatser om kvalitativt god 

undervisning i matematik kan finna stöd i forskning som inte primärt utger sig för att beskriva just 
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detta? Då stora delar utav svensk forskning inom matematikundervisning inte ser ut att ha haft som 

mål beskriva principer (i manifest bemärkelse) för kvalitativt god undervisning fick urvalet av data 

breddas till att innefatta studier som beskriver elevers ”möjligheter till lärande” i olika 

undervisningsformer. Denna skevhet kan orsaka ett validitetsproblem varför tolkningar och slutsatser 

inte enbart måste göras med största försiktighet utan också med stort beläggning utifrån empirin. 

Tveksamma tolkningar försöker undvikas genom att enbart presentera de resultat där det inte kan 

skönjas konflikter i materialet.  

Den yttre validiteten, external validity, berör generaliserbarheten i forskningsresultaten (ibid. s. 186). 

Inom kvalitativ forskning kan den yttre validiteten förstås som jämförbarhet och överförbarhet (fritt 

översatt) vilket kräver utförliga beskrivningar och sammanhangsförklaringar så att läsaren kan avgöra 

hur relevant och användbart forskningsresultatet är (ibid. 186 f). Då denna studie inte inkluderar ett 

stort urval är det ändå ett urval med spännvidd från Umeå till Göteborg och materialet bygger på av 

forskare utförda och författade studium. Detta talar för att generaliserbarheten är tveksam men 

jämförbarhet med annan forskning och möjligen överförbarhet till pedagogiska situationer kan vara 

två möjliga egenskaper hos denna studie. Detta förutsätter naturligtvis att studien avrapporteras utan 

avgörande inflytande av subjektivitet och selektivitet så att data används missvisande (ibid. s. 198 f). 

Om så skulle vara fallet vacklar också reliabiliteten och materialet blir vilseledande eftersom 

stabiliteten i studien undergrävs (ibid., se också s. 202 f). Då kodningen av data i första fasen är öppen 

och i nästa fas mer analytisk är förhoppningen att resultatet skulle bli likartat oavsett vem som skulle 

ta itu med materialet. Kodningen och tolkningen är också en subjektiv process där t.ex. selektivt 

tänkande och bristande begreppsförståelse kan leda till en missvisande substansuppfattning (se Cohen, 

Manion och Morrison, 2011. s. 572 f). Den egna subjektiviteten kan således ses som det enskilt största 

hotet mot validitet och reliabilitet sammantaget, detta gäller oavsett hur väl den försöker undvikas.  

Datamaterialet är framställt i vetenskaplig anda med evidensbaserade påståenden, och med 

forskarsfären i stort för ögonen i författandet av deras studier, vilket kan avvärja delar av den 

allvarligaste kritiken mot dokumentanalys, (ibid), och skiljer forskningspublikationer från andra 

textsammanhang. Datamaterialets kategori som sådan, forskningspublikationer, kan anses uppfylla 

många av de krav på ärlighet, uppriktighet, kritisk reflektion etc. som är nödvändigt för ett nyanserat 

och väl talande underlag av hög kvalitet (ibid. s. 180 ff, 184 f). Tillförlitlighetsgraden i dataunderlaget 

är därmed kanske av det bästa slag som finns att få, kritiken går ut på att materialet kanske är mer 

kompetent än författaren, jag själv, i fråga.  

Tillämpad forskningsetik 

Trots att aspekter av etiska förhållningssätt inte ingått i inklusionskriterierna ses inte etik som något 

onödigt eller något oviktigt att förhålla sig till. Etiskt godtagbara studier ansågs mer eller mindre vara 

en självklarhet på avhandlings- och rapportnivå. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, (se 

CODEX, 2002), för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning är: informationskravet; 

samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och; nyttjandekravet. Dessa principer syftar till att säkerställa 

att forskningen bygger på att samtycke till frivillig medverkan, (jämför ”informed consent” i Cohen, 

Manion och Morrison. 2011. s. 77 f), med rätt att dra sig ur och med garanti för att data endast 

används i avsett syfte och spårbarheten till enskilda personer minimeras. Endast Engström (2006) och 

Riesbeck (2008) refererar inte explicit till dessa krav men beskriver likväl att samtycke inhämtats från 

de parter det varit nödvändigt att ta in samtycke från (gäller i vissa fall både elever och föräldrar). 

Forskningsetiska principer har således beaktats i allt material som ligger till grund för analysen och för 
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närmare information om exakt hur hänvisas till författarnas egna etikavsnitt. Sammantaget anses 

dataunderlaget vara framställt på etiskt försvarbart vis och inga ansträngningar till att avkoda eller 

upphäva konfidentialiteten i såväl granskningen som referaten.  

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en sammanfattning som syftar till att ge en helhetsbild av 

kvalitativt god matematikundervisning utifrån svaren på forskningsfrågorna. Efter 

sammanfattningen underbyggs slutsatserna i en analytiskt hållen och resonerande framställning 

med referenser till datamaterialet. Avslutningsvis presenteras resultatet i en modell för 

kvalitativt god matematikundervisning och med en kort uppföljande diskussion om hur den 

skulle kunna användas som lektionsmodell. 

Resultatsammanfattning 

Vad kännetecknar kvalitativt god matematikundervisning? 

Kvalitativt god matematikundervisning kännetecknas av att målet med den är konceptuell förståelse 

för matematikens olika begrepp och att eleverna skall kunna inse hur olika begrepp är relaterade till 

varandra. Denna insiktskunskap är något som skall bygga ut elevernas tidigare tankebanor och för att 

lyckas med det måste läraren känna till elevernas konceptuella uppfattningar och utgå från dem. Den 

kvalitativt goda matematikundervisningen vänder sig mot enformiga undervisningsmetoder eftersom 

ett lärandeobjekt måste erfaras ur många olika perspektiv och sammanhang för att bli en del av en 

uppfattning. Gemensamma aktiviteter, t.ex. helklass- och/eller gruppdiskussioner, kan utifrån 

dataunderlaget föreslås som givande och kvalitetsbärande aktiviteter för lärande. Arbetet bör syfta till 

att utforska, pröva och upptäcka matematiska begrepps innebörder och samband. Kvalitativt god 

matematikundervisning är rik på återkoppling både mellan lärare och elever men också eleverna 

emellan. Öppna frågor och rika problem som övar och kräver tolkning samt förmågan att översätta 

mellan vardagligt språk och matematisk terminologi (metaspråk) bör utgöra huvuddelarna av det 

arbetsmaterial som behandlas i klassrummet. Procedurell träning och standardiserade uppgifter varken 

kräver eller stimulerar förmågan att tänka kreativt och argumentera matematiskt i tillräckligt hög grad. 

Adekvata artefakter kan medverka till att utveckla förståelsen för matematiska koncept och träna 

matematiska resonemang. Läraren bör erbjuda adekvata artefakter för att stödja elevernas utforskande 

och deras lärande. I kvalitativt god matematikundervisning eftersträvas koncis terminologi och 

undviker att trivialisera lärandeobjektet, via språk och/eller erbjudna artefakter, så pass att 

missförstånd och icke-matematiska slutsatser blir möjliga. 

Vilka roller och ansvar innebär kvalitativt god matematikundervisning 

för lärare och elever? 

Läraren är en aktiv och undersökande pedagog med ständig strävan efter att ta reda på hur eleverna 

tänker och hur de förstår matematiken. Uppgiften för läraren är att erbjuda eleverna möjligheter till 

erfarenheter av ett lärandeobjekt och bjuda in till aktiviteter som låter eleverna konfronteras med 

objektet i fråga. Läraren ansvarar för att aktiviteterna leder mot avsedda mål samt att återkoppla till 
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elever hur deras resonemang och kunnande kan förstås matematiskt eller som matematiskt 

problematiska. Lärarens roll kan förstås mer i likhet med en ciceron eller koordinatör framför 

sanningsbärande leverantör.  

Eleverna blir i de gemensamma aktiviteterna varandras resurser vars uppgifter är att ställa frågor, 

beskriva och artikulera sina tankebanor och uppfattningar. I klassrummet är eleven en medskapande 

person som har inflytande över hur undervisningen gestaltas och vad som behandlas. Eleven förväntas 

arbeta prövande och utforskande med större fokus på att uppnå en konceptuell förståelse än på att 

uppnå aritmetisk/algoritmisk färdighet.  

Elevens och lärarens ansvar och roller är länkar i en kedja och beroende av varandra. Lärarens uppdrag 

bestäms utifrån undervisningens och mål och vad eleverna skall lära sig. När lärarens uppdrag 

iscensätts tydliggörs elevens uppgift och dennes arbete kan ta vid. Formuleringen att ”eleven 

förväntas”, se förra stycket, göra någonting kan ses som olycklig då det egentligen handlar om att 

läraren skall erbjuda eleven en möjlighet att uppnå/utföra någonting. Men eleven måste de facto utföra 

ett arbete för att lärarens erbjudande skall kunna leda någonvart och verka som något för lärandet 

meningsfullt. Av den anledningen finns trots allt en ”förväntan” på eleven. 

Analytisk resultatpresentation 

Utgångspunkter och mål i kvalitativt god matematikundervisning 

Utgångspunkten för undervisningen är de lärande, alltså eleverna. Att utgå från eleverna handlar inte 

enbart om att som lärare rikta sin uppmärksamhet mot eleverna utan också att använda sig av 

elevernas tankar och livsvärld som inkörsport i det arbete som bedrivs i klassrummen (se t.ex. 

Samuelsson, 2013. s. 43; Taflin, 2007. s. 157 f; Kullberg, 2010. s. 179; Kilhamn, 2011. s. 137 f). Att 

utgå från eleverna innebär därför att aktivt och kontinuerligt undersöka elevernas kunnande och 

uppfattningar för att förstå hur dessa är beskaffade. Att utgå från eleverna markerar således inte enbart 

en startpunkt i tid eller rum i betydelsen ”utgångspunkten är där man börjar” och sedan kan arbetet 

fortlöpa utan kontakt med eleverna. Utgångspunkt ur eleverna innebär att under arbetets gång 

undersöka hur eleverna uppfattat tidigare innehåll, det nuvarande lärandeobjektet samt vilka slutsatser 

eleven drar. Det framgår ur materialet att lärarens aktiva arbete med att förstå hur eleven förstår, i 

undervisningens samtliga skeenden, oftast leder till att läraren lättare kan hjälpa eleverna mot lärande 

och mot vedertagna matematiska uppfattningar. Lärare som inte i tillräcklig grad undersöker hur 

eleverna konstruerar sin kunskap får inte i lika hög grad reda på hur elevernas uppfattningar är 

beskaffade. Därmed riskeras att lärandeobjektet av eleverna behandlas icke-matematiskt och eleven 

kan bygga sina slutsatser på missförstånd och felaktigheter (se föregående referenser samt 

jämförelserna mellan lärarna Maria och Anna i Olteanu, 2007; se också Riesbeck, 2008. bl.a. s. 52; 

Björklund Boistrup, 2010. s. 205). 

Målet med elevers lärande i matematik, och därmed målen med undervisningen, är konceptuell 

kunskap, en förståelseinriktad holistisk kunskap. Den konceptuella kunskapen handlar om att förstå 

matematiska samband och relationer mellan olika matematiska fält samt olika matematiska enheter 

och begrepp. Att förstå hur, framförallt begrepp, är relaterade till varandra ger eleverna större 

möjligheter att prestera-, diskutera-, argumentera- och kritisera matematik och ger ökad möjlighet att 

arbeta matematiskt/som matematiker. Engströms (2006) undersökning kan sägas ringa in denna 

andemening på ett träffande vis då en av lärarna i hennes studie uttrycker att han vill lära eleverna ”att 

fiska”, inte hur man ”köper fisk” (s. 123 f, 173 ff). Om eleverna kan fiska kan de också i högre 
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utsträckning diskutera fiske (en kedja av objekt, subjekt och processer) medan elever som köper fisk 

inte kan diskutera mycket annat än fisken i sig (ett avgränsat objekt). Fler röster som talar för att elever 

som behärskar innebörder i matematiska begrepp och begreppsliga relationer lärt sig något värdefullt 

utöver andra elever med bristande begreppsförståelser återfinns i Olteanu, (2007), Kilhamn (2011, 

bl.a. s. 277), Kullberg (2010) och Samuelsson (2013, se s. 56). Detta talar för att konceptuell kunskap 

är något att sträva mot i kvalitativt god matematikundervisning då det genererar djupare matematisk 

kunskap.  

Förhållandet mellan utgångspunkter och mål 

Förhållandet mellan utgångspunkten och målet består i att utgångspunkten förs mot målet, eleverna 

förs mot den matematiska förståelsen. Utgångspunkten är således dynamisk och föränderlig och skall 

närma sig målets form och avsikt. Målet, förståelsen/insikten, är således inte något väsensskilt från 

utgångspunkten utan gestaltar en annan form, ett annat tillstånd, av den. Med start i utgångspunkten, 

eleven och elevens tänkande, som en form skall undervisningen bygga ut tillståndet till något mer, där 

en eller fler uppfattningar lagts till eller reviderats och till sist liknar den form (målet, 

förståelsen/insikten) som avsågs att uppnå. Det är dock omöjligt att ge en bild av exakt hur en sådan 

process går till eller i vilken ordning den genomlöper vissa steg. Dataunderlaget ger inget stöd för att 

en kronologisk utvecklingsgång skall kunna formuleras, lärande är oberäkneligt och varje situation är 

unik och kräver anpassning (se t.ex. Samuelsson, 2013. s. 67, 73; Kullberg, 2010. s. 178 f). För att ta 

sig från utgångspunkten till målet krävs att elevernas tankar och tankemönster ”matematiseras”, då kan 

ursprungsformen transformeras mot målet (Kilhamn, 2011. s. 275 – 278; Taflin, 2007. bl.a. s. 158; 

Riesbeck, 2008. s. 54). 

Lärandeobjektets behandling och aktiviteternas natur i kvalitativt god 

matematikundervisning 

När lärandeobjektet väl är avgränsat och skall bearbetas i klassrummet har de variationsteoretiska 

begreppen varit särskilt tydliga i beskrivningarna av undervisningens karaktär och de efterföljande 

läranderesultaten. De publikationer som inte har variationsteoretisk grund uppvisar också likheter i 

formuleringar och terminologin kring relationen mellan vad läraren iscensatt och vad eleverna upplevt 

och möjligen lärt sig. Undervisningen kring lärandeobjekt skall erbjuda eleverna möjligheter till 

matematiska aktiviteter och elevernas lärande avgörs sedan i vad de fått erfara i undervisningen (se 

Olteanu, 2007. s. 252 f; Kullberg, 2010. s. 179; ). Det läraren skall servera är således inte kunskapen 

eller sanningen utan läraren serverar eleverna möjligheten att göra viss kunskap till sin egen, att få 

erfara den. Taflin (2007) beskriver läraren som en ”dirigent” med uppgift att dirigera ihop eleverna till 

en matematisk symfoni (s. 19). Att lärandeobjektet bör erfaras innebär också att det måste generera 

någon form av upplevelse vilket är en implikation som talar för upptäckande och utforskande 

aktiviteter i klassrummet (jämför med lärares ”pedagogiska ämneskunskap” i Samuelsson, 2013. s. 32, 

74). Lärarens förfogande över lämpliga artefakter och hur dessa används har stor betydelse för elevers 

lärande. Alla granskade studier utom en berör artefakter på något sätt, några explicit med 

benämningen ”artefakt”, andra talar mer om verktyg eller redskap samt modeller (Björklund Boistrup, 

2010; Engström, 2006; Kilhamn, 2011; Riesbeck, 2008; Samuelsson, 2013; Taflin, 2007). Det går 

däremot inte att dra någon säker slutsats kring om vissa artefakter fungerar bättre än andra, men 

tveklöst har lärarens och elevernas handhavande med dessa stor betydelse.  

Samtliga granskade studier skriver fram den aktiva upptäckande, utforskande och prövande eleven 

som får erfara ett lärandeobjekts olika aspekter som ett kännetecken för framgångsrik undervisning 
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med rika möjligheter till meningsfullt lärande. Den som tydligast sammanfattar att en sådan miljö är 

önskvärd är Björklund Boistrup (2010), där elevernas aktiva agens får utrymme medföljer också stora 

lärandepotentialer (se ”resonemang tar tid” s. 207). Omisskännligt tydligt är att gemensamma 

aktiviteter rika på diskussion och matematiskt rika problemlösningar av mångfacetterade problem är 

exempel på aktiviteter som erbjuder möjligheter till att erfara ett lärandeobjekt med dess olika aspekter 

och tillämpningar (Engström, 2006; Kilhamn, 2011; Kullberg, 2010; Olteanu, 2007; Riesbeck, 2008; 

Samuelsson, 2013; Taflin, 2007). Arbete med öppna och rika problem, för definition av ”rikt problem” 

se Taflin (2007. s. 56), erbjuder möjligheter för eleven att få tillgång till sitt matematiska tänkande 

(ibid. bl.a. s. 57, 164; Engström, 2006. s. 192 f; Björklund Boistrup, 2010. s. 205).  

I diskussionerna bör delar – helhet relationen mellan lärandeobjektet och angränsande delar av 

matematiken belysas för att eftersträva och grundlägga konceptuell kunskap (Samuelsson, 2013. s. 47 

f, 56 f; Olteanu, 2007. s. 286; Taflin, 2007. s. 18 f; Kilhamn, 2011. s. 277 f; Riesbeck, 2008. s. 62). De 

gemensamma diskussionerna fungerar som återkoppling mellan lärare och elever vilket berikar det 

egna matematiska tänkandet och ger möjligheter till slutsatser kring olika arguments giltighet och 

olika lösningars giltighet och generaliserbarhet. Lärarens sätt att hantera denna form av återkoppling är 

mycket viktig, rik och processinriktad feedback kan därför ses som en naturlig del av kvalitativt god 

matematikundervisning (se bl.a. Samuelsson, 2013. s. 55 f, 72; Björklund Boistrup, 2010. s. 78, 207). 

Att läraren, exempelvis i slutet av lektionerna, återkommer till att belysa vad som varit lektionens 

viktigaste beröringspunkter, vad som behandlats och hur olika problem belysts är också det en form av 

återkoppling och har stor betydelse för att etablera gemensamma uppfattningar om vad som 

åstadkommits under undervisningen (se t.ex. Taflin, 2007; Samuelsson, 2013).  

Förhållandet mellan lärandeobjekt och aktivitet i kvalitativt god matematikundervisning 

Förhållandet mellan lärandeobjekt och aktivitet kan beskrivas som en process där lärandeobjektet 

upplöses till sina beståndsdelar vilka tillsammans utgör innehållsliga fundament i olika aktiviteter som 

gör det möjligt för elever att erfara objektet i fråga. Via aktiviteterna och erfarenheterna av objektets 

beståndsdelar/aspekter konstitueras en helhetsuppfattning som kan sättas i relation till andra 

matematiska begrepp. Elevens tänkande, metaträning, prövas i de olika aktiviteterna och relateras till 

lärandeobjektets beståndsdelar.  

Matematiskt språkbruk, ett kärnelement i det kvalitativt goda 

undervisningsförloppet 

Något som genomsyrar det genomgångna materialet är behovet av ett medvetet och välriktat 

undervisningsspråk för att uppnå kvalitativt god matematikundervisning. Kilhamn (2011) illustrerar 

vilken problematik som är förknippad med språkbruket i den didaktiska situationen, utifrån metaforers 

användning i undervisningen om negativa tal. Figuren Kilhamn presenterar som illustration av 

innehålls- och aktörsriktningarna i matematikundervisningen använder en avbildningsanalogi. Läraren 

som avgränsar ett kunskapsinnehåll och ett lärandeobjekt för undervisningen använder matematiken 

som källdomän och klär det i en språkdräkt, exempelvis som en metafor/liknelse/relation, som troligen 

skall passa måldomänen. Eleverna i sin tur använder denna domän, lärarens måldomän, som 

källdomän och skall projicera tillbaka innehållet på den matematiska domänen (bl.a. s. 269 f). 

Förbistringarna kan bli många i denna process och hon efterlyser ett medvetet, konsekvent och 

adekvat språkbruk hos lärare som undervisar i matematik (s. 278). Lärare som noggrant tänker över 

sina språkval och strävar efter att förmedla matematisk stringens lyckas i sina aktiviteter ofta också 

överföra detta till eleverna vilket ökar deras förståelse för matematik och minskar risken för 
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missförstånd (Samuelsson, 2013. s. 52 – 56; Engström, 2006. s. 124, 175; Riesbeck, 2008. s. 53, 63, 

70). Riesbeck (2008) använder begreppet ”metaspråk” som en beteckning för språklig kompetens och 

menar att det matematiska abstrakta språket förvisso kan innebära bekymmer och svårigheter för 

många elever men poängterar också att matematiken för den sakens skull inte kan läras in bättre med 

vardagsspråket, för att matematiken skall bli användbar och begriplig krävs samklang mellan 

vardagsspråk och utvecklingen av det matematiska språket (Riesbeck, 2008. s. 53, 63). Metaspråket 

kan beskrivas som en kompetens att kunna avgöra när ett begrepp kan/bör tolkas på ett visst sätt och 

hur det kan användas i olika sammanhang, en slags översättningskompetens mellan vardagsspråk och 

matematisk terminologi (ibid. s. 70; Taflin, 2007. s. 17). Att kvalitativt god matematikundervisning 

kräver ett medvetet och välriktat språkbruk är särskilt viktigt och redovisas med egen rubrik då 

matematiklärande i sig innebär en slags språkundervisning. Det matematiska språket är stundtals också 

oförenligt med vardagsspråket vilket gör den metaspråkliga kompetensen till en central förmåga. 

Språkbruket har därför betydelse genom alla matematikundervisningens faser och moment.   

En illustrativ modell av kvalitativt god matematikundervisning 

I syfte att fungera som illustration av kvalitativt god matematikundervisning som fenomen och som 

metaredskap för lärares sätt att tänka och resonera kring undervisning erbjuds figuren nedan.  

 

Figur 1: Modell av kvalitativt god matematikundervisning; ett cykliskt förlopp där varje anhalt följer med 

in i påföljande anhalt, femte anhalten berör således de fyra föregående, den fjärde de tre föregående 

o.s.v. Genom hela förloppet behövs en språklig känslighet där det matematiska och det vardagliga 

språket relateras till varandra.  
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Figuren illustrerar det resultat som presenterats genom detta avsnitt och visar vad lärare kan fundera 

över och sträva efter att utveckla för att bedriva kvalitativt god matematikundervisning. Kvalitativt 

god undervisning beskrivs här som ett cykliskt förlopp med en given turordning mellan fem viktiga 

anhalter. Först krävs en uppfattning av vilka elever som skall lära sig något. Vilka är de? Hur fungerar 

de? Vilken livsvärld är deras vardag? etc. Detta är exempel på frågor som kan tas i beaktande vid 

anhalt ett. Vidare behöver ett lärandeobjekt definieras och de koncept/relationer som omgärdar det, 

eleverna skall föras mot den förståelsen. Vidare visar resultatet att lärare bör tänka kring sin 

undervisning i termer av att erbjuda möjligheter till lärande och på så vis inbjuda till möten med 

lärandeobjektet. Eleverna och lärandeobjektet tas med in i detta möte vid anhalt tre. Aktiviteten är 

iscensättandet av mötet och skall ge möjlighet till den konceptuella förståelsen. Efteråt måste 

aktiviteter och uppfattningar utvärderas och återkopplas för att få en grund att återvända till vid anhalt 

ett och ett nytt undervisningsförlopp. Genom hela förloppet krävs språklig klarhet och möjligheter att 

kunna förstå hur vardagsspråket och det matematiska språket skiljer sig och samverkar.  

Modellen av kvalitativt god matematikundervisning som potentiell lektionsmall 

I viss mån kan modellen eventuellt användas som en lektionsmodell då dataunderlaget givit 

implikationer mot vilka aktiviteter, t.ex. helklass- och/eller elevgruppdiskussioner och 

återkopplingsrutiner som kan ingå i kvalitativt god matematikundervisning. Modellen potentiell 

lektionsmall är dock att betrakta som förslag och inte som en resultatillustration ty dataunderlaget ger 

inte tillräckligt med underlag att i sådan detalj beskriva i vilken turordning och exakt form 

undervisningsmoment genomlöps. För att införliva den konkret praktiska dimensionen i modellen 

läggs det till en punkt vid varje anhalt som framhäver vad lärare kan fokusera/resonera kring och/eller 

initiera i undervisandet. Den utvidgade undervisningsmodellen innefattar kvalitativt god undervisning 

såväl som fenomen och hur den kan te sig i praktiken. Anhalt fyra som berör aktiviteten i klassrummet 

har dock en praktisk förankring även i den första modellen. 
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Figur 2: Utvidgad modell för kvalitativt god undervisning. De sista punkterna under varje anhalt syftar till 

att tydliggöra vad som i praktiken kan initieras för att åstadkomma kvalitativt gott undervisande.. 

Anhalterna som lektionsstruktur kan sammanfattas som: undersök och utgå ifrån elevernas 

begreppsliga position och presentera utifrån den lärandeobjektet, ta med de båda parterna till mötet 

och engagera dem i en utforskande aktivitet. Utvärdera både de kunskapsmässiga 

positionsförändringar som skett samt de valda aktiviteternas lämplighet och ge framåtsyftande 

återkoppling. Den kumulativa strukturen är därmed bibehållen. Beträffande roll och ansvar kan läraren 

ses som cykelns ciceron och eleven är cykelns resenär. Frågan som kommit till vid anhalt ett syftar till 

att belysa vikten av lärarens nyfikenhet på elevernas uppfattningar. Att undersöka elevernas position 

härrör således från slutsatsen om att läraren ständigt måste försöka förstå hur elevernas uppfattningar 

är beskaffade. I materialet framgår också att belysning av lärandeobjektets relationer till andra 

matematiska begrepp och hur det ingår i en matematisk helhet var en möjlig väg till den konceptuella 

förståelsen, läraren kan därmed föreslås eftersträva en holistisk presentation av lärandeobjektet och 

sedan bevara den hållningen. Att arrangera mötet kan här spåras till vikten av att erbjuda adekvata 

artefakter, artefakten skall underlätta för eleven att få grepp om lärandeobjektet. Det har inte varit 

möjligt att dra slutsatser kring om det finns generella kriterier för bra matematiska artefakter, några 

exempel som förekommit har varit metaforer, proportionalitetsredskap, dynamisk programvara och 

konkret laborativt material (se i nämnd ordning Kilhamn, 2011; Samuelsson, 2013; Engström, 2006; 

Riesbeck 2008; se också Taflin, 2007; Björklund Boistrup, 2010; Olteanu, 2007). Aktiviteterna som 

lett till framgångsrikt lärande, och djupare konceptuell förståelse, har varit av kollektiv art så läraren 

kan således uppmanas att överväga dessa aktiviteter som arenor för möten mellan elever och 

lärandeobjekt. Lösning av rika och öppna problem ger naturlig möjlighet till och behov av diskussion 

3. Erbjuda och 

inbjuda 
- Hur arrangeras ett 

möte för lärande? 

- Arrangera mötet 

4. Aktivitet 
- Lösa öppna och 

rika problem 

- Gemensamma 

aktiviteter, 

diskussion 

5. Återkoppling 
- Vad är 

tillryggalagt? 

- Hur har 

positionen 

förändrats? 

1. Utgångspunkt 

- Utgå från 

eleverna 

- Vilken är deras 

position? 

2. Lärandeobjekt 
- Konceptuell 

kunskap 

- Relationer mellan 

del och helhet 

 

 

M A T E M A T I S E R A N D E 

S P R Å K 



22 

 

och tillfälle till att matematisera språket och tänkandet. Återkoppla och följa upp handlar delvis om att 

sammanfatta lektionen och det behandlade innehållet tillsammans med de viktigaste slutsatserna och 

aspekterna som berörts. Återkopplingen kan också handla om att följa upp utgångspositionen, hur har 

den förflutna undervisningen förändrat utgångsläget, ”hur ser elevernas uppfattningar ut nu?” är en 

tänkbar fråga att söka svar på då och därifrån kan cykeln sedan börja om. Det krävs kommunikation 

för att undersöka elevernas uppfattningar, att presentera lärandeobjektet med och både vardagligt samt 

matematisk språk erfordras för att behandla öppna rika problem. Genom återkopplingen och 

belysningen av relationen mellan del – helhet kan växelverkan mellan vardagligt och matematiskt 

språk tydliggöras och en kompetens att skifta mellan vardagliga och matematiska språkdiskurser blir 

möjlig att tillägna sig, se metaspråk i Riesbeck (2009, s. 53, 63).  

Diskussion 

Resultatdiskussionen behandlar denna studies resultat i relation till tidigare forskning och de 

kritiska reflektionerna används för att kritiskt belysa studiens användbarhet och 

tillvägagångssättet ur ett helhetsperspektiv.  

Resultatdiskussion 

Den kvalitativt goda matematikundervisningen faller in i det senaste 

paradigmet 

Kvalitativt god matematikundervisning så som den beskrivits här uppvisar fundamentala likheter med 

undervisningen inom cognitive-cultural paradigm (CCP) där undervisningsövertygelsen handlar om 

att möta matematiken som ”a part of human experience” och inte ”apart of human experience” där 

strävan är: ”getting students into mathematics” framför ”getting mathematics into students” (Ellis och 

Berry III, 2005. s. 12). De många likheterna kan indikera att det är verkligt kvalitativa aspekter som 

lyckats ramas in då forskning visar att undervisning inom detta paradigm, till skillnad från PFP 

(Procedural Formalist Paradigm; se Ellis och Berry III, 2005. s. 11) också höjt elevers resultat (Star 

och Hoffman, 2005; Evertson, Emmer och Brophy; 1980; Grouws, 2004; Hiebert och Grouws, 2007; 

Reynolds och Muijs, 1999; se också Hattie, 2009). Att kvalitativt god matematikundervisning innebär 

att undervisa för konceptuell förståelse och är en praktik som skall erbjuda möten med matematiska 

begrepp och begreppsliga relationer kan sägas stämma väl överens med vad som tidigare benämnts 

som ”opportunity to learn” (se Grouws, 2004; Hiebert och Grouws, 2007) samt de fyra punkterna som 

beskriver ”teaching for meaning and understanding” (se s. 7; Grouws, 2004. s. 163). Att få tid till 

ingående studier av akademisk och konceptuell karaktär erbjuder också elever möjligheter att tillägna 

sig en sådan typ av förståelse medan procedurell träning erbjuder algoritmisk och aritmetisk 

kompetens. Matematisk helhetsförståelse samt språklig finkänslighet är inte enbart kännetecknande 

utan också nödvändiga element i den kvalitativt goda undervisningen sett utifrån Grouws (2004) och 

resultaten i denna studie. Den procedurella träningen är möjligen inte oviktig då den kanske både kan 

föregå eller följa efter den konceptuella förståelsen, (se Kilhamn, 2011. s. 276), men resultatet i denna 

studie förklarar snarare varför undervisningen inte bör vara hårt strukturerad och enformig ty då 

riskerar den skapade matematiska normen att inskränka de möjliga variationer i vilket lärande kan ske 
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(ibid). Den procedurella (algoritmiska/aritmetiska) kompetensen ser heller inte ut att vara något som 

stagnerar bara för att fokus ägnas åt den matematiska kommunikationen och begreppsliga relationer 

(se Olteanu, 2007. kap 7; Hiebert och Grouws, 2007. s. 390 f; Grouws, 2004. s. 165).  

Lärande är jobbigt och går sällan fort, kvalitativt god undervisning i 

matematik tar av nödvändighet tid 

Att djupinriktat lärande är mödosamt och tar tid framstår kanske inte som speciellt konstigt men hur 

lång tid en lektion eller ett undervisningsblock skall ta är svårt, för att inte säga omöjligt, att besvara. 

Av nödvändighet smygs det alltid in ett litet ”det beror på” på ett eller annat sätt. Vad som konstaterats 

däremot att det inte kan antas gå fort och för korta undervisningspass är mycket problematiska 

(Grouws, 2004). Lärande är per definition jobbigt och i processen att överväga en ansträngning sker 

omfattande inre förhandlingar (se Hattie och Yates, 2014. s. 4 ff). Då hjärnan gärna drar sig för att 

bryta ny mark, beror dock inte på lathet, kräver all undervisning ett visst mått av övertalning samt 

möjligheter till tillfredsställelse och glädje över att åstadkomma något för att motivera eleverna in i 

ansträngningen (ibid. s. 5). Lärande, i synnerhet djupriktat lärande, tar tid så det är förmodligen inte 

utan orsak som exempelvis Björklund Boistrup (2010) benämner den matematiska diskurs med rikast 

möjligheter till lärande som ”resonemang tar tid” (s. 205 ff) eller att Brown (2012) konkluderar 

tidspress som största stress- och motståndsfaktorn mot implementeringen av ett kvalitetshöjande 

arbetssätt. Hattie och Yates (2014) ger empiriska exempel, med referenser till Clark och Linn, på att 

väsentliga skillnader i förståelsenivåer framträder hos de åttondeklassare som undervisats samma 

innehåll på antingen tolv, nio, sex eller tre veckor. Elever från samtliga grupper kunde klara slutprov 

med flervalsfrågor men de elever som undervisats i sex respektive tre veckor bedömdes mycket lägre, 

med högre andel underkända, än de övriga i slutprov med resonemangs- och argumentationsfrågor (s. 

41). Tid, och framförallt tid för resonemang och diskussion, kan ses som nödvändigt för kvalitativt 

god undervisning men också som nödvändighet för lärande. Utifrån dessa förutsättningar kan strävan 

efter att ”getting students into mathematics” ses som en kvalitetsindikator för matematikundervisning 

då det visar att läraren måste engagera, framför tvinga in, eleverna i ett arbete där de sedan själva 

hjälper till att bära sin lärprocess.  

Kvalitetsaspekter, relationer mellan kvalitativt god 

matematikundervisning och kvalitativt god undervisning överlag 

Klassrumskommunikationen är avgörande för elevers möjligheter till lärande 

I nästan alla Håkanssons och Sundbergs (2012) tio punkter som sammanfattar aspekter utav kvalitativt 

god undervisning, se bilaga 1, finns en kommunikativ dimension i form av att eleverna tydligt skall 

veta/få reda på vad som skall läras, vad som förväntas av dem samt det faktum att klassrummet skall 

präglas av ett reflekterande samtalsklimat (se bl.a. punkt 6, bilaga 1). Vikten av det matematiska 

språket, metakunnandet och tid för diskussion finner således stöd i ovan nämnda aspekter. Det bör 

dock poängteras att matematiken i sig är ett begrepps- och symbolspråk som på många sätt är 

annorlunda det vardagliga språket, (Riesbeck, 2008), varför vikten av metakunnande understryks. 

En särskild kommunikation inom kvalitativ undervisning är återkopplingen/feedback (se Håkansson 

och Sundberg, 2012. s. 84 f, eller bilaga 1). Återkoppling används i betydelsen ”innehållsrik 

feedback”, (se Samuelsson, 2013. s. 55 f, 72; Björklund Boistrup, 2010. s. 78, 207), och behövs för att 

belysa mål och kriterier såväl som för att utvärdera valda strategier eller tolkningar vilken vid god 

hantering kan ge stora möjligheter för elever att förbättras samt hjälpa dem bygga upp en förståelse för 

vad som kan tänkas vara kvalitetskriterier i (det matematiska) arbetet. Wiliam (2011) menar att god 
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bedömning är ett kärnelement i all god undervisning och att det samtidigt utgör bryggan mellan 

undervisning och lärande (s. 46 f). Framförallt kräver bedömning god kvalité och brett omfång på det 

insamlade underlaget, eller bevisen, för elevers lärande. Detta ägnas speciell uppmärksamhet inom 

formativ bedömning. För vidare beskrivning av formativ bedömning hänvisas till bilaga 1. Vikten av 

att som lärare ständigt eftersträva förståelse för elevernas uppfattningar blir också en naturlig källa och 

drivkraft till återkoppling, (s. 104 f), och därmed är formativ bedömning en oskiljaktig aspekt av 

kvalitativt god matematikundervisning. Återkommande och elevnära bedömning samt återkoppling 

har betonats vid ett flertal tillfällen i resultatet utav denna studie. Att kvalitativt god 

matematikundervisning kännetecknas av en väl använd återkopplingsstruktur kan således förstås mot 

bakgrund av att framgångsrik undervisning överlag bär en sådan aspekt. Håkanssons och Sundbergs 

(2012) slutsatser kring det kommunikativt medvetna och återkopplande klassrumsklimatet kan spåras i 

denna studie trots att enbart fallet matematikundervisning ägnats uppmärksamheten.  

Eleverna kan utgöra resurser för kvalitativ bedömning och återkoppling 

För att öka mängden av behövlig återkoppling föreslås samarbetslärande med mycket diskussion som 

en tänkbar väg. Användningen av elever som resurser för varandra är ett beprövat framgångskoncept 

beträffande lärande och undervisning (ibid. kap 6; se också Taflin, 2007; Black och Wiliam, 1998). 

Om elevers självbedömning och kamratbedömning blir en naturlig del av undervisningen ges 

möjligheter till rik återkoppling på utfört arbete utan att läraren ensam utgör återkopplingskällan. 

Lärarens roll är dock inte att överlämna detta återkopplingsansvar då läraren fortfarande är ansvarig 

för att inga missuppfattningar blir någon elevs sanning, elevernas själv- och kamratbedömning måste 

bemötas och följas upp. Här blir lärarens roll som ciceron i den kvalitativa matematikundervisningen 

en nära liknelse då den uppgiften handlar om vägledning och stöttning för att frammana 

självständighet i det matematiska tänkandet bland eleverna. Alltför ofta har självständigt arbete och 

självständighet tidigare inneburit ensamarbete och ensamhet vilket tvärtom inte stärker elevens 

förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och driva på sin egen utveckling, (se Kling Sackerud, 2009. 

bl.a. s. 118 f), självständighet är annars något som gynnar lärandet (Hattie, 2009. s. 22 f). Då eleverna 

får tillfällen att ta ställning till och värdera olika alternativ tränas deras egen kvalitetsuppfattning och 

de blir mer självständiga och ansvarskapabla i sitt lärande och kan i högre grad bli en resurs för andra 

elevers lärande. Elever som kamrat- och självbedömare är en undervisningsroll som tidigare visat sig 

leda till framgångsrik undervisning då det är ett fundament i formativt inriktat arbete (se Black och 

Wiliam, 1998; Wiliam, 2011). Framgången i att läraren i sitt förhållningssätt inom kvalitativt god 

matematikundervisning sätter eleven i centrum och som utgångspunkt kan delvis kanske förklaras av 

att den relationen medför formativa aspekter i arbetet. Det ingår i lärarens uppgift att erbjuda 

möjligheter för eleverna att utveckla sin näsa för (matematisk) kvalitet och träna sig i bedömning. 

Arbetet med att överföra detta och göra eleven medveten om sin egen prestations kvalitativa nivå 

implicerar en ”ta reda på och utveckla vidare” kultur. Hatties (2009) term ”synligt” lärande illustrerar 

denna strävan; att göra lärandet synligt. När lärandet synliggörs ökar också möjligheterna till en 

korrekt dynamisk bedömning, bedömning av lärandepotentialen (Black och Wiliam, 2009; Kinard och 

Kozulin, 2012; se också bilaga 1), vilket möjliggör att läraren utvecklar förtrogenhet i att erbjuda 

elever adekvat stöd och presentera lärandeobjekt av lagom omfång. Att kvalitativt god 

matematikundervisning leder till varaktigt lärande i/om matematik kan således förklaras mot att 

undervisningens struktur i likhet med principer för formativt arbete går ut på att samla information för 

att bedöma vad som bör göras härnäst (se också Grouws, 2004. s. 163). 
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Fångar modellen för kvalitativt god matematikundervisning nödvändiga 

kvalitetsdimensioner?  

Då kvalitativt god matematikundervisning kan ses som en gren på det stora fenomenträdet ”kvalitativ 

undervisning”, dvs. kvalitativ undervisning som inte är ämnesbunden till just matematik, kommer 

modellen av kvalitativt god matematikundervisning diskuteras och granskas utifrån de fem 

dimensioner av kvalitativt god undervisning Håkansson och Sundberg (2012) funnit (se bilaga 1). Mot 

dessa dimensioner jämförs den utvidgade modellen för kvalitativt god matematikundervisning (se 

figur 2). Dimensioner förstås här som en slags essens och tolkas följaktligen som något mer 

fundamentalt än begrepp som ”aspekt”, ”beståndsdel” eller ”kännetecken”. Diskussionen motiveras 

utifrån antagandet att modellen blir representativ om den fångar essensen, dimensionerna, i vad som 

tidigare konstaterats som kvalitativt god undervisning. 

Den första dimensionen beskrivs som: ”en kollektiv dimension, där lärare och elever hanterar 

lärandeuppgifter tillsammans, i en grupp eller en klass” (Håkansson och Sundberg, 2012. s. 76). 

Gemensamma aktiviteter skrivs ut explicit och lärarens närhet till eleverna består delvis i nyfikenheten 

och viljan att förstå hur eleven uppfattar lektionsinnehållet för att kunna ge återkoppling. Detta är ett 

arbete som måste utföras gemensamt och bygger på att båda parterna deltar. Eleverna definieras också 

som lärarens utgångspunkt vilket kan ses som ett uttryck för en kollektiv övertygelse, där de 

gemensamt tar sig an matematiken. Modellen kan anses representera en kollektiv dimension.  

Den andra dimensionen definieras som: ”en ömsesidig dimension, där lärare och elever interagerar och 

lyssnar på varandra, delar idéer och överväger olika synpunkter” (ibid. s. 76). Denna dimension fångar 

essensen i den typ av aktivitet som skrivs fram. Beskrivningen av denna dimension är rik på verb 

vilket gör den till en handlingsdimension, med språkliga förtecken. Den del av modellen som 

behandlar aktiviteterna och behandlingen av det matematiska innehållet betonar diskussion och 

gemensam aktivitet. Diskussionen får här anses ringa in interaktionen, lyssnandet, delandet av idéer 

och övervägandet av synpunkter. Uppföljningen av detta finns också inbyggt i den efterföljande 

återkopplingen som också kan inrymma denna dimension. I denna dimension passar också 

matematiseringen av språket in som går ut på att ständigt överväga, översätta och tolka mellan 

vardagsspråket och det matematiska språket. 

”En stödjande dimension, där eleverna artikulerar idéer fritt utan att vara rädda för att svara fel, eller 

berätta vad de inte förstår, och där de även hjälper varandra att nå en gemensam förståelse” (ibid. s. 

76) är definitionen på den tredje dimensionen. Det framgår inte explicit att stödjande klimat fri från 

prestige och rädsla för misslyckanden är en del av den kvalitativt goda undervisningen. Däremot har 

lärarens och gemenskapens hjälpande och återkopplande funktion poängterats och de ”rika 

diskussionerna” bygger på att eleverna vågar dela med sig av sina idéer och tar det ansvaret. Detta 

beskrivs av Björklund Boistrup (2010) som diskursen ”resonemang tar tid” (s. 207). Av den 

anledningen får lärarens och elevernas roller och medverkan ses som bärare av denna dimension, då 

rollerna förutsätter den. Att hjälpas åt att nå gemensam förståelse kan däremot anses representerat 

explicit då lärarens kartläggningar av elevförståelse och kontinuerlig återkoppling som inleder och 

avslutar varje cykel samt diskussionsaspekten och poängterandet av gemensamma aktiviteter framgår. 

Den fjärde dimensionen definieras som ”en målinriktad dimension, där lärare planerar och styr 

klassrumskommunikation med vissa pedagogiska målsättningar i sikte” (s. 77). Denna dimension 

framträder vid andra och tredje anhalten. Lärandeobjektet behöver en avgränsning och skall relateras 

till övriga matematiska koncept och/eller begrepp. Det formuleras också uttryckligen att konceptuell 

kunskap är målet. Vad den konceptuella kunskapen består i kräver emellertid en definition varför mål 
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oundvikligen behöver definieras och kommuniceras till eleverna. Förutom att läraren är med och styr 

mot målen i aktiviteten så innefattar också principen om att erbjuda möjligheter till lärande ett 

medvetet ställningstagande gentemot målen. När målen är formulerade och lärandeobjektet avgränsat 

måste eleverna erbjudas att möta detta. Att leda mot målen är i undervisningsmodellen ett krav och 

inte ett alternativ. Det matematiska språkets närvaro bär också betydelser av mål då kvalitativt god 

matematikundervisning innebär att eleverna tillägnar sig ett matematiskt språk parallellt med lärandet 

av olika lärandeobjekt. 

Den sista dimensionen benämns som: ”en kumulativ dimension, som handlar om att lärare och elever 

bygger på sina egna och varandras idéer och länkar samman dem till sammanhängande tankelinjer och 

lärande” (s. 77). Dimensionsdefinitionen kan tolkas som en strävan om att bygga upp en holistisk 

förståelse.  Modellen för kvalitativt god matematikundervisning är en kumulativ modell vilket betyder 

att den successivt ökar i densitet och vid återkoppling och utvärdering ingår alla anhalter som tidigare 

genomlöpts (se figur 1 och 2). I undervisningsmodellen visas att konceptuell förståelse via diskussion, 

återkoppling och metaspråklig kompetens samverkar för att göra matematiken begriplig. Den 

kvalitativt goda matematikundervisningen byggs utav de som ingår i din vilket liknar beskrivningen av 

en kumulativ dimension. Den kumulativa strukturen undervisningsmodellen uppbärs av har 

förhoppningsvis fångat detta. 

Kritiska reflektioner beträffande: 

Resultatet 

Tidigare studier har visat (se t.ex. Grouws, 2004; Anderhag et al. 2012) att elevers olika kulturella 

bakgrunder och uppsättning kulturellt- och socialt kapital har avgörande inverkan på elevers 

förutsättningar i utbildningssammanhang vilket problematiserar bilden av ”den kvalitativt goda 

matematikundervisningen”. Följaktligen är det också den undervisning som klarar av att kompensera 

för- och anpassa sig efter dessa olika förutsättningar som är bärare av verkligt kvalitativa aspekter, där 

de lärande och deras sammanhang tas som utgångspunkt (se Kinard och Kozulin, 2012. t.ex. s. 21 f). 

Den gemenskaps- och diskussionsinriktade undervisningen utifrån OTL (Opportunity To Learn)- och 

”teaching for meaning and understanding”- principerna, (se Grouws, 2004. s.162 f), och RMT-

didaktiken (Rigorous Mathematical Thinking), (se Kinard och Kozulin, 2012. bl.a. kap 1 och 2), är 

den praktik som Grouws (2004) menar bäst kompenserar för sociokulturella skillnader mellan elever 

(se ”tidigare forskning”. s. 7). Trots den till synes väl formulerade svårigheten är det långt ifrån enkelt 

att lyckas med detta, än mer svårt är det att komma med allmängiltiga råd. Trots att undervisning 

utifrån resultaten i denna studie potentiellt skulle kunna kompensera för elevers olika bakgrunder finns 

sannolikt inte möjlighet att skriva fram ett recept som är gångbart i alla situationer. Av den 

anledningen är det troligtvis mer realistiskt att tala om principer för kvalitativ undervisning, eller 

dimensioner i kvalitativt god matematikundervisning framför ”den kvalitativt goda 

matematikundervisningen” som om den har en enhetlig skepnad utan behov av anpassning och 

modifiering efter nödvändiga variabler. Anpassningar efter givna förutsättningar ses som nödvändigt 

varför forskningsresultat på ämnet ”kvalitativ god undervisning” med stor sannolikhet inte direkt kan 

tillämpas utan att först ha granskats, utvärderas och anpassats. Med detta resonemang blir det också 

tydligt att den här studiens resultat är begränsat till en produkt av det underlag som tagits i bruk och i 

större utsträckning användbart för de lärare med förutsättningar liknandes de som varit gällande i 

dataunderlaget, också vägval som spelat in i processen och måste tolkas samt kritiseras därefter. 

Ambitionerna om att presentera tydliga, konkreta och användbara resultat är mycket problematiskt och 
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manar till försiktighet och noggrannhet. Även om försiktighet och noggrannhet är nödvändiga, men 

förmodligen inte tillräckliga, villkor för användbara och tydliga resultat som snabbt kan omsättas i 

praktiken ser jag det ändå som ett ansvar att ge sig i kast med sådana uppgifter framför att låta 

svårigheterna skrämma en till tystnad. Att undervisningen påverkas av elevers olika socioekonomiska 

förutsättningar syns i Anderhags et al. (2012) slutsats där det påpekas att dessa faktorer inte kan 

förändras men att läraren kan anpassa sin undervisning för att möta olika behov och odla intressen (s. 

17). Resultatet i denna studie erbjuder, om inte direkt tillämpbara metoder, i alla fall möjligheter att 

diskutera kvalitetskriterier för matematikundervisning och nutida svensk matematikdidaktisk 

forskning.  

Metodvalet 

Då fördelarna med översikter och metaanalyser ligger i att slutsatser byggs på forskningsunderlag och 

lämpar sig för frågor som ”vad fungerar?” och ”hur tar vi reda på vad som fungerar?”, (Cohen, 

Manion och Morrison, 2011. s. 335 f), är det inte helt oproblematiskt (ibid). Ett potentiellt problem 

med systematiska översikter och metaanalyser kan vara att i sökandet efter de stora slutsatserna 

negligeras ofta mindre aspekter som kan ha stor betydelse för resultatet (Hattie, 2009. s. 10 f). 

Schoenfeld (2006) påpekar många svårigheter med att skapa tillförlitliga forskningssynteser. De 

studier som ingår kanske inte i tillräcklig utsträckning redovisar alla variabler, eller har tagit hänsyn 

till tillräckligt många, som påverkar resultatet. Forskare som genomför metaanalysen kanske heller 

inte förhåller sig tillräckligt kritiskt till i vilken kontext och med vilken metodologi resultat inhämtats 

vilket kan ge situationskänsliga resultat generalitetsstatus (ibid. s. 18 ff). Även hänsyn till det 

matematiska innehållet som behandlats måste vägas in innan det kan hävdas att något fungerar, 

generellt sett, inom matematikundervisning då det kan vara bundet till specifika fall (ibid.). En kritisk 

aspekt för denna studie är naturligtvis att ”vitt skilda” element får betydelse för en gemensam sak. 

Ingen studie är den andra helt lik och i förekommande fall ingår observationer av undervisning som 

helhet, eller enbart av undervisning kring vissa lärandeobjekt i dataunderlaget. Elevernas åldrar 

varierar mellan gymnasienivå och årskurs fyra i underlaget till denna studie och de teoretiska 

ingångarna och forskningsfrågorna forskarna haft är inte gemensamma. På så vis är det kritiskt att 

kombinera studier med så skilda kontexter. Då bara de resultat med absolut bredast stöd presenteras i 

denna granskning är förhoppningsvis just det sistnämnda problemet mindre än vad det skulle kunna 

vara.  Då urvalet heller inte är speciellt stort, i förhållande till den kvantitet av forskning som sannolikt 

finns att tillgå, kan denna studie sägas utgöra en kvalitativ ansats att beskriva fenomenet kvalitativt 

god undervisning i matematik. De metoder som använts vid datainsamlingarna i de publikationer som 

granskats har i huvudsak bestått av observation kompletterat med intervjuer vilket talar för att kritiska 

reflektioner kring kvalitativ forskning aktualiseras. Små urval kan sällan tala allmängiltigt för stora 

populationer. För mer information om svårigheter kring och tillförlitlighet vid kvalitativ forskning se 

t.ex. Kvale och Brinkmann, 2009; Repstad, 2007; Dalen, 2007.  

Slutord 

Denna studie kan inte ge svar på frågor om hur man bäst undervisar i matematik men likväl 

indikationer mot vad som bör känneteckna kvalitativt god undervisning i matematik. Ensam 

procedurträning kan utifrån resultaten i denna studie ifrågasättas. Ett utav de viktigaste resultaten är att 
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läraren bör vara nyfiken på, och aktiv sökare av, elevers uppfattningar och förståelser vilket kräver en 

praktik som gynnar och uppmuntrar diskussion och utbyte av tankar kring matematik. Läraren bör 

fungera som en utforskande och stödjande ciceron som med språklig känslighet erbjuder elever 

möjligheter att bearbeta matematiska begrepp och matematisera språket samt tänkande. Eleverna är 

undervisningens utgångspunkt och deras utveckling, såväl som undervisningen i helhet, måste följas 

upp av regelbunden och välriktad återkoppling. Genom att systematiskt söka svar på frågor som ”vad 

vet jag om elevernas kunskapsmässiga positioner?” och ”vad har undervisningen behandlat och 

erbjudit eleverna?” ges naturliga tillfällen till framåtsyftande återkoppling. Hattie (2009) sammanfattar 

detta på ett träffande vis; ”the remarkable feature of the evidence is that  the biggest effects on student 

learning occur when teachers become learners of their own teaching...” (s. 22). 

En modell för kvalitativt god matematikundervisning med möjlighet att användas som metaredskap 

och eventuellt som lektionsmodell föreslås. Ambitionen med modellen är att omsätta resultaten till ett 

användbart verktyg för att systematiskt kunna undersöka undervisning, det är dock högst 

problematiskt att modellera och idealisera något så komplext som undervisning men då forskning visar 

att viss undervisning i högre grad än annan leder elever mot varaktigt lärande framstår det också som 

underligt att inte ens försöka förstå och förtydliga en sådan undervisning.  

Framtida studier som tillämpar, utvärderar och utvecklar modellen är välkomna. Kanske också för att 

se om den, med viss justering, är tillämplig i undervisning inom andra ämnen? I svensk 

matematikdidaktisk forskning kan viss avsaknad av att viljan att skriva fram framgångsrik 

matematikundervisning skönjas varför denna studie kanske kan inspirera till att fler kommer i tryck.
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Bilagor 

Bilaga 1, framväxten av ett nytt paradigm, 

aspekter av kvalitativt god undervisning samt 

formativ bedömning 

Nedslag i forskning som drivit på förändringen mot ett paradigmskifte i 

matematikundervisning 

Good och Grouws (1979) skriver om ”Missouri Mathematics Effectiveness Project” där de undersöker 

vad som utmärker lärares arbete (i årskurs fyra) i de klasser med höga elevprestationer i matematik, de 

sammanställer ett utbildningsprogram utifrån de faktorer som utkristalliserats och implementerar det 

hos ett antal lärare för att se om deras undervisning förbättras, vilket också är observerbart efter två 

och en halv månad (s. 42). Intresset för process-resultat forskningen kring lärande ser ut att få fart i 

och med detta och Evertson, Emmer och Brophy (1980) genomför en större studie på samma tema 

(bl.a. med det ovan nämnda projektet som bakgrund) där lärare för årskurserna sju, åtta och nio på nio 

olika skolor undersöks. Klassrumsobservationer och mätningar av elevernas kunskaper (achievement 

tests) samt hur eleverna värderar undervisningen och vad de uppvisar för attityder undersöks med 

frågeformulär. Förutom att de mer framgångsrika (effective) lärarna bibehöll en konsekvent 

regelefterlevnad och i allmänhet uppvisades att ”more effective teachers engaged in more problem-

solving behavior, presented information more clearly, asked more higher cognitive level questions (but 

not very often), and appeared more enthusiastic and task oriented” (s. 173). Faktorer som 

helklassinteraktion, höga förväntningar från läraren, diskussioner och frågor i hela klassen i stället för i 

enskildhet visade sig vara indikatorer för högre elevprestationer och förståelse. Undervisningen i 

helklass sägs också ge läraren fler och rikare möjligheter att greppa elevers olika (miss)förståelser och 

kan således få möjlighet att korrigera dem innan det blir individuell träning (seatwork) som upptog 

mycket tid i de klassrum med lägre prestationsnivåer (s. 171, 175). Reynold och Muijs (1999) 

litteraturgenomgång visar således upp många av dessa tidigare kända aspekter och med tillägget om 

samarbetslärande och elevgruppsarbeten läggs ytterligare en interaktiv domän till i den totala 

förståelsebilden av vad som kännetecknar kvalitativ undervisning. I den brittiska kontexten skriver 

efteråt Jones och Tanner (2002) om ett projekt mellan åtta matematiklärare (secondary school 

teachers) från totalt fyra skolor i Wales som tillsammans bildar en egen utredningsgrupp för att 

undersöka effekten av en implementering av den tidigare forskningens föreslagna ”aktiva eller 

interaktiva” undervisningsstil med tydlig diskussions- och frågeorientering. I artikeln analyseras 

resultaten och det konstateras att gynnsamma effekter framträdde trots att graden av implementering 

varierade mellan lärarna. Studien visar att förändring kan vara svårt och trögt men också att det är just 

förmågan att ”go with the pupils” som är en centralt bärande tanke, och framgångsfaktor i 

undervisning (s. 273), i det paradigmskifte som ägt rum inom forskning och förståelse av undervisning 

och lärande i matematik. De stora nya forskningsöversikternas slutsatser om kvalitativ undervisning 

kan således, i en västerländsk kontext, spåras till grundläggande empiriska data som är över 30 år 

gamla. En relativt färsk doktorsavhandling på området, som under en treårsperiod följer en 

undervisningsreform för att höja resultaten i matematik, slår fast att studenter lär sig bäst och 

uppskattar undervisningen mer när samarbete och utforskande arbete är delar av klassrumsvardagen. 

Lärarens sätt att implementera olika exempel och hjälpmedel i undervisningen för att fördjupa 

konceptuell förståelse hade också tydlig inverkan på elevers attityder och resultat. I avhandlingen 

uppmärksammas också att det största hindret för att lyckas fullt ut i en sådan satsning och förändring 

är tidspress (Brown, 2012). 

Aspekter och dimensioner i kvalitativt god undervisning. Utifrån Håkansson och 

Sundberg (2012) 
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Med referenser till Alexander konkluderar Håkansson och Sundberg (2012) att utifrån tidigare 

forskning på barns/elevers lärande kan följande fem dimensioner sätta krav för kvalitativt god 

undervisning: 

1. En kollektiv dimension, där lärare och elever hanterar lärandeuppgifter tillsammans, i en grupp 

eller en klass. 

2. En ömsesidig dimension, där lärare och elever interagerar och lyssnar på varandra, delar idéer och 

överväger olika synpunkter. 

3. En stödjande dimension, där eleverna artikulerar idéer fritt utan att vara rädda för att svara fel, eller 

berätta vad de inte förstår, och där de även hjälper varandra att nå en gemensam förståelse. 

4. En målinriktad dimension, där lärare planerar och styr klassrumskommunikation med vissa 

pedagogiska målsättningar i sikte. 

5. En kumulativ dimension, som handlar om att lärare och elever bygger på sina egna och varandras 

idéer och länkar samman dem till sammanhängande tankelinjer och lärande (s. 76 f). 

Kort därefter listas tio principer som kännetecknar kvalitativt god undervisning (undervisning i 

allmänna ordalag):  

1. Att det finns ett stödjande och omhändertagande klassrumsklimat, där merparten av den 

tillgängliga tiden ägnas åt kunskapsrelaterade aktiviteter – och där ledningen av klassrumsarbetet 

försöker bidra till ett långsiktigt engagemang hos eleverna för dessa aktiviteter. 

2. Undervisningen i de olika ämnena ska präglas av en innehållslig struktur, där alla delar av 

undervisningen strukturerad och orienterad i riktning mot lärande. Lärare kan till exempel förbereda 

eleverna för lärande genom att inledningsvis strukturera målen och innehållet samt klargöra 

förväntade resultat liksom bra strategier för lärande. 

3. För att underlätta meningsfullt lärande och långtidseffekter betonas slutligen vikten av ett 

sammanhållet innehåll, det vill säga att innehållet i undervisningen förklaras tydligt och senare 

utvecklas på lämpligt sätt utifrån dess unika struktur och samband. 

4. Av forskningen framgår också, för att en kvalitativt god undervisning ska komma till stånd, 

betydelsen av att kommunikationen i klassrummet präglas av ett reflekterande samtalsklimat, där 

frågeställningar planeras för att engagera eleverna i sammanhängande samtal, strukturerade kring 

lärandeinnehållets bärande idéer och principer. 

5. I den dagliga undervisningen behövs dessutom praktiska övningar och tillämpningsövningar, där 

eleverna får tillräckliga möjligheter att öva och att tillämpa det de lär sig, och i att te emot 

förbättringsorienterad återkoppling. I det sammanhanget är samarbetslärande väsentligt, då 

forskningen visar att elever kan dra nytta av att arbeta i par eller i smågrupper för att själva förstå, 

eller för att hjälpa någon annan att göra det. 

6. Ytterligare en generell princip för kvalitativt god undervisning är förmågan att bygga upp 

elevernas engagemang i uppgifterna, där läraren har en viktig funktion för att tillhandahålla alla typer 

av stöd som eleverna behöver för att bli involverade i lärandeaktiviteterna och göra lärandet mer 

produktivt. 

7. Av stor vikt är också det som inryms i begreppet strategisk undervisning, och som innebär att 

läraren modellerar och därefter instruerar eleverna i lärande- och självregleringsstrategier. 

8. I alla undervisningsprocesser återfinns olika former av bedömningar, såväl formativa som 

summativa. I termer av generella principer sägs en målorienterad bedömning vara betydelsefull, då 

läraren använder en blandning av formella och informella bedömningsmetoder för att följa elevens 

utveckling mot lärandemålen. 

9. Bakom detta ligger också förväntningar på studieprestationer, som läraren etablerar och följer upp 

med hjälp av ändamålsenliga återkopplingar. 

10. Forskarna pekar också på att det är viktigt för eleverna att förstå vad undervisningen går ut på 

(s. 84 f). 

 

Bedömning för lärande 
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Eftersom bedömning är ett utbrett samhällsfenomen och en stor del av elevers vardag (särskilt de som 

betygsbedöms) är bedömning också närvarande i lärares undervisning och därmed en del av elevers 

lärandevardag (se. bl.a. Petterson, 2011). I kvalitativ undervisning ingår också kvalitativ bedömning 

vilket uppmärksammas lite kort här. Inom bedömningsforskning talas det om så kallad summativ och 

formativ bedömning vilket i nämnd ordning innebär ”bedömning av lärande - så här blev resultatet” 

och ”bedömning för lärande - så här ser läget ut just nu och så här kan det förbättras” (se t.ex. ibid. s. 

32; Lindström, 2011. s. 13; Björklund Boistrup, 2011. s. 109; jämför ”lärande bedömning” och 

”summativ bedömning” Jönsson, 2012. s. 5 f; Black et al., 2003. s. 2, Wiliam, 2009. s. 8 f). samtliga 

nämnda referenser kan också användas för att belägga väl använda formativa strategier som 

resultathöjande faktorer och indikatorer på kvalitativ undervisning och kvalitativt lärande (se också 

Black och Wiliam, 1998, s. 3 – 10; Black och Wiliam, 2009. s. 5 ff; Jönsson, 2011. s. 214 – 218). 

Intresset för studierna av olika typer av bedömning kan sägas ha fått internationell, och därmed 

spridning till Sverige, uppmärksamhet i och med Blacks och Wiliams (1998) Inside the black box –

studie där målet var att lyfta fram modeller lärare kan använda sig av för att stärka elevers lärande och 

därmed höja deras resultat. Där är formativ bedömning (formative assessment) ett kärnelement. Fyra 

områden identifierades som särskilt viktiga för kvalitativ undervisning: Leda genom att fråga 

(question); återkoppling (feedback); Tydliga och tillgängliga kriterier (sharing criteria); 

Självbedömning (self-assessment) (s. 9 – 13). Vid senare publikationer från författarna syns att 

formativ bedömning konceptualiseras allt mer och Black och Wiliam (2009) preciserar formativ 

bedömning som en praktik vilandes på fem grundläggande aktiviteter: 

1. Clarifying and sharing learning intentions and criteria for success; 

2. Engineering effective classroom discussions and other learning tasks that elicit evidence of student 

understanding; 

3. Providing feedback that moves learners forward; 

4. Activiating students as instructional resources for one anothet; and 

5. Activating student as owners of their own learning (s. 8; Wiliam, 2009. s. 11 ff).  

Principerna för formativ bedömning skall också ses som en process i undervisningen framför ett 

redskap man kan ta till. Den är en del av kvalitativ undervisning (se Wiliam, 2011). Jämförs 

principerna om formativ bedömning med principerna för kvalitativ undervisning enligt tidigare 

forskning och resultaten i min studie är de påfallande lika. Den formativa bedömningen ser ut att stå 

för en kriteriedimension av undervisningen. I matematikundervisningen påvisas det t.ex. av Kinard, Sr 

och Kozulin (2012) som i undervisningsprogrammet RMT (Rigorous Mathematical Thinkng, på 

svenska översatt till undervisning för fördjupat matematiskt tänkande) skapat en 

undervisningsmetodologi baserat på Vygotskijs sociokulturella teoribildning om lärande samt 

Feursteins idé om medierat lärande. I boken kallas konceptet för ”RMT didaktik” eller ”RMT 

paradigm” och det håller på att etablera en förtrogenhet över skolans olika stadier, ännu så länge mest 

utbrett inom lägre årskurser (s. 210). Författarna reder ut innebörden i formativ bedömning som i 

föregående stycken och menar att den formativa bedömningen samverkar med Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen (benämnt som den närmaste utvecklingszonen) och kallar den 

formativa bedömningens samspel med lärande som dynamisk bedömning. Författarna skriver: ”den 

dynamiska bedömningen medverkar således till att skilja mellan barnets aktuella prestationsnivå och 

dess aktuella lärandepotential. Dessutom identifierar den vilka insatser som visar sig effektiva när det 

gäller att hjälpa barn att skapa nya psykologiska funktioner och förfaringssätt” (ibid. s. 211). Läraren 

verkar i sammanhanget som en mediator framför en informationstransportör vilket i det yttersta 

innebär att elevernas kognitiva förmågor inte kan tas för givna utan aktivt måste undersökas (ibid.). 

För att lyckas med detta är det föregående principer för kvalitativ undervisning som genom boken syns 

som utgångspunkter för hur läraren undersöker och kartlägger elevers kognitiva förmågor, för att 

sedan utveckla dem. Med dynamisk bedömning menas alltså att inte enbart se till vad som är och kan 

göras utan också att fästa uppmärksamheten till vad som är möjligt att lära. I förlängningen innebär det 

att man som lärare måste reflektera över sin undervisning och vad man erbjuder eleverna att lära.
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Bilaga 2, presentation utav dataunderlaget 

Björklund Boistrup, Lisa (2010). Assessment discourses in mathematics classrooms: a 

multimodal social semiotic study. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010 

Björklund Boistrup (2010) utgår från teoribildningar kring socialsemiotik och diskurser vilka bl.a. 

relateras till didaktisk designteori för att beskriva vad som kännetecknar olika klassrumsmiljöer samt 

hur dessa miljöer påverkar elevers möjligheter till lärande (se s. 39, 205). En veckas observation av 

matematikundervisning ägde rum i vardera av de fem klasser i årskurs fyra som ingår i hennes studie 

(se s. 56, 205). 

 

Syfte:  

Syftet med studien är att analysera och förstå explicita och implicita bedömningshandlingar i 

kommunikationen i matematikklassrums diskursiva praktiker. Detta görs i termer av vilka 

möjligheter som finns för elevers aktiva agens och lärande (s. 5, 204). 

 

Frågeställningar: 

- Hur äger bedömningshandlingar relaterade till feedback rum i kommunikationen mellan lärare 

och elev i matematikklassrum. Vilka möjligheter kan kopplas till elevers aktiva agens? 

- Vilka fokus har bedömningshandlingarna i matematikklassrummet och vilka möjligheter kan 

kopplas till elevers lärande? 

- Vilka roller spelar olika semiotiska resurser i bedömningshandlingarna och vilka möjligheter 

kan kopplas till elevers aktiva agens och lärande?’ 

- Vilka bedömningsdiskurser kan uttolkas utifrån framtagna resultat för de tre ovanstående 

frågorna. Dessutom, vilka institutionella spår kan identifieras i relation till de uttolkade 

diskurserna och vilka möjligheter för elevers aktiva agens och lärande kan identifieras? (s.6, 

204) 

 

Engström, Lil. (2006). Möjligheter till lärande i matematik: lärares problemformuleringar 

och dynamisk programvara. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2006 

Engström (2006) utgår inte från en enhetlig teori utan vilar på fundament som är såväl 

konstruktivistiska som sociokulturella. Såväl Deweys som Vygotskijs teoribildningar inverkar på de 

analyser som presenteras i avhandlingen. Engström menar att olika teorier om lärande samverkar i vår 

förståelse för det men påpekar ändå att hon har ett (social)konstruktivistiskt förhållningssätt (s. 65, 

72). Studien undersöker hur en schweizisk och två svenska lärare som undervisar på gymnasienivå 

formulerar sina elevers arbetsuppgifter och hur de använder sig av datorprogramvaran Cabri Géomètre 

i sin geometriundervisning. Observationerna av de två svenska lärarna skedde inom en 

tjugodagarsperiod där andra årets gymnasieelever undervisades. Observationerna i Schweiz 

genomfördes inom en åttadagarsperiod där elever från gymnasiets första och andra årskurs 

undervisades (se s. 83 f). 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att beskriva och belysa kommunikationen mellan lärare, elev och 

dynamisk programvara i tre olika undervisningsmiljöer där matematikområdet geometri 

behandlas (s. 14). 

 

Frågeställningar: 

 Huvudfråga: Hur använder olika lärare ett dynamiskt matematikprogram i sin 

matematikundervisning? 
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- Delfråga: Hur formulerar läraren sina matematikproblem/uppgifter? 

- Delfråga: Hur använder läraren elevernas inhämtade erfarenheter? 

- Delfråga: Hur utnyttjas programvarans potential? (s. 15). 

  

Kilhamn, Cecilia (2011). Making sense of negative numbers. Diss. Göteborg: Göteborgs 

universitet, 2011 

Kilhamn (2011) tar ett huvudsakligen socialkonstruktivistiskt synsätt i sin studie där hon intresserar 

sig för hur elever uppfattar negativa tal samt vilken roll undervisningen och metaforer spelar för 

elevernas gjorda uppfattningar. I studien följer Kullberg en klass under tre års tid (åk 6 – åk 9) med 

deltagande observationer en gång i veckan. Ytterligare sju videoobservationer genomfördes då 

negativa tal behandlades i undervisningen (se bl.a. s. 270 ff). 

 

Syfte:  

Huvudfrågan för avhandlingsstudien är hur elevernas taluppfattning förändras då 

talområdet utvidgas, och vilken roll metaforer spelar i undervisningen (se s. 109, 271). 

 

Frågeställningar: 

- På vilket sätt förekommer metaforiskt resonerande i klassrumsdiskursen? Vilka metaforer förs 

in i diskursen av läraren och läroboken? Med vilken avsikt införs metaforerna och hur används 

de? 

- Hur påverkas elevernas taluppfattning av introduktionen av negativa tal i undervisningen? 

Vilka olika banor tar lärandet för olika elever då talområdet utvidgas och hur påverkas dessa 

lärandebanor av de metaforer som används? 

- Uppstår kognitiva/kommognitiva konflikter i klassrumsdiskursen i samband med negativa tal? 

- Vilken betydelse skulle kunskap om den historiska utvecklingen av negativa tal kunna ha för 

förståelsen av elevernas lärande om negativa tal? (se s. 109 f, 271). 

  

Kullberg, Angelika (2010). What is taught and what is learned: professional insights 

gained and shared by teachers of mathematics. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 

2010 

Kullberg (2010) intar ett variationsteoretiskt perspektiv gentemot relationen mellan undervisning och 

lärande (s.31 f, 171 f). Utifrån tidigare genomförda learning studies, utanför avhandlingens 

undersökning, undersöker hon hur lärare som inte deltog i dessa ändå kan ha nytta av de kritiska 

aspekter som framkommit och undervisa utifrån de kunskaperna, i negativa tal (åk 7) och i decimaltal 

(åk 5 och åk 6). Kullberg sammanställer tillsammans med de lärarna som skall undervisa två olika 

lektionsdesigner som innehåller olika många kritiska aspekter och genomför kunskapstester för att 

mäta lärandet. Åtta lärare och sexton elevgrupper, således 16 observerade lektioner, ingår i 

avhandlingsstudien (se s. 76 ff, 172). Då Kullberg inte gjort en ordagran syftesöversättning presenteras 

syftningen både från den svenska sammanfattningen och från den inledande syftesbeskrivningen.  

 

Syfte: 

Avhandlingen syftar till att ge ett kunskapsbidrag till forskning om undervisning och lärande i 

matematik (s. 171). 

 

The aim of this study is to see how a specific way of enacting teaching can make a difference in 

student learning. This research should be seen as one example of a larger approach investigating 

this matter with a variation theory framework (s. 27). 
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Frågeställningar: 

- Vilken betydelse har närvaro respektive frånvaro av de kritiska aspekterna i undervisningen 

för elevernas lärande? 

- Kan insikter om kritiska aspekter förmedlas mellan lärare och användas för att bidra till andra 

elevers möjlighet att lära? 

- På vilket sätt kan insikter om kritiska aspekter bidra till kunskap om undervisning och 

lärande? (se s. 28, 171). 

 

Olteanu, Constanta (2007). "Vad skulle x kunna vara?": andragradsekvation och 

andragradsfunktion som objekt för lärande. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2007 

Olteanus (2007) avhandling tar avstamp ur ett variationsteoretiskt perspektiv och jämför hur två lärare 

undervisar om andragradsekvationer samt andragradsfunktioner för förstaårselever på ett 

naturvetenskapligt gymnasieprogram, inom ramen för matematikkurs B. Undervisningen studerades 

från det att kursen startade till dess den avslutades, under en termin, vilket resulterade i 108 timmars 

observerad undervisning (se kap. 4, samt s. 93 ff). 

 

Syfte:  

Syftet med denna studie är att analysera, söka förstå och förklara relationen mellan vad som 

framställs i matematiskt innehåll rörande andragradsekvationer och andragradsfunktioner i 

klassrumspraktiken och elevernas lärande av detsamma. Fokus ligger på relationen mellan det 

framställda och det lärda innehållet och inte på att analysera lärarnas uppfattningar eller deras 

kunskap i ämnet (s. 18 f). 

 

Frågeställningar: 

 Huvudfråga: Hur ser relationen ut mellan framställningen av innehållet i klassrumspraktiken 

och elevernas lärande? 

- Delfråga: Vilka mönster kan identifieras i lärarnas och läromedlets framställning av 

innehållet? 

- Delfråga: Vilka aspekter urskiljer eleverna i erfarandet av andragradsekvationer, 

andragradsfunktioner och relationerna dem emellan? 

- Delfråga: Vilka mönster kan identifieras i elevernas erfarande av innehållet? (s. 19). 

 

Riesbeck, Eva (2008). På tal om matematik: matematiken, vardagen och den 

matematikdidaktiska diskursen. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2008 

Riesbeck (2008) har i sin sammanfattningsavhandling fört samman fem tidsskriftsartiklar på temat 

matematikundervisning, matematikdidaktisk diskurs och lärande. Riesbecks avhandling hämtar 

begreppsligt och teoretiskt stöd ur sociokulturell teori om språk och lärande samt ur diskursteori. 

avhandlingen (s. 12).  I artikel ett analyseras klassrumsinteraktion där sju lärare fått planera och 

genomföra en introduktionslektion om triangelns area (se s. 44, 48). I andra artikeln studeras 

elevinteraktionen vid ett laborativt undervisningsmoment där fjorton elevgrupper, 5-6 elever i varje 

grupp, arbetar laborativt med triangelns area (se s. 45, 51). I artikel tre studeras elevers interaktioner 

mellan varandra då de löser en öppet formulerad textuppgift (benämnd uppgift) i matematik. 26 

elevgrupper med tre elever i varje grupp studerades och arbetet audioinspelades (se s. 45, 53). Den 

fjärde studien bearbetar 68 audioinspelningar av gruppsamtal, tre elever i varje grupp, utifrån en teori 

om hur människor bygger meningsmönster. Uppgiften i centrum var hämtad från nationella provet i 

årskurs fem år 2000 och berör rationella tal (se s. 45, 55 f). I femte studien analyseras lärarstudenters 

samtal kring hur de skulle arbeta för att få elever att förstå triangelns area samt tydliggöra 

positionssystemet, utifrån ett problem som behandlar rationella tal (s. 45, s.57 f). Då avhandlingen har 

ett övergripande syfte och övergripande frågeställningar presenteras endast dessa.    
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Syfte: 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att besvara frågan ”Hur kan diskurs som 

teoretiskt – didaktiskt begrepp bidra till att utveckla matematikundervisningen”? (s. 12). 

 

Frågeställningar: 

 

- Vad sker i mötet mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp under samtal i och om 

matematik? 

- Hur synliggörs elevers lärande och lärarens didaktiska förhållningssätt genom ett 

diskursanalytiskt perspektiv? (s. 13). 

 

Samuelsson, Joakim. (2013). Den skicklige Matematikläraren. Linköping: Institutionen 

för beteendevetenskap, Linköpings universitet 

Samuelsson (2013) utgår från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv och observerar en erkänt skicklig 

matematiklärares undervisning på en högstadieskola under en termin. Förutom vid ett fåtal tillfällen 

har han närvarat vid samtliga lektioner den studerade läraren genomfört (se s. 14 – 17, 36 ff). 

 

Syfte:  

Syftet med följande studie är att beskriva och analysera hur en erfaren och av omvärlden 

uppfattad som skicklig matematiklärare på högstadiet gör på sina matematiklektioner (s. 12). 

 

Frågeställningar: 

 

- Vad kännetecknar den matematikundervisning som bedrivs av en lärare som av omvärlden 

uppfattas som skicklig? (s. 12). 

 

Taflin, Eva (2007). Matematikproblem i skolan: för att skapa tillfällen till lärande. Diss. 

Umeå: Umeå universitet, 2007 

Taflins (2007) avhandling är en sammanfattningsavhandling där fyra tidsskriftsartiklar på temat rika 

matematiska problem och elevers lärande sammanförs. Artikel ett är en litteraturstudie där Taflin 

genom utifrån tidigare forskning sammanställer en sjupunktsdefinition av ett rikt matematiskt 

problem. Den andra artikeln prövar kriterierna empiriskt och där analyseras elevlösningar till några 

utvalda problem. I Den tredje artikeln undersöks vilka matematiska idéer lärare och elever använder 

sig utav då de arbetar med ett rikt matematiskt problem. Den fjärde artikeln undersöks elevers lärande 

i samband med undervisning av ett matematiskt rikt problem. Studie tre och fyra har utgjort det 

huvudsakliga intresset för granskningen i detta examensarbete då det är de enda som lutar sig mot 

observation av undervisning, varför syfte och frågeställningar från endast de studierna presenteras här. 

under studie tre och fyra har fyra klasser från två olika skolor följts under tre år (åk 6 – åk 9) (se s. 

116, 181). Det teoretiska ramverk angående lärande som Taflin lutar sig mot är huvudsakligen 

konstruktivistiskt färgat (s. 2 ff). 

 

Syfte: 

Avsikten är emellertid att kunna finna tecken på olika specifika matematiska idéer som lärare 

och elever arbetade med under lektionen med det rika problemet. Syftet är också att ta reda på 

om och hur lärarens egna specifika idéer påverkade eleverna och hur dessa specifika idéer 

användes då eleverna löste problemet (syfte till studie tre, s. 116). 

 

Syftet med nedanstående studie är att upptäcka och närmare undersöka olika tillfällen till 

matematiklärande som uppkommer medan elever löser et riktmatematiskt problem. […] Därefter 
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diskuteras hur de kan ha uppkommit och vad som verkar vara typiskt för dem i övrigt samt 

lärares och elevers olika roller vid dessa tillfällen (syfte till studie fyra, s. 181). 

   

Frågeställningar: 

- Fråga till studie tre: Vilka matematiska idéer använder sig lärare och elever av, när de arbetar 

med ett matematiskt rikt problem? 

- Fråga till studie tre: Hur behandlar lärare och elever de matematiska idéer som uppkommer? 

(s. 116) 

- Fråga till studie fyra: Vilka olika tillfällen till matematiklärande kunde uppkomma under 

lektionens olika faser? 

- Fråga till studie fyra: Hur kunde dessa tillfällen uppkomma och vad var typiskt för dem? 

- Fråga till studie fyra: Vilka roller kunde lärare och elever ha under dessa tillfällen och hur 

kunde tillfällena utnyttjas? (s. 181).
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Bilaga 3, kommentarer angående PISA 2012 
Under avrapporteringen av denna studie offentliggörs de svenska elevernas resultat i PISA-mätningen 

från 2012. Rapporten visar att det svenska poänggenomsnittet placerar Svenska femtonåringars 

matematiska nivå nästan i botten. De svenska femtonåringarna uppnår med säkerhet nivå två utav 

totalt sex möjliga nivåer (PISA, 2012. s. 31). Det bör dock poängteras att det endast saknas fyra poäng 

till nivå tre, (se s. 50), men om vi uppehåller oss kring vad som krävs för att uppnå nivå tre fullt ut kan 

kanske en ledtråd till vad svenska elever har svårt för frammanas. Vi startar med att konstatera vad 

svenska femtonåringar i alla fall klarar av, med relativt stor säkerhet, genom att undersöka kraven för 

nivå två, minimigränsen för att anses vara matematiskt litterat (s. 31).  

På nivå 2 kan eleverna tolka och känna igen situationer i sammanhang som inte fordrar mer än 

direkta slutsatser. De kan hämta relevant information från en källa och använda en 

representationsform. Elever på denna nivå kan använda grundläggande algoritmer, 

formler, procedurer eller konventioner. De klarar av att föra ett enkelt resonemang och att göra 

fullständiga tolkningar av resultat (s. 31). 

 

För att generalisera en aning framgår det att eleverna klarar sig mycket väl så länge uppgiften 

appellerar till någon form av igenkänning som i sin tur direkt talar om vad de förväntas prestera. Det är 

en grundläggande behärskning av procedurer där elever kan förklara vilka ”siffror de stoppat in” i sin 

lösning. Nivåbeskrivningen för nivå 3 ser ut som följer: 

På nivå 3 kan eleverna utföra tydligt beskrivna procedurer, inklusive de som fordrar en kedja av 

beslut. De kan välja och tillämpa enkla problemlösningsstrategier. Elever på denna nivå kan 

tolka och använda representationer baserade på olika informationskällor och resonera utifrån 

dessa. De kan utarbeta kortfattade redovisningar för att rapportera sina tolkningar, resultat och 

resonemang (ibid. s. 31). 

 

Tolkningskompetensen och förmågan att välja, framför att utföra, lämpliga metoder och strategier 

skiljer denna nivå från den förra. Det är tydligt att förmågan till översättning mellan vardaglig och 

matematisk representation är en viktig kompetens även för att kunna föra ”enkla” resonemang som det 

anges för båda nivåerna. Det svenska genomsnittet låg emellertid bara fyra poäng under minimikravet 

för nivå tre varför flertalet elever torde ligga närmre nivå tre än nivå två men den riktiga utmaningen 

för det svenska genomsnittet blir klättringen mot nivå fyra, som innebär: 

På nivå 4 kan eleverna effektivt arbeta med tydliga modeller för komplexa konkreta situationer, 

som kan innehålla begränsningar eller krav att antaganden måste göras. De kan välja och 

sammanlänka olika representationsformer och koppla dessa till verkliga sammanhang. Elever på 

denna nivå kan använda en begränsad uppsättning färdigheter och resonerar med viss insikt, i 

okomplicerade sammanhang. De kan konstruera och kommunicera förklaringar och argument 

baserade på sina tolkningar, argument och handlingar (ibid. s. 31). 

 

Kompetenserna som efterfrågas för denna nivå visar att helhetsförståelse för matematiska objekt och 

begrepp kombinerat med ett (högre än tidigare nivåer) utvecklat tolknings- och 

representationskunnande. Den kvalitativa matematikundervisningen bygger just på träning inom dessa 

områden vilket ytterligare ger indikationer mot att det sannolikt är kvalitetsaspekter som identifierats i 

detta examensarbete. Det kan också indikera att svensk matematikundervisning, överlag, kanske inte i 

tillräcklig grad tett sig som en kvalitativ praktik. Nivå fem och sex innebär att kunna handskas 

matematiskt med modeller i mer avancerade problem och kunna bedöma lämpligheten i olika 

problemlösningsstrategier (ibid). Att tillägna sig en sådan kompetens tar sannolikt tid och kräver 

omfattande diskussioner och utforskande arbete tillsammans med andra elever och matematiklärare. 

Erfarenhetsutbyte, utvärdering och återkoppling kring just problemlösningsstrategier och matematiskt 

tänkande måste vara mer regel än undantag i klassrummet för att höja resultaten. Vidare läsning om 

PISA-kraven för nivå fyra inom olika matematiska discipliner ger ytterligare belägg för att tolkning, 

sållning och matematisk representation av given information, oftast vardagligt formulerad, och belägg 

för att kvalitativt god matematikundervisning utgörs av en kommunikativt vital process (se s. 32 – 38). 
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