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ABSTRACT 

Swedish students’ results in international comparisons, such as 
TIMSS and PISA, as well as in the Swedish Schools Inspectorate’s 
Quality Review depicts a somewhat bleak picture of mathematics 
education. Consequently Sweden seeks in various ways to positive-
ly change the documented traditional mathematics teaching. In the-
se efforts, the teacher is often a key figure as change in individual 
classrooms is supposed to be implemented by the teacher.  

This study investigated students’ perceptions of their mathemat-
ics classroom where their teacher actively tried to change her teach-
ing as suggested by the Swedish National Agency, Skolverket. Stu-
dents' perspectives provide access to information which could 
deepen understandings about what is needed if major changes in 
teaching practices in mathematics is to be successful.  

The research focuses on the tensions that arise from the differ-
ences between students' perceptions and intentions of the teacher. 
The tensions could be expressed explicitly by the participants, but 
at times also implicitly. Tensions that were implied are called po-
tential tensions. Potential tensions appeared when students' percep-
tions about what mathematics teaching should be, based on their 
understandings of traditional mathematics teaching, restricted their 
possibilities for interpreting the teacher's intention for her teaching. 
Thus, hidden tensions may result in a hidden resistance to the new 
teaching practices which impedes their acceptance.  

Data from the students' perspectives were gathered through 
semi-structured focus group interviews. A round of interviews oc-
curred during the spring semester of Grade 8, the autumn semester 
of grade 9 and the spring semester of grade 9. Data on the teach-
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er's intentions were collected through individual interviews on four 
different occasions.  

To find potential tensions, the data were analyzed using two an-
alytical tools; Sträng and Dimenäs’ model (2000) and Cobb and 
Yackels framework (1996). Sträng and Dimenäs’ model was initial-
ly used to identify when the students’ and teacher’s discussions 
about the same practice seemed to suggest that they were focused 
on different parts of the model. The differences suggested that 
there were potential tensions between the students’ understanding 
of mathematics teaching practices and the teachers’ intention for 
instituting those practices.  

The analysis was extended to consider the classroom norms of 
Cobb and Yackel’s framework. The tension in the Sträng and 
Dimenäs’ model was further analyzed in regard to whether stu-
dents’ perceptions and the teacher’s intentions were examples of 
social norms and/or socio-mathematical norms.  

A difference between the students’ and teacher’s views on school 
mathematics suggested that there was a difference in what was val-
ued as mathematical knowledge. Students expressed one kind of 
socio-mathematical norms while the teacher’s intention suggested 
another socio-mathematical norm.  

The results of this study shows that the teacher needs to do more 
than explain why she offers a new form of teaching, with new as-
sessments, in order for the students to abandon their traditional 
views of school mathematics. Although the teacher used the abili-
ties highlighted in the new curriculum, introduced in 2011 as a 
stimulus for changing her teaching, the students merely adapted 
them to their traditional conception of school mathematics. Thus, 
a focus on the abilities did not achieve the change in teaching prac-
tice, which the teacher had expected.  

The students’ possibilities to understand the teacher's intentions 
as producing new social norms was also obscured by their tradi-
tional view of school mathematics. They, thus, did not accept the 
opportunities made available to them which had implications for 
their learning opportunities.  

For the student to be able to accept the teacher's invitation to 
participate in changing teaching practices, requires an understand-
ing that it involves both new socio-mathematical norms and social 
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norms. Participation in an ongoing practice filled with reform-
adapted teaching methods does not necessarily mean that students 
have accepted the new practices as being appropriate mathematics 
teaching. Instead, new norms must be actively negotiated. To bring 
about change, the teacher must not only challenge but also under-
stand students' perceptions of school mathematics and classroom 
norms. Knowledge of the tensions thus becomes an asset for the 
development of new teaching practices. 
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FÖRORD 

Vilken resa  
Jag visste inte på förhand vilken resa detta skulle bli. 
Flera gånger har jag undrat var jag är. 
Nu när jag är framme vet jag ändå inte var jag är. Eller vem jag är. 
Men runt hörnet väntar … allt! 
Att resa är livet. Just därför. 

 
Det finns många som jag vill tacka. Utan er hade detta arbete ald-
rig blivit av.  

Tack till alla er som ger mig trygghet och kärlek. Detta behövs i 
massor för att ha modet att anta utmaningar och svårigheter. Här 
har mina döttrar Wilma och Frida alltid varit mina främsta sup-
portrar. Här finns även både min mamma och pappa. Er ständiga 
klokhet är både beundransvärd och stöttande. Ni är mina förebil-
der. Tack för villkorslös kärlek från er alla. 

Tack till alla er som alltid trott på min förmåga. Många är ni 
som uttalat ert stöd och förtroende. Jag vill tacka alla inom Lunds 
kommun som gjorde mitt forskningsarbete möjligt. Att ni anser att 
jag är och kommer att vara en viktig del för kommunens fortsatta 
utvecklingsarbete är uppmuntrande. Jag är också tacksam mot alla 
kollegorna som hejat på mig längs vägen och tror på det jag gör. 
Hoppas och tror att ni känner att jag även jobbat för er. Det är 
ofta ni, tillsammans med alla eleverna, som jag såg framför mig i 
mitt skrivande.   

 

13



 

  20

Tack till alla som får mig att känna glädje. Att skratta och ha 
kul tillsammans i vardagen är för mig viktigt. Därför tack till alla 
vänner. Att få glädjas med er är livsnödvändigt. Ni påminner mig 
om livets goda, inte minst under intensiva perioder. Under tiden 
som forskarstuderande har jag dessutom fått en rad nya vänner. 
Tillsammans delar vi forskningen, en för mig ny värld. Det har va-
rit spännande och roligt att upptäcka den tillsammans med er.   

Till sist vill jag tacka mina båda fantastiska handledare Tamsin 
Meaney och Anna Wernberg. Att säga att det aldrig hade blivit nå-
got utan er är ingen överdrift. Vilket tålamod. Vilken värme. Vil-
ken skicklighet. Det finns så mycket för oss att se tillbaka på. Är så 
tacksam för vad ni har gjort och för vårt samarbete. Min uppma-
ning till er är: ha väskorna packade. Snart reser vi igen. Med värme 
till värmen. 

 
Genarp september 2014 
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INTRODUKTION 

– Varför misslyckas det? 

 

Denna kritiska fråga ställde sig två lärarstuderande som under sin 
praktikperiod försökte bedriva matematikundervisning på ett an-
nat sätt än vad eleverna var vana vid från sin ordinarie matematik-
lärare (Larsen, Hein, & Wedege, 2006; Wedege, 2008). Med målet 
att utvecklas i sin lärarroll ville lärarstudenterna prova att bedriva 
matematikundervisning enligt riktlinjer hämtade från sin pågående 
lärarutbildning, som byggde på undersökningar och experimente-
rande elevaktiviteter med reflektion och diskussion. Denna mate-
matikundervisning stötte genast på stort motstånd från eleverna 
och deras lärare på praktikskolan. Genom reflektion, med stöd av 
begrepp som didaktiskt kontrakt, uppgiftsdiskurs och uppgiftspa-
radigm försökte de förstå sina erfarenheter. Slutsatsen var att deras 
försök till förändring av matematikundervisningen var ett mycket 
stort steg. Det är nödvändigt att utgå från elevernas erfarenheter 
och uppfattning av matematikundervisning när man försöker för-
ändra den. Därför föreslår de en viss försiktighet och en gradvis 
förändring över tid. De menar att man för att lyckas måste bygga 
en bro mellan uppgiftstyrd praktik, där eleverna befinner sig, till 
den nya undervisningspraktiken. 

Artikeln ovan handlar förvisso om lärarstudenter, men den be-
skriver samtidigt den aktuella situationen som finns idag för många 
matematiklärare och deras elever, utifrån allt mer ökade krav på en 
förändrad matematikundervisning i Sverige. Dessa krav och för-
väntningar uttrycks på olika sätt – försämrade kunskapsresultat för 
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svenska elever i internationella undersökningar, rapportering om 
kvalitetsbrister i svensk matematikundervisning, nya reformer och 
ekonomiska satsningar för att öka kvaliteten av matematikunder-
visning i svensk skola. 

 
Svensk matematikundervisning i ett internationellt perspektiv 
Att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats under en 
längre tid kan utifrån internationella utvärderingar uppfattas som 
ett nationellt problemområde.  
 

Svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge när det gäller kun-

skapsutvecklingen. PISA 2012 bekräftar och förstärker bilden 

som föregående internationella kunskapsundersökningar, PISA 

2009, PIRLS 2011 och TIMSS 2011, tillsammans har påvisat, 

nämligen att svenska grundskoleelevers kunskaper i läsförståel-

se, matematik och naturvetenskap har försämrats under de se-

naste decennierna. (Skolverket, 2013, s 32) 

 
Skolinspektionen fick utifrån problembilden i uppdrag att göra en 
kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i grundskolan 
(Skolinspektionen, 2009). Granskningen inriktades mot matema-
tikundervisningen i grundskolan med avseende på bland annat pla-
nering, genomförande, läromedel etc. Resultatet visar en rad kvali-
tetsbrister. Bland annat får eleverna inte den undervisning som de 
egentligen har rätt till eftersom undervisningen inte är tillräckligt 
varierad och anpassad för att möta elevernas olika behov och för-
utsättningar.  Undervisningen är i stället starkt styrd av läroboken 
och präglas av enskilt arbete vilket leder till att för mycket tid an-
vänds till mekaniskt räknande.  

”Varför misslyckas det?” blir frågan man på nytt kan ställa sig 
utifrån beskrivningen av svensk matematikundervisning. Hur 
åstadkommer man en mer ändamålsenlig undervisning som håller 
högre kvalitet i svenska matematikklassrum? 
 
Reformer och ekonomiska satsningar 
För att stärka Sverige som kunskapsnation har regeringen genom-
fört en rad reformer. Några exempel på dessa är ny skollag, ny lä-
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roplan, ny kursplan, nya nationella prov, skriftliga omdömen, tidi-
gare betyg, ny lärarutbildning, lärarlegitimation, lärarlyftet och 
statlig skolinspektion. Dessutom tillkommer olika ekonomiska 
satsningar direkt riktade mot att förbättra svenska elevers kunska-
per i matematik. I Matematiksatsningen, 2009–2011, fick Skolver-
ket i uppdrag av regeringen att genomföra utvecklingsinsatser som 
syftade till att förbättra kvaliteten av matematikundervisningen 
och till att undervisningstiden används på ett för eleverna mer kon-
struktivt och utvecklande sätt (Skolverket, 2009). Skolverket har 
därefter fått i uppdrag att ta fram ett nationellt matematikdidak-
tiskt fortbildningsprogram som erbjuds Sveriges samtliga matema-
tiklärare, kallat Matematiklyftet. Syftet med Matematiklyftet är att 
öka måluppfyllelsen i matematik hos svenska elever genom att för-
bättra själva undervisningen (Skolverket, 2012b).  

Utifrån dessa omständigheter kan man betrakta Sverige som ett 
land som befinner sig i en speciell situation och som vidtar speciella 
åtgärder. Dessa satsningar, hoppas man, ska få positiva effekter på 
elevernas lärande i klassrummet.  

”Varför misslyckas det?” var frågan som lärarstudenterna ovan 
ställde sig när de försökte bedriva matematikundervisning på ett 
för eleverna annorlunda sätt. Liknande erfarenheter och reflektio-
ner blir viktiga att belysa ifall svensk matematikundervisning står 
inför ett skifte. Men frågan behöver formuleras om så man kan få 
tillgång till en mer användbar kunskap av hur man gör för att 
lyckas?   
 
Läraren är en nyckelperson 
En nyckelperson för att genomföra den nödvändiga förändringen 
av undervisningen är matematikläraren. Hur läraren väljer att or-
ganisera undervisningen påverkas av individuella föreställningar 
om matematik, matematikundervisning och hur lärandet av mate-
matik går till. Dessa föreställningar byggs upp genom tidigare erfa-
renheter, till exempel egen skolgång, lärarkunskaper eller lärarerfa-
renheter (Skott, Larsen, & Östergaard, 2011). När den svenska re-
geringen vill utveckla matematikundervisningen handlar det således 
mycket om satsningar som kan påverka lärarnas föreställningar om 
hur matematikundervisning kan organiseras och bedrivas för att 

17



 

  24

stödja elevernas lärande. Men det handlar samtidigt också om re-
former för att styra undervisningen så att den utvecklas i önskad 
riktning. Genom både stöd och styrning vill man åstadkomma en 
eftersträvad förändring av matematikundervisningen i svenska ma-
tematikklassrum1.  

 
Kontexten för studien 
Vid tidpunkten för denna studie pågick ett implementeringsarbete 
av ny kursplan och nytt betygssystem riktat mot lärarna på skolan 
där undersökningen genomfördes. Betygen skulle för första gången 
sättas enligt det nya systemet. Parallellt med implementeringen på-
gick ett utvecklingsprojekt som omfattade skolans alla matematik-
lärare. Medel var beviljade av Skolverket genom Matematiksats-
ningen 2009–2011. Ett syfte med utvecklingsprojektet var att ut-
veckla matematikundervisningen i riktning mot intentionerna som 
uttrycks genom de nya reformerna. 
 
Läraren 
Läraren är den person som ska flytta reformerna och de pågående 
fortbildningssatsningarna in i klassrumspraktiken. Urvalet av lära-
re var centralt, då jag behövde ha tillgång till ett klassrum starkt 
präglat av ett sådant förändringsarbete. Genom läraren fick jag 
tillgång till de elever som läraren för tillfället undervisade. Det är 
dessa elevers perspektiv som kommer vara i centrum för denna 
studie.  
 
Eleverna i denna studie 
Eleverna i föreliggande studie var pionjärer för de nya reformerna. 
De var de första som undervisades och avslutade grundskolan en-
ligt den nya kursplanen. De var de första som ska få betyg och 
slutbetyg i det nya betygssystemet. Dessutom var de första med att 
genomföra nationella prov anpassade efter en ny kursplan och ett 
nytt betygssystem.   
                                                   
1 I studien använder jag ordet matematikklassrum för att beskriva var undervisningen av matematik i 
skola äger rum. Egentligen är det inte rummet i sig som jag åsyftar, utan det är det strukturerade 
mötet mellan deltagarna och matematik inom en skolkontext. Den fysiska platsen för detta kan vara 
någon annanstans än ett klassrum, till exempel ute i naturen.  
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Eleverna är studiens huvudpersoner och jag kommer att beskriva 
förändringen av undervisningen ur elevernas perspektiv. Eleverna 
har inte varit direkt involverade i implementeringsarbetet eller 
fortbildningsinsatserna, utan de har indirekt fått möta dessa för-
ändringar genom sin lärare i pågående matematikundervisning. 

Graue och Smith (1996) har genomfört en studie i USA som 
handlar om hur elever och deras föräldrar försöker att förstå en ny 
undervisningspraktik i matematik som initierats utifrån reformer 
och nya direktiv. Undervisande lärare har där utvecklat ett nytt sätt 
att tänka kring matematik och matematikundervisning, vilket lett 
till en ny praktik i klassrummet. Praktiken har implementerats utan 
att man har funderat över hur eleverna och deras föräldrar skulle 
komma att uppfatta och förstå den. Risken fanns att de utifrån sin 
tolkning inte skulle acceptera den, vilket i så fall skulle bli ett hin-
der för eleverna. Graue och Smith redovisar i resultaten av sin un-
dersökning att eleverna i en och samma klass beskriver den nya 
praktiken på mycket olika sätt, nästan som om de varit med om 
olika saker. Graue och Smith kommer fram till att det berodde på 
att när eleverna skulle tolka och konstruera sin mening av prakti-
ken relaterade de till sina livserfarenheter av matematik, som de 
delvis också delade med sina föräldrar. I svaren kunde man se star-
ka kopplingar mellan elevernas och föräldrarnas berättelser. Men 
det fanns också kopplingar mellan elevernas berättelser och hur de 
uppfattade att de själva lyckades i den gamla praktiken. De som 
ansåg sig själva tillhöra de duktiga i den gamla praktiken kunde 
vara negativa till att undervisningen förändrats, och de som ansåg 
sig själva som svaga pratade mer positivt om möjligheterna. Mot-
stånd mot en ny undervisningspraktik beskrivs också av Weimer 
(2013), då genom att elever möter elevcentrerad undervisning (eng. 
learner-centered teaching). Motståndet från eleverna anses ha en 
rad olika orsaker, som dessutom kan förstärkas av att de samver-
kar. Elevernas föreställningar om sig själva som lärande är en 
grund för deras motstånd. Eleverna blir rädda när det trygga och 
kända byts ut mot något som upplevs okänt. Duktiga elever blir 
rädda för att inte längre lyckas, något som även Graue och Smith 
kom fram till. Och de som saknar självförtroende känner rädsla 
när de förväntas prova nya saker samtidigt som de inte tror på sin 
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egen förmåga. Eleverna är rädda för att inte klara av det nya som 
förväntas av dem. En annan orsak är att elevcentrerad undervis-
ning lägger över ansvaret för lärandet på eleverna. Eleverna upple-
ver det då som känslomässigt tyngre när det inte går som de för-
väntar sig. Vissa elever saknar psykologisk mognad (Weimer pratar 
om elever på collegenivå) för att klara av att ta det ansvar som 
läggs över på dem. Att vara deltagare i elevcentrerad undervisning 
kräver att eleverna är aktiva. Det krävs mer arbete från eleverna i 
en sådan praktik än i den som är tillrättalagd och styrd av läraren. 
Men Weimer menar att när eleverna väl fått erfarenhet av elevcen-
trerad undervisning och börjar förstå lärarens syfte med den nya 
praktiken, så accepteras den. En svårighet med elevcentrerad un-
dervisning är enligt Felder och Brent (1996) att de positiva aspek-
terna inte faller ut direkt eller per automatik. Det är en process 
som de menar kräver att läraren har tålamod med eleverna och ger 
dem stöd och vägledning. 

När eleverna gör motstånd mot en ny praktik kan det enligt 
Weimer ske på olika sätt. Visst motstånd uttrycks explicit och öp-
pet. Till exempel kan det uttryckas genom ifrågasättande eller ne-
gativa känsloyttringar. Annat motstånd är implicit på ett sätt att 
det inte med enkelhet uppfattas som motstånd.  
 
Syfte 
Det tycks finnas en allmän tilltro till att man genom stora fortbild-
ningsinsatser riktade mot lärarna per automatik även förbättrar 
elevernas lärande. Inte minst syns detta antagande i de stora sats-
ningar som för tillfället genomförs i Sverige, med syfte att få svens-
ka elever att bli bättre i matematik. Detta är utifrån Graue och 
Smith (1996) ett förenklat antagande, som jag vill fördjupa och 
problematisera ytterligare genom att lyfta fram elevernas perspek-
tiv på en förändrad undervisning.  
 
Syftet för denna studie är att 

lyfta fram elevernas perspektiv vid implementeringen av 
genomförda reformer och lärarfortbildningar som medfört en 
förändrad undervisningspraktik i deras matematikklassrum 
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utifrån elevernas perspektiv få tillgång till information som 
kan vara betydelsefull för att man som lärare eller forskare ska 
lyckas med en större förändring av undervisningspraktiken i 
matematik. 

 
Forskningsfråga 
Utifrån elevernas perspektiv undersöker denna studie vilka spän-
ningar som framträder i praktiken mellan elevernas tolkningar 
och lärarens intentioner när läraren förändrar matematikunder-
visningen. 
 
Min yrkesbakgrund och mitt intresse 
Denna studie genomförs inom ramen för mitt deltagande i en na-
tionell forskarskola. Den har tillkommit som en del av satsningen 
på att förbättra kvaliteten i svensk skola. Som kommunlicentiand 
är tanken att jag efter utbildningen ska utgöra en länk mellan skola 
och forskning.  

Min egen bakgrund är att jag är lärare i matematik, NO och 
teknik för årskurs 3–9. Jag har under en längre tid som lärare på 
olika sätt försökt förändra och utveckla min egen matematikun-
dervisning, men också andras genom olika samarbeten. Bland an-
nat har jag varit verksam som matematikutvecklare i min skol-
kommun. Därmed har jag som kommunrepresentant ingått i det 
nationella nätverk med matematikutvecklare som finns i Sverige 
under ledning av NCM (Nationellt centrum för matematik). Jag är 
av NCM utbildad handledare för studiecirklar kring laborativ ma-
tematik, som jag har lett vid olika tillfällen. Jag har varit engagerad 
i tre skolverksprojekt som fått medel beviljade genom Matematik-
satsningen. Denna beskrivning av min yrkesbakgrund syftar till att 
förtydliga mitt forskningsintresse, samt visa på hur denna studie 
har sitt ursprung i mina erfarenheter kring att utveckla matematik-
undervisning. Att införa en ny undervisningspraktik innebär att 
man möter såväl nya utmaningar som nya hinder. Min egen erfa-
renhet är att man som lärare på olika sätt känner av dessa spän-
ningar, men de är svåra att beskriva då de oftast uppträder osyn-
ligt. Jag hoppas att studien kan bli ett bidrag till att beskriva hur 
dessa kan se ut.   
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Som en del i min ordinarie lärartjänst jobbade jag på uppdrags-
basis mot kommunens lärare med allmändidaktisk handledning ut-
ifrån en didaktisk analys. Som verktyg för att göra en didaktisk 
analys användes en modell (se Figur 1) hämtad från Sträng och 
Dimenäs (2000). För att kunna se, analysera, reflektera och utvär-
dera vad som sker i en lärandesituation (praktiken) har Sträng och 
Dimenäs skapat denna analysmodell över de olika delarna som 
finns centralt i vad de kallar ett ”lärande möte”.  

 

 
Tanken med modellen är att vara ett verktyg som hjälper att foku-
sera på centrala delar i vad som sker i den komplexitet som finns 
kring en undervisningssituation eller en lärandeaktivitet. En analys 
utifrån någon del i modellen är användbar när läraren vill fokusera 
sin reflektion över vad som sker vid en lärandeaktivitet i klass-
rummet.  

I ett av mina allra första uppdrag som didaktisk handledare 
genomförde jag en analys av en undervisningsaktivitet utifrån ett 
elevperspektiv. Under en pågående matematiklektion ställde jag 
frågor till eleverna om den pågående aktiviteten. Dessa elevsvar 
sammanställdes och blev en utgångspunkt för en reflektion till-
sammans med den undervisande läraren. Denna lärare menade att 
elevernas berättelser innehöll information som var ny och värdefull 
för henne i sin roll som lärare. Mina reflektioner utifrån denna 
händelse har många gånger handlat om kraften som finns i till-
gången till elevernas perspektiv. Detta perspektiv kommer i förelig-

Figur 1: Ett analysverktyg för didaktisk analys (Sträng & Di-
menäs, 2000, s. 190).
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gande studie att undersökas med hjälp av vetenskapliga metoder. 
Min förhoppning är att ett fokus på elevernas perspektiv kommer 
bidra till ny kunskap som underlättar en mer framgångsrik utveck-
ling av matematikundervisningen. 
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SKOLMATEMATIK UTIFRÅN  
OLIKA PERSPEKTIV 

Utifrån skolmatematiken kommer detta kapitel lyfta tre perspektiv: 
samhället, läraren och eleven. Varje perspektiv kommer, med ut-
gångspunkt i sin relation till skolmatematik, ha sin syn utifrån de 
didaktiska frågorna: Varför ska matematik undervisas i skolan? 
Vad är det som ska undervisas? Och hur? De förväntningar som 
finns utifrån dessa perspektiv på matematikundervisning kommer 
jag att använda som bakgrundsfaktorer till den undervisningsprak-
tik som finns i matematikklassrummet, både för hur det ser ut i 
Sverige generellt och för hur det ser ut i det klassrum där denna 
studie äger rum. Ställer man perspektiven mot varandra blir skill-
nader synliga. Dessa skillnader kallar jag för spänningar. Att som 
lärare få kännedom om dessa spänningar kan utgöra viktig infor-
mation för utvecklingsarbetet av praktiken i klassrum. Med ut-
gångspunkt från forskningsfrågan handlar undersökningen i denna 
studie främst om spänningarna som uppkommer mellan läraren 
och eleverna när de som deltagare utformar en gemensam praktik 
för matematikundervisning i deras klassrum.   

I detta kapitel beskrivs först vad som avses med skolmatematik i 
denna studie. Sedan beskrivs de förväntningar samhället kan tän-
kas ställa på skolans matematikundervisning. Detta perspektiv är 
aktuellt i och med att man vill se en förändring av undervisningen 
mot en högre kvalitet. Samhällets förväntningar når in i matema-
tikklassrummet på olika sätt. Många av dessa går via läraren ge-
nom styrning och stimulans. Läraren försöker utifrån sin position 
som tjänsteman förstå och tolka dessa intentioner. Tolkningen görs 
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med utgångspunkt i lärarens egna erfarenheter samt lärarens delta-
gande i den kultur med de traditioner som finns i skola och mate-
matikklassrum. Inne i klassrummet möter läraren eleverna. De har 
sitt perspektiv på matematikundervisningen utifrån deras position. 
Eleverna är också på olika sätt medskapare av den praktik som 
sker i klassrummet när det undervisas i matematik. Varje elev med 
sin bakgrund och förgrund har sina föreställningar som får påver-
kan på praktikens utformning. 

Utifrån forskningsfrågan undersöks spänningar som uppkommer 
mellan elevernas tolkning av ny reformvänlig undervisning som lä-
raren vill få till stånd. Alla tre positionerna i detta kapitel har sin 
påverkan på undervisningspraktikens utformning: samhället ut-
ifrån dess position utanför klassrummet, läraren och eleverna som 
deltagare och medskapare av praktiken. 
 
Skolmatematik 
Innan de olika perspektiven på skolmatematik beskrivs vill jag 
först klargöra vad som anses med skolmatematik i denna text och 
varför benämningen behövs. Matematik är ett vitt begrepp som 
kan tillskrivas olika mening beroende på vilket sammanhang som 
avses. Niss (2001) beskriver detta genom att dela in begreppet ma-
tematik i fem olika ”ansikten". Varje ansikte är ett sätt att se ma-
tematik utifrån ett visst sammanhang. Ansiktena är inte skarpt av-
gränsade från varandra, utan de överlappar och går in i varandra. 
Samma matematikinnehåll kan dock uppfattas olika beroende på 
vilket ansikte/sammanhang man betraktar det ifrån. Det första an-
siktet handlar om att se matematik som en vetenskap. Matematik 
är en disciplin med egen teori, begrepp och modeller; den byggs 
upp och utvecklas ständigt genom forskning. Det andra ansiktet 
handlar om när andra discipliner, till exempel som ekonomi eller 
fysik, använder sig av matematik. Matematiken är då ett verktyg 
som används inom dessa discipliner för att få fram resultat och 
skapa modeller. Det tredje ansiktet handlar om när matematiken 
används i vardagen, exempelvis när man handlar eller måste fatta 
vissa beslut. Idén om ett demokratiskt samhälle bygger på att med-
borgarna har förmågan att fatta välgrundade beslut, som kan inne-
fatta matematik. Det fjärde ansiktet är skolmatematik. Här hand-
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lar det om den matematik som används och gestaltas i skolor och 
olika utbildningssystem. Det femte ansiktet handlar om matematik 
som estetisk upplevelse. Matematik kan här vara mönster, former 
och samband. Matematik utifrån detta sammanhang uppfattas som 
vackert och tilltalande. 

Genom Niss (2001) beskrivning av matematikens fem olika ansik-
ten kan man urskilja att meningen av begreppet matematik beskrivs 
olika beroende på i vilken kontext matematiken befinner sig. Varje 
matematiskt ansikte har sin kontext. De olika kontexterna ger ma-
tematiken olika funktioner i olika sammanhang (Wedege, 2010). För 
att avgöra funktionen av matematisk kunskap måste man ta hänsyn 
till var (kontext och sammanhang) och för vem (samhället eller indi-
vider) matematiken är avsedd för (Johansen, 2004). Matematikens 
funktion i skolan är annorlunda jämfört med till exempel i en veten-
skapskontext. Det innebär att begreppet matematik i en skolkontext 
blir något annat än matematik som vetenskap. Skolmatematiken 
finns i en skolkontext och har sin funktion där.  

För skolmatematiken finns en speciell praktik, som dels hör 
samman med skola och dels hör samman med matematik. När jag i 
denna text använder mig av begreppet praktik, är det enligt en de-
finition som är hämtad från Skott, Larsen och Östergaard (2011).  
 

Practice emerges in the locally social and is a result of individual 

and collective meaning making and agency. It is embedded in 

broader social situations, but the broader on emergence means 

that we regard it is an empirical question how and to what ex-

tend  for instance a school culture, the students family back-

grounds, local or regulations, or recommendations for reform 

play a role for the practices that evolve (Skott m.fl., 2011, s.32). 

  

Jag tänker mig att skolmatematikens praktik är ett socialt feno-
men, som utvecklas kontinuerligt genom samspelet mellan klass-
rummets deltagare, lokaliserat i klassrummet. Skott m.fl. (2011) 
utser både eleverna och deras lärare som huvudaktörer för prakti-
ken. Den kan aldrig tillskrivas någon individuell aktör, även om 
individer har ett speciellt inflytande utifrån sina olika positioner 
och roller.  
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Skott m.fl. (2011) menar att undervisning för lärarens del hand-
lar om att kunna manövrera alla praktiker som finns närvarande i 
undervisningssituationen samtidigt. Exempel på praktiker är att 
anpassa för elever med speciella behov, hantera disciplinproblem 
eller lära elever att arbeta i grupp. Matematikpraktik, som handlar 
om att utveckla elevers matematikkunskaper, är bara en av de 
praktiker som kan vara igång samtidigt. Matematikklassrummet är 
fullt av pågående praktiker. Läraren skiftar mellan dessa pågående 
praktiker under lektionens gång. Det innebär att olika ändamål 
prioriteras i olika situationer. Exempel på detta kan vara att fokus 
skiftas från att i en situation vara på matematiklärande till att i 
nästa situation vara på elever som inte gör det som förväntas av 
aktiviteten. Eleven i sin tur kan tillhöra och vara deltagare i flera 
olika praktiker, varav matematikpraktik endast är en. Till exempel 
kan eleven dela en social praktik med sina vänner. En annan prak-
tik är att vara medlem i klassen, en delad gemenskap som inte är 
självvald. Även andra gemenskaper som eleven tillhör har sina 
praktiker. Alla praktiker konkurrerar med varandra. Det innebär 
att en annan praktik än matematikpraktiken kan vara den som på-
verkar eleven mest i den aktuella situationen i matematikklass-
rummet.  

För att den sociala interaktionen ska fungera i matematikklass-
rummet, samt för att det ska fungera att bedriva undervisning, be-
höver undervisningspraktiken stödjas av regler och rutiner. Jablon-
ka (2011) menar att det finns många regler som styr praktiken i ett 
klassrum. Några regler är uttalade medan andra är outtalade och 
därmed dolda. Endast genom att erfara kontext och praktik i 
klassrummet kan man lära sig de regler som är dolda. För att lyck-
as som elev med skolmatematiken räcker det inte att man är duktig 
på matematik. Man måste också bemästra vad det innebär att vara 
elev i ett matematikklassrum i en skolkontext. När Jablonka 
(2011) använder ordet regler så är det ett paraplybegrepp över oli-
ka typer av styrande regelverk som finns närvarande och som styr 
vad som sker i matematikklassrummet. Vissa av reglerna är unika 
för matematikklassrummet, medan andra är kopplade generellt till 
skola och den kultur som finns inom denna institution. Syftet och 
funktionen för reglerna hör ihop med utbildning och lärande i 
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denna kontext. Reglerna är inte fixerade utan förändras fortlöpan-
de av deltagarna. Men klassrumsdeltagarna är inte helt fria i denna 
process, utan påverkas av yttre intressen, som till exempel en na-
tionell kursplan.  

I denna text kommer begreppet skolmatematik sammanfatt-
ningsvis att omfatta den matematik som har sin funktion i under-
visningskontexten i skola. Till skolmatematiken hör en specifik 
undervisningspraktik. Den är social och utvecklas ständigt genom 
deltagarnas samspel och påverkan. Undervisningspraktiken styrs av 
regler.  

 
Samhällets förväntningar på skolmatematik 
Utifrån ett samhällsperspektiv finns det ett antal olika skäl till var-
för samhället ombesörjer matematisk utbildning riktad till dess 
unga medborgare. Niss (1996) föreslår tre skäl som samhället kan 
tänkas ha: 
 

Matematikundervisningen kan verkligen bidra till den tekno-
logiska och socioekonomiska utvecklingen i samhället i stort. 
Den kan verkligen bidra till samhällets politiska, ideologiska 
och kulturella fortbestånd och utveckling. 
Den kan verkligen bidra till att förse individer med de förut-
sättningar de behöver för att hantera det som sker under olika 
perioder i deras liv – under utbildning, i yrkeslivet, privat, på 
fritiden och i rollen som medborgare. 

 
Utifrån dessa tre skäl anses det viktigt att samhället utbildar sina 
unga medborgare i matematik och gör dem matematiskt litterata så 
att de kan leva ett självständigt liv och bidra till samhällets utveck-
ling. Utifrån samhällets behov av matematiskt kunniga individer 
har OECD (1999) gett sin definition på vad det innebär för den en-
skilda individen att vara matematisk litterat. 

 

The capacity to identify, to understand, and to engage in math-

ematics and make well-founded judgments about the role that 

mathematics plays, as needed for an individual’s current and fu-

ture private life, occupational life, social life with peers and rel-
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atives, and life as a constructive, concerned, and reflective citi-

zen. (OECD, 1999, s. 48) 

 
Innebörden av denna beskrivning kan man återfinna i Lgr 11, 
kursplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b), där man förkla-
rar vad kunskap i matematik har för funktion för individen. 

 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och 

ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. 

(Skolverket, 2011b, s. 62) 

 
Både OECD och den svenska kursplanen ger uttryck för önskvärda 
kunskaper som ska vara nyttiga för människor i deras vardagsliv 
utifrån det samhälle som de lever i. Ur samhällets perspektiv gäller 
det att utbilda medborgare som har matematiska färdigheter för att 
verka som samhällsmedborgare. 

Matematikämnets nytta bör vara tydlig ur både ett samhällsper-
spektiv och ett individperspektiv. Vad är det medborgarna bör ut-
veckla genom skolmatematiken? För att kunna uttrycka vad det 
innebär att bemästra matematik, utvecklade Niss tillsammans med 
ett forskningsteam ett ramverk utifrån matematisk kompetens 
(Niss & Højgaard Jensen, 2002). Istället för att direkt relatera ele-
vens kunnande i matematik till vilket matematiskt innehåll som en 
elev behärskar, uttrycks kunnandet genom åtta olika delar som till-
sammans utgör hela elevens matematiska kompetens. Dessa olika 
delkompetenser är enligt KOM-projektet (Niss & Højgaard Jensen, 
2002) tankegångskompetens, problemhandlingskompetens, model-
leringskompetens, resonemangskompetens, representationskompe-
tens, symbol- och formalismkompetens, kommunikationskompe-
tens samt hjälpmedelskompetens. De olika delkompetenserna kan 
betraktas som avgränsade delar, men samtidigt har de många be-
röringspunkter, som medför att de tillsammans utgör en beskriv-
ning av elevens totala matematiska kompetens. Delkompetenserna 
är generella och gäller för alla matematiska sammanhang, oavsett 
var man befinner sig i skolsystemet. Men de kan inte uppträda 
utan att kopplas till ett matematiskt innehåll.  
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Genom KOM-projektets matematiska kompetens uttrycks vad 
det innebär att kunna matematik. Liknande tankegångar som i 
KOM-projektet har uttryckts av Kilpatrick (2001). Han utgår ifrån 
frågan vad lyckat matematiklärande innebär. Istället för att ut-
trycka detta genom kompetenser använder sig Kilpatrick av termen 
”mathematical proficiency” – matematisk kunnighet (min över-
sättning). För att beskriva elevers kunnighet använder man sig av 
fem olika element (eng. strands).  

 
The five strands of mathematical proficiency are (a) conceptual 

understanding, which refers to the student’s comprehension of 

mathematical concepts, operations, and relations; (b) procedur-

al fluency, or the student’s skill in carrying out mathematical 

procedures flexibly, accurately, efficiently, and appropriately; 

(c) strategic competence, the student’s ability to formulate, rep-

resent, and solve mathematical problems; (d) adaptive reason-

ing, the capacity for logical thought and for reflection on, ex-

planation of, and justification of mathematical arguments; and 

(e) productive disposition, which includes the student’s habitual 

inclination to see mathematics as a sensible, useful, and worth-

while subject to be learned, coupled with a belief in the value of 

diligent work and in one’s own efficacy as a doer of mathemat-

ics. (Kilpatrick, 2001, s. 107) 

 

De här fem elementen som utgör matematisk kunnighet är an-
vändbara för att beskriva både elevers matematiska kunskaper och 
undervisningsmål (Kilpatrick, 2001). De fem elementen verkar till-
sammans och utgör elevens matematiska kunnighet på ett liknande 
sätt som Niss åtta delkompetenser samverkar. Intentionen med de 
båda ramverken är att de vill bryta traditionell undervisning i ma-
tematik som i huvudsak riktar in sig mot procedurer, mot att istäl-
let kommunicera en bredare syn på vad matematik innebär (Kilpa-
trick, 2001; Niss, 2001; Niss & Højgaard Jensen, 2002). Genom 
denna syn argumenterar man för en annorlunda undervisning av 
matematik i skolan. Liknande arbeten, med liknande intention av 
målformulering mot kompetenser eller strands, är NCTM Stan-
dards (2000) och Adding it Up (2001). Kompetenstankarna från 
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NTCM Standards ligger till grund för kompetensliknande formule-
ringar som sedan skrevs in i svensk kursplan för grundskolan och 
gymnasium (Bergqvist, m.fl., 2010) genom Lpo 94 (Skolverket, 
1994). Kompetensmålen är enligt Bergqvist m.fl. dock inte explicit 
framskrivna eller tydligt strukturerade. De menade att kursplaner-
na måste skrivas tydligare för att de ska kunna förstås av lärare, 
vilket också blev fallet i följande kursplan Lgr 11 (Skolverket, 
2011b). I den uttrycks kompetenserna explicit som förmågor.  
 
Ny svensk kursplan med förmågor 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011b) beskrivs i syftesformuleringen att ma-
tematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
sina matematiska förmågor. Man nämner fem olika matematiska 
förmågor: 

 

värdera valda strategier och metoder, 

mellan begrepp, 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

 

 uttrycksformer för att samtala om, ar-

gumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser. (Skolverket, 2011b, s. 63) 

 
Dessa fem förmågor kan sammanfattas som problemlösningsför-
måga, begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga och 
kommunikationsförmåga. När jag fortsättningsvis talar om en spe-
cifik förmåga i kursplanen använder jag dessa kortare benämning-
ar. Kopplingen mellan kursplanens uppräkning av olika förmågor, 
KOM-projektets kompetenser (Niss & Højgaard Jensen, 2002) och 
Kilpatricks (2001) strands går att utläsa, även om de är något olika 
uppdelade. Samtliga beskriver vad det innebär att vara kunnig i 
skolmatematik, utan att relatera det till ett specifikt innehåll. För-
mågor som är uttryckligt formulerade i KOM-projektet är pro-
blemhandlingskompetens, resonemangskompetens och kommuni-
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kationskompetens. Elementen som formuleras av Kilpatrick liknar 
kursplanens problemlösningsförmåga, metodförmåga, begrepps-
förmåga och resonemangsförmåga.   

 Förmågorna i kursplanen (Skolverket, 2011b) uttrycks både i 
syftestexten för matematik och i kunskapskraven, som för eleverna 
från och med årskurs 6 är kopplade till betygsättningen i en skala 
från E till A. Förmågorna kan inte verka ensamma utan påverkar 
varandra och uppkommer i situationer när man arbetar med ett 
matematiskt innehåll (Skolverket, 2011a). Det finns ingen formule-
ring om att någon förmåga skulle vara viktigare än någon annan. I 
avsnittet om centralt innehåll anger kursplanen vilket matematiskt 
innehåll som eleverna ska arbeta med i undervisningen för att ut-
veckla sina matematiska förmågor. Det centrala innehållet är inde-
lat i taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sanno-
likhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. 

De förändringar man infört i Lgr 11 utgår från matematikdidak-
tisk forskning, Skolverkets nationella utvärdering av undervisning 
NU-03, internationella utvärderingar som TIMSS och PISA, analys 
av resultat av nationella prov, samt Skolinspektionens granskning 
av undervisningens ändamålsenlighet (Skolverket, 2011a). Med ut-
gångspunkt i forskning och olika lägesbeskrivningar har reformen 
med en ny kursplan genomförts så att undervisning av matematik 
styrs mot de samhällsbehov som Niss (1996) och OECD (1999) 
har föreslagit som önskvärda utifrån ett samhällsperspektiv.  
 
Lärares förväntningar på skolmatematik 
Vad lärare anser att matematikundervisningen ska leda till påver-
kar vad som sker i klassrummet. I en studie av Erlwanger (1973) 
intervjuades en elev som av undervisande lärare ansågs vara duktig 
inom matematik. Genom intervjun framkom det att eleven, utifrån 
rådande undervisning, hade satt samman sina egna matematiska 
regler. Dessa behövde inte ens bygga på matematisk logik, utan var 
bara regelmässiga. Resultatet av Erlwangers studie blev skarp kri-
tik riktad mot den typ av undervisning som bygger på föreställ-
ningen att eleven själv ska lära sig matematik genom att ensam 
räkna en lång rad av uppgifter. Problemet med denna undervisning 
enligt Erlwanger är att det leder till att eleverna försöker komma 
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ihåg ett stort antal olika regler och procedurer. Slutsatsen man 
drog från Erlwangers studie var att det i undervisning och lärande 
måste finnas en tydligare koppling mellan undervisning och utveck-
ling av elevers förståelse av matematik. Denna syn, nämligen att 
matematikundervisning bör bygga på matematisk förståelse, är ak-
tuell än idag. I den nya kursplanen för grundskola finns den be-
skriven utifrån begreppsförmågan och metodförmågan. Tydligt 
kan man läsa det i kommentarmaterialet till kursplanen (Skolver-
ket, 2011a) där det uttrycks hur begrepp och metoder hänger 
samman med förståelse: 

 
Begreppsförståelsen har en central roll för elevernas förståelse 

av matematik och deras fortsatta utveckling av kunskaper i äm-

net. Att kunna välja och använda lämpliga matematiska meto-

der samt att behärska procedurer och rutinuppgifter är också av 

central betydelse för elevernas förståelse och fortsatta kun-

skapsutveckling i matematik. (Skolverket, 2011a, s. 9) 

 
Skolverket fastslår att begrepp och metoder är centralt för elever-
nas förståelse av matematik. Men innebörden av vad förståelse är 
uppfattas olika bland lärare (Skemp, 1976). Skemp delar grovt in 
lärare i två grupper. Den ena gruppen undervisar för instrumentell 
förståelse, vilket innebär att lära eleverna utföra procedurer som de 
sedan använder sig av för att räkna. Att förstå innebär att man kan 
lösa en uppgift med en metod. Läraren i Erlwanger studie tillhörde 
den kategorin som undervisar på det sättet. Den andra gruppen lä-
rare är de som undervisar eleverna för relationell förståelse, vilket 
istället fokuserar på att eleverna vet vad de ska göra och varför. 
Båda grupperna lärare använder ordet förståelse, men den tillhö-
rande innebörden av förståelse begreppet är helt olika. Vilken in-
nebörd lärarna tillskriver förståelse påverkar hur undervisningen 
för matematik organiseras och genomförs av läraren. Skolämnet 
matematik kan därmed av samma anledning delas in i instrumen-
tell och relationell skolmatematik. Undervisningspraktiken i in-
strumentell skolmatematik är helt annorlunda än i relationell 
skolmatematik. Matematikinnehållet för båda dessa kan vara det-
samma, men kännetecknen för kunnandet är olika. I instrumentell 
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skolmatematik handlar elevens kunnande om att behärska tillväga-
gångssätt som utifrån en viss typ av matematikuppgift anger hur 
man ska göra för att lösa den. I relationell skolmatematik består 
kunnandet i att utveckla sin begreppsstruktur. Utifrån denna finner 
eleven sina vägar att lösa uppgifter. Skillnaden mellan instrumen-
tell och relationell skolmatematik är så olika att Skemp anser att de 
snarare gestaltar två olika skolämnen, trots att matematikinnehål-
let för de båda är detsamma.  

Som Skemp antyder finns det olika undervisningspraktiker för 
skolmatematik. När man syftar till utveckling av undervisnings-
praktiken finns det behov av att kunna beskriva karaktärsdragen 
för den praktik man utför jämförd med den praktik som eftersträ-
vas. Blomhøj (1995) var involverad i ett utvecklingsprojekt som 
syftade till att utveckla lärarnas undervisning från en traditionell 
matematikundervisning till en praktik där eleverna själva upptäck-
er, undersöker och systematiserar. Det som kännetecknar en tradi-
tionell matematikundervisning för lärare i dansk skola var enligt 
Blomhøj: 

 
- Att läraren omsorgsfullt går igenom de metoder och algo-

ritmer som finns presenterade i elevernas matematikbok. 

- Att läraren ger eleverna bara sådana uppgifter som de re-

dan har redskap för att lösa. 

- Att en uppgift är löst då frågan i uppgiften är besvarad. 

- Att det önskade svaret kan formuleras kort, till exempel 

med ett tal, en figur eller en kort förklaring. 

- Att lärarens bedömning av när en uppgift är slutförd avgör 

när uppgiften är klar. 

- Att elevernas lärande kan bedömas utifrån hur de kan räk-

na ut tilldelade uppgifter. 

- Att eleverna gör sitt bästa för att lösa dessa uppgifter.  

               (Blomhøj, 1995, s.17, min översättning.) 

 
Traditionell undervisning så som den beskrivs av Blomhøj har sto-
ra likheter med den som Mellin-Olsen (1996) benämner uppgifts-
diskurs. Mellin-Olsen använde sig av diskursanalys för att under-
söka hur undervisande lärare pratade om sin undervisning. Till ex-
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empel använde de ofta orden ”kjøre” (köra), ”reise” (resa), ”fart” 
(hastighet) när de pratade om undervisning. Dessa ord och andra 
uttryck är markörer för lärarnas tankesätt om sin undervisning. 
Sådan undervisning karaktäriseras enligt Mellin-Olsen av att ma-
tematikuppgifterna är det centrala. Som elev ska man lösa uppgif-
ter i en lång rad. När en uppgift är löst väntar nästa. Läraren an-
svarar för att eleverna gör ett minimum av uppgifter, men strävar 
efter att få dem till att lösa fler och därmed komma längre. Elever-
na kan jämföra sig med varandra utefter antalet uppgifter som de 
har löst. Alrø och Skovsmose (2002) benämner sådan undervisning 
för uppgiftsparadigm. I uppgiftsparadigmen (eng. Exercise Para-
digm) är kännetecknen att eleverna ska lära sig att bemästra upp-
gifter och att utföra en rad av uppgifter med rätt svar. Uppgiftspa-
radigm, uppgiftsdiskurs och traditionell matematikundervisning 
beskriver alla matematikundervisning på ett likartat sätt. Sådan 
undervisningspraktik kommer hädanefter att benämnas traditionell 
undervisning. Den främjar utvecklingen av instrumentell förståelse 
(Skemp, 1976). Traditionell undervisning antyder att det finns hi-
storiska rötter som sitter i skolkulturen som påverkar praktikens 
utformning (Graue & Smith, 1996). Ett motsatt alternativ till tra-
ditionell undervisning är enligt Alrø och Skovsmose ett undersök-
ningslandskap (eng. Landscape of Investigation). Det handlar istäl-
let om att eleverna uppmuntras till att ställa frågor och att arbeta 
undersökande tillsammans. Utgångspunkten är elevernas tidigare 
förståelse och att de är aktiva sökare för sitt lärande. En sådan un-
dervisningspraktik stödjer utvecklingen av relationell förståelse 
(Skemp, 1976). Syftet med förmågorna i kursplanen avser utveck-
lingen av relationell förståelse. För att beskriva hur förståelse ut-
trycks används förmågorna. Förmågorna i kursplanen och kompe-
tenserna i matematikdidaktisk forskning (Kilpatrick, 2001; Niss, 
2001; Niss & Højgaard Jensen, 2002) strävar efter att bryta den 
traditionella undervisningen som finns i skolorna till förmån för en 
relationell skolmatematik. Här finns ett skifte för vad matematiken 
ska leda till och för hur undervisning utifrån det syftet organiseras 
och bedrivs.    
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Svensk matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv 
Femton år efter införandet av begreppet kompetenser i svensk 
kursplan (1994) och reformer som syftat till att förändra både un-
dervisningens mål och utformning fick en svensk forskningsgrupp i 
uppdrag att göra en granskning av matematikundervisningen 
(Bergqvist, m.fl., 2010). Resultatet av deras granskning visar att de 
flesta lärarna har andra mål för matematikundervisningen än de 
kompetenser som fanns i reformen. Det innebär att lärarna utifrån 
sin position har ett annat perspektiv på skolmatematik än sam-
hällsperspektivet. Forskningsgruppens arbete presenterades i en 
rapport och ingick som underlag för Skolinspektionens kvalitets-
granskning av matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009). 
Forskningsapporten ger en bild av matematikundervisningen i 
svensk grundskola i förhållande till kompetenserna i Lpo 94 ut-
ifrån 66 lärarintervjuer (lärare från 23 skolor i 10 olika kommu-
ner), 63 lärarenkäter och 64 lektionsobservationer. I lärarintervju-
erna fick lärarna spontant beskriva sin syn på vilka mål de har för 
sin matematikundervisning. Svaren varierade stort. De vanligaste 
svaren kunde delas in i fyra huvudkategorier: Innehållsmål som är 
riktade mot ett matematiskt innehåll, affektiva mål som ska ge för-
utsättningar för ett effektivt lärande, konkretionsmål som syftar till 
matematikens användning eller som medel för att förstå abstrakt 
matematik, och slutligen utvecklingen av kompetensmål. Dessa 
grupper indikerar vad lärare kan ha för mål för den matematikun-
dervisning som de organiserar och genomför i svenska klassrum. 
Endast cirka hälften av de intervjuade lärarna i forskningsrappor-
ten nämner något av kompetensmålen när de anger sina mål för 
undervisningen. Resultatet tyder på att samhällets förväntningar på 
matematikundervisning mot utveckling av kompetenser skiljer sig 
från vad många svenska lärare har som mål för den matematikun-
dervisning som de genomför i klassrummet. De fyra olika kategori-
erna av mål som lärare i Sverige säger sig ha för sin matematikun-
dervisning låter sig inte enkelt inordnas i Skemps (1976) indelning i 
instrumentell och relationell skolmatematik. Lärare som till exem-
pel har innehållsmål kan undervisa dem mot antingen en instru-
mentell eller relationell förståelse. Kombinerar man dessa kan man 
erhålla en bredare bild utav olika sätt som lärare bedriver matema-
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tikundervisning på. Tillsammans erhålls fler nyanser av skolmate-
matik, som ser olika ut för olika matematiklärare i svensk skola.  
Det finns ett intresse för att kunna ge en generell beskrivning av 
undervisningen i svenska klassrum, inte minst utifrån samhällsin-
tresset av att förbättra kvaliteten i svensk matematikundervisning.  

Det tydligaste resultatet från klassrumsobservationerna var att 
procedurhantering är den vanligaste kompetensaktiviteten.  

 
Det tydligaste resultatet från analysen av klassrumsobservatio-

nerna är att procedurhantering är den klart vanligaste kompe-

tensaktiviteten, särskilt i arbete med läroboksuppgifter. Den är 

också vanligare i skolår 4–9 än i skolår 1–3. Det finns en stark 

positiv korrelation mellan användning av läroboken och proce-

durhantering, samt en stark negativ korrelation mellan använd-

ning av läroboken och övriga kompetenser. Det är en stor skill-

nad jämfört med andra uppgiftskällor, där det finns en jämnare 

fördelning mellan kompetensaktiviteterna. Det finns en positiv 

korrelation mellan problemlösning och övriga kompetenser. 

Detta påvisar att när fokus läggs på procedurhantering utan 

problemlösning är risken stor att eleverna inte heller ges möjlig-

het att utveckla andra centrala kompetenser. 

(Bergqvist m.fl., 2010, s. 43). 

 
Utifrån de genomförda klassrumsobservationerna ges en genom-
snittlig sammansatt bild över hur undervisning i matematik bedrivs 
i de observerade matematiklektionerna. Av en 50 minuters mate-
matiklektion i grundskolan handlar cirka 45 minuter om matema-
tikrelaterade aktiviteter. Av dessa är 5 minuter genomgång, 9 mi-
nuter lärarledd uppgiftslösning, 5 minuters uppgiftslösning i stor 
grupp och 26 minuter individuellt arbete med matematikuppgifter. 
Slutsatsen man drar är att den tidsmässigt dominerande aktiviteten 
är att eleverna arbetar enskilt med matematikuppgifter.  

Lägger man ihop resultatet från observationerna med lärarinter-
vjuerna är slutsatsen enligt Bergqvist m.fl. att det är procedurkom-
petensen som eleverna ges mest möjlighet att utveckla. Det antyder 
att instrumentell skolmatematik är det dominerande. De andra 
delkompetenserna ges ringa möjlighet eller utrymme. Denna slut-
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sats förstärks ytterligare av att många lärare ser dessa delkompe-
tenser som medel för undervisning istället för mål, samt att de fles-
ta lärarna fokuserar på att uppnå Lpo 94:s mål att uppnå, istället 
för kompetenser (Bergqvist, m.fl., 2010). 

Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2009), som 
delvis utgår från Bergqvists m.fl. forskningsrapport, anser att un-
dervisningen i många klassrum är för starkt styrd av läroboken. 
Många svenska elever ägnar alldeles för mycket tid till att enskilt 
arbeta med uppgifter i sin matematikbok. Detta är en beskrivning 
av undervisning som är snarlik den som gäller för Erlwangers stu-
die och som medför risker för elevens matematiklärande.  Ska lä-
roboken ha en sådan central roll som den verkar ha i svensk skola 
måste den göras mer ändamålsenlig, eller så måste alternativa ar-
betsformer beredas större utrymme, anser Skolinspektionen. Ar-
betsformerna måste anpassas efter målen för att undervisningen 
ska bli ändamålsenlig, är en av Skolinspektionens rekommendatio-
ner.  

Forskningsrapporten (Bergqvist, m.fl., 2010) och Skolinspektio-
nens granskning (2009) visar att reformen med kompetenser har 
15 år efter implementeringen av Lpo 94 inte fått tänkt genomslag. 
När man ska beskriva svensk matematikundervisning i stora drag 
liknar den mer en uppgiftsdiskurs (Mellin-Olsen, 1996) eller upp-
giftsparadigm (Alrø & Skovsmose, 2002). Fortfarande dominerar 
traditionell undervisning vilket innebär att man i flera klassrum i 
Sverige har en instrumentell syn på skolmatematik och att man un-
dervisar för att eleverna ska få en instrumentell förståelse enligt 
Skemp (1976). Detta blir ett problem utifrån ett samhällsperspektiv 
eftersom eleverna inte får den undervisning de behöver för att ut-
veckla sina matematiska förmågor (Skolinspektionen, 2009; Skol-
verket, 2011a). Skolans matematikundervisning blir heller inte än-
damålsenlig för medborgarna utifrån det samhällsperspektiv som 
Niss (1996) och OECD (1999) beskriver, vilket är ett demokrati- 
och jämlikhetsdilemma. Svensk skola står fortfarande inför ett pa-
radigmskifte för matematikundervisningen.  

Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm och Palm-
berg (2014) menar att de flesta lärare säger sig vara positivt in-
ställda till reformen med kompetenser, men man har inte lyckats ta 
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till sig dess intention. En anledning är att kompetenserna är för 
otydligt beskrivna för att flertalet lärare ska förstå dessas innebörd 
(Boesen, m.fl., 2014). Man drar slutsatsen att lärarna därmed inte 
kunnat genomföra den eftersträvade förändring av sina föreställ-
ningar om undervisning, vilket innebär att praktiken inte har för-
ändrats. Man menar att det inte heller är troligt att lärarna genom-
för förändringar i linje med reformen om de inte känner till dess 
innebörd, eftersom den bryter mot existerande undervisningstradi-
tioner. Det sätt på vilket lärare undervisar beror i stor utsträckning 
på vilka traditioner som finns för undervisningen och vilka före-
ställningar som läraren har om undervisning (Ernest, 1998).  
 
Föreställningar hos lärare, beliefs 
Individers (lärares och elevers) uppfattningar och föreställningar 
om matematikundervisning benämns inom den matematikdidak-
tiska forskningen som beliefs (Skott, 2009). Forskningen om lära-
res beliefs har handlat om att förstå dessas karaktär, utveckling 
och koppling till klassrumspraktik (Wedege & Skott, 2006). Men 
det saknas en generell överenskommelse inom beliefsforskning för 
hur man ska avgränsa och definiera begreppet beliefs (Furinghetti 
& Pehkonen, 2002). Furinghetti och Pehkonen anser att forskning-
en inom beliefs måste enas kring några gemensamma övervägan-
den. Ett av dessa är att kunskap kan delas in i objektiv och subjek-
tiv kunskap. Objektiv kunskap är den som råder och är accepterad 
inom matematiken, medan subjektiv kunskap konstrueras av indi-
viden för att bygga upp sin förståelse av den objektiva kunskapen. 
Att ha en instrumentell eller relationell syn (Skemp, 1976) på 
skolmatematiken är ett exempel på denna subjektiva kunskap som 
hör ihop med vad som menas med att förstå matematik. Genom 
lärarfortbildning hoppas samhället utifrån sina intressen påverka 
både lärares subjektiva och objektiva kunskap. 

 Individen gör ständigt egna tolkningar av sina olika erfarenheter 
och intryck av omvärlden (Pehkonen, 2001). Pehkonen menar att 
den mångfald av slutsatser som individen drar från dessa konstrue-
rar individens beliefs. Individens beliefs jämförs ständigt med nya 
intryck och rekonstrueras oavbrutet. När individen anpassar sina 
föreställningar efter nya erfarenheter sker en ackommodation i in-
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dividens inre kunskapsstruktur (Pehkonen, 2001). Ett exempel, 
plockat från Bergqvist m.fl.:s (2010) forskningsrapport, är att 
många lärare har en föreställning om att deras egna mål ligger i lin-
je med kompetensmålen. Men ofta förekom denna tolkning endast 
på en ytlig nivå, vilket innebar att lärarna inte kunde ta till sig 
kompetensernas innebörd utan assimilerade kompetensmålen till 
sin egen uppfattning om mål för undervisningen. Detta blir en fil-
trering som hindrar lärarna att förstå reformen. Istället för att re-
formen förändrar lärarens föreställningar anpassas reformen till 
befintliga föreställningar. Samma hinder såg Ball (1990) när hon 
skulle studera hur reformer påverkar en lärares undervisning. Lära-
ren ansåg själv att hon tagit till sig de nya reformerna väl och att 
hon undervisade enligt dessa. Men Balls studie visar att läraren 
egentligen bara anpassat reformerna till redan existerade föreställ-
ningar om matematik och matematikundervisning som läraren 
hade sedan tidigare. Läraren missade genom denna filtrering bud-
skapet i reformen. Istället för att ligga i linje med reformen utövade 
läraren en annan undervisning med andra syften. 

Förutom begreppsmässiga finns det även metodologiska svårig-
heter. Beliefs är otillgängliga till sin natur och blir precis som lä-
randet svåra för en forskare att metodologiskt få tag på (Skott, 
m.fl., 2011). Vissa föreställningar är omedvetna och därmed icke 
kommunicerbara. Vissa föreställningar skiftar beroende på situa-
tion. Så de föreställningar som uttrycks genom intervjuer eller en-
käter är kanske inte de som sedan uttrycks i handling i olika situa-
tioner. Därför föreslår Skott m.fl. att man istället undersöker vilka 
olika mönster som kommer till uttryck genom praktiken. Utifrån 
att använda sig av Sfards (1998) metaforer för lärande, tillägnande 
och deltagande, försöker Skott m.fl. flytta forskningsperspektivet 
för beliefs inom matematikdidaktisk forskning. Förskjutningen är 
från att betrakta beliefs som ett tillägnande, som finns och kon-
strueras i individens huvud, till hur dessa gestaltas utifrån ett delta-
gandeperspektiv, genom att vara deltagare i en social praktik. Skott 
m.fl. har utifrån detta perspektiv konstruerat ett ramverk som man 
kallar ”patterns of participations”. 
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Instead of working with objectified mental constructs we focus 

on pre-reified processes that are said to give rise to them. This is 

the essence of patterns-of-participation research. (Skott m.fl., 

2011, s.32) 

 

Skott m.fl. menar att alla deltagare i klassrummet skapar sin indi-
viduella tolkning av praktiken och bidrar till dess utformning ge-
nom sitt deltagande där de har med sig sina egna erfarenheter. Vis-
sa erfarenheter kommer från praktiker i andra kontexter. Dessa er-
farenheter uttrycks i deltagandet genom olika handlingsmönster. 
Genom ramverket försöker Skott m.fl. i sin studie undersöka hur 
lärarens erfarenheter och deltagande i olika praktiker utifrån olika 
kontexter påverkar hur läraren organiserar undervisningsprakti-
ken. Vilka mönster i lärarens handlingar som ger uttryck för och 
hör samman med olika praktiker och hur dessa kommer att påver-
ka elevernas möjligheter till lärande i matematikklassrummet. Stu-
dier med detta ramverk blir metodiskt omfattande då data samlas 
in från olika kontexter och sammanhang på olika sätt. Analysen av 
klassrumspraktiken utifrån patterns of participation sträcker sig 
därmed långt utanför klassrummet.  
 
Elevers förväntningar på skolmatematik 
Majoriteten av deltagare i klassrummet är elever. Deras föreställ-
ningar om matematikundervisning påverkar praktikens utform-
ning. Deras perspektiv utifrån sin position som elev är en annan än 
lärarens. Det innebär att det finns spänningar mellan elevernas per-
spektiv och lärarens. Det finns dessutom spänningar mellan olika 
föreställningar, varav vissa är kopplade till positionen som elev 
medan andra är kopplade till individen.  

Det finns flera undersökningar som kartlägger elevers föreställ-
ningar om vad skolmatematik är. När Rolka och Halverscheid 
(2011) systematiskt skulle kartlägga yngre elevers individuella före-
ställningar om matematik utgick de ifrån hur Ernest (1989; 1991) 
delar in elevers uppfattningar i tre olika kategorier: 

 
Instrumentell uppfattning. Matematik uppfattas då som isole-
rade regler, procedurer, formler, mm. 
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Platonisk uppfattning. Matematik ses då som en statisk och 
sann kunskap. 
Problemlösande uppfattning. Matematik uppfattas då som dy-
namisk, där konstruktivitet och kreativitet är centralt. 

 
Resultatet i Rolka och Halverscheids studie är att elevernas upp-
fattningar om matematik i regel är en mix av alla tre kategorierna, 
ofta viktad mot någon kategori. Genom att kartlägga uppfattning-
arna får läraren tillgång till en dold faktor för hur eleverna tar till 
sig och lär sig den matematik som erbjuds i skolan (Leder, Törner, 
& Pehkonen, 2002; Mason, 2003).  

Pehkonen (2001) förklarar hur beliefs kan kopplas till individens 
metakognition kring matematik, matematikundervisning och ma-
tematiklärande. Dessa kan vara såväl medvetna som omedvetna. 
Oavsett vilket bildar de en dold faktor som finns närvarande i 
klassrummet, som aktualiseras i varje undervisnings- och inlär-
ningssituation och som därigenom påverkar kvaliteten på matema-
tikundervisningen och den enskildes lärande. Individens beliefs 
fungerar som ett filter som filtrerar alla erfarenheter, tankar och 
handlingar som rör matematik. Dessa kan i ogynnsamma fall utgö-
ra ett hinder för lärande av matematik. Negativa uppfattningar kan 
till exempel vara anledningen till att en elev förhåller sig passiv i en 
aktivitet. Individens beliefs har alltså betydelse för vad eleven lär 
och hur den deltar i aktiviteten (Pehkonen, 2001). Men han menar 
även att hur en elev uppfattar den praktik som hon eller han deltar 
i, påverkar på hur elevens beliefs konstrueras. Elevens beliefs ska-
pas då i sociala sammanhang genom att vara deltagare i praktiken i 
ett matematikklassrum.  

Kloosterman och Cougan (1994) genomförde en studie på 62 
amerikanska elever i åk 1–6 om deras föreställningar kring lärande 
i matematik. Merparten av eleverna i årskurs 1 i undersökningen 
menade att anledningen till att alla inte kan lära sig matematik är 
att alla inte anstränger sig tillräckligt mycket. Men från och med 
tredje klass ändrades elevernas utsagor till att istället handla om att 
alla inte är födda för att kunna matematik. Kloosterman och Cou-
gan menar att om lärare förväntar sig att alla elever ska lära sig 
matematik, så måste de även övertyga dem om att de kan lära sig 
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matematik. Beliefs har en koppling till elevens syn på sig själv och 
andra som lärande av matematik. Lester (2002), som ställer sig kri-
tisk till stora delar av beliefs-forskningen, tänker sig att beliefs är 
en speciell form av inre kunskap. Denna inre kunskap hos eleven 
kommer att styra individens handlingar och möjligheter till lärande 
av matematik. Därför anser Lester att lärare måste vara medveten 
om och uppmärksam på sina elevers beliefs, då de har betydelse för 
vilka möjligheter eleven har att lära matematik. 

I en tvärsnittsstudie av italienska gymnasieelevers (13–19 år, n = 
599) föreställningar om matematik och matematisk problemlös-
ning lyfter Mason (2003) fram vikten av att ta reda på elevernas 
föreställningar om matematik. Dessa, menar hon, är en bakgrund-
faktor till hur eleverna förhåller sig till de aktiviteter som sker i 
klassrummet och vad eleverna där presterar. Speciellt lågpresteran-
de elever kan vara omedvetna om att deras föreställningar kan ut-
göra ett hinder för att de ska kunna prestera och lära sig matema-
tik. Först när man som lärare fått syn på elevernas föreställningar 
kan man bemöta dem och gradvis försöka förändra naiva före-
ställningar om deras lärande. Detta kan enligt Mason vara nyckeln 
till att få eleven mer motiverad till att lära sig matematik. Mason 
hänvisar i sin artikel till en annan studie som hon gjort tidigare 
med italienska elever i åk 5, där man lyckats förbättra deras pro-
blemlösningsförmåga genom att fokusera undervisningen på att ut-
veckla elevernas föreställningar om matematik och synen på sig 
själva som lärande av matematik. Mason tänker sig att läraren på-
verkar sina elevers föreställningar genom att lärarens egen före-
ställning kommer till uttryck i klassrumspraktiken. Men påverkan 
sker även aktivt genom att läraren på olika sätt styr undervisningen 
mot att utveckla elevernas föreställningar.  

Masons resultat är intressanta utifrån denna studies fokus, som 
utgår från elevernas tolkningar av sin matematikundervisning. En 
förändrad matematikundervisning initierad av läraren kommer en-
ligt Mason kräva att eleverna förändrar sina föreställningar om 
matematikundervisning. Föreställningar är en bakgrundsfaktor 
som hör ihop med hur elever uppfattar och tolkar vad som sker i 
klassrummet (Mason, 2003; Pehkonen, 2001). Dessutom menar 
Mason att det går att förbättra elevernas lärande om man lyckas 
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utveckla elevernas föreställningar. Är man ute efter att utveckla 
elevers kompetenser, anser Skolinspektionen att eleverna först mås-
te bli medvetna om dessa. Först då har eleverna möjlighet att på-
verka undervisningen och ha inflytande över sitt lärande (Skolin-
spektionen, 2009). Spänningarna som undersöks i forskningsfrågan 
har sin grund i skilda föreställningar mellan eleverna och läraren. 
Dessa skillnader i föreställningarna kan utgöra hinder för elevernas 
möjlighet att lära sig av den erbjudna undervisningen (Lester, 
2002; Mason, 2003). Spänningarna pekar på var dessa hinder 
finns. Först genom kännedom om spänningarna blir de möjliga att 
påverka (Mason, 2003).  

Roesken, Hannula och Pehkonen (2011) har utifrån enkäter un-
dersökt hur 1436 finska gymnasieelever ser på sig själva som lä-
rande i matematik. Resultatet visar att den individuella elevens 
uppfattning om sina möjligheter att lära sig skolmatematik är en 
viktig parameter som styr hur eleven deltar och lyckas i sitt läran-
de. Elever med positiv syn på sitt lärande upplever matematik som 
lätt och gillar ämnet. En negativ syn däremot kan utvecklas till ett 
inlärningshinder. Utifrån denna undersökning menar Roesken, 
Hannula och Pehkonen att elevens egen uppfattning av sig själv 
som lärande utgörs av individens kognitiva och emotionella aspek-
ter samt individens motivation, som tillsammans utgör ett helt upp-
fattningssystem. McLeod (1992) delar in dessa affektiva aspekter 
kopplade till lärande i tre kategorier: föreställningar, attityder och 
känslor (se Tabell 1). 
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Tabell 1: Affektiva aspekter indelade i kategorier med exempel (McLeod, 
1992, s 578, min översättning). 

Kategori Exempel 
Föreställningar (beliefs): 
Om matematik 
Om självet 
Om matematikundervisning 
Om den sociala kontexten 

 
Matematik handlar om regler. 
Jag kan lösa problem. 
Undervisning är förklaringar. 
Lärande är tävlingslikt. 

Attityder Ogillande av geometriska bevis. 
Förtjusning i att lösa problem. 
Inställning för lärande genom upptäckter. 

Känslor Glädje eller frustration över att lösa icke 
rutinbaserade problem. 
Estetiska reaktioner på matematik. 

 
McLeod menar att affektiva aspekter inom alla tre kategorier mås-
te kopplas tydligare till forskning inom kognition. Och samtidigt 
måste forskning inom kognition vara mer medveten om de affekti-
va effekternas påverkan och inkludera dessa på ett meningsfullt 
sätt i sina studier. McLeod menar att ett samarbete här skulle vara 
gynnsamt för forskningsfältet. Föreställningar är starkt kopplade 
till individens kognition och utvecklas över en relativt lång tidspe-
riod. Känslor däremot behöver inte alls vara kopplade till rationellt 
tänkande och kan variera snabbt. Kopplar man känslor till t.ex. 
problemlösning så kan elever känna frustration när problemet är 
svårt, men känna tillfredsställelse när problemet blir löst.  Eynde, 
De Corte och Verschaffel (2006) undersökte relationen mellan ele-
vernas matematiska självbild, problemlösning och känslor under 
den tid de jobbade med matematiska problem. Olika känslor var 
närvarande hos alla eleverna under processen, om än olika känslor 
för olika elever, och dessutom skiftade känslorna under processens 
gång. Negativa känslor kom fram om eleven kände stort motstånd 
i processen. Att jobba med problemlösning innebar att man måste 
jobba kognitivt med att utveckla förmågan att lösa problem, samt 
att man måste jobba med att hantera dessa negativa känslor. Dessa 
studier visar att affektiva faktorer finns närvarande i elevernas po-
sition som lärande av matematik i undervisningspraktiken.   
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Skolmatematik i Sverige utifrån ett elevperspektiv 
I den nationella utvärderingen av matematik för åk 9 (Kjellström, 
2005) beskriver svenska elever (n = 6788) genom enkätsvar sin  
matematikundervisning.  

 
Matematik är ett ämne som eleverna tror sig ha nytta av, där 

eleverna lär sig mest men där eleverna också har lust att lära 

mer. På lektionerna arbetar man mest ensam i sin egen takt, 

man arbetar lite tillsammans, man diskuterar lite och eleverna 

kan varken påverka arbetssätt eller innehåll. Matematik är ett 

ämne som är svårt och man skulle behöva mer tid. Datorn an-

vänds lite på matematiklektionerna, eleverna får mycket läxor 

och många prov. Lektionerna går långsamt, ämnet är inte sär-

skilt roligt och det är oroligt på lektionerna. Eleverna skulle 

kunna bättre om de ville. (Kjellström, 2005, s. 47) 

 
Varför man undervisar matematik i skolan anser eleverna beror på 
att matematik är något som man kommer att ha nytta av. På vilket 
sätt som eleverna menar framgår inte direkt. Mellin-Olsen (1987) 
använder sig av begreppet rationaler för att förklara hur elever  
motiverar sig för undervisning. Det finns enligt Mellin-Olsen två 
olika sorters rationaler. I-rational (instrumentell) kopplas till ele-
vernas framtid och deras önskan att få av skolan en bra bedöm-
ning. Att få många poäng på ett prov och att få höga betyg är ex-
empel på I-rationalen som motiverar eleven att lära sig skolmate-
matik. Med hjälp av S-rationalen (social) vill eleven lära sig för sin 
egen skull och sitt eget intresse. Affektiva faktorer som lust och 
tråkigt nämns i den nationella utvärderingen av eleverna och  
påverkar S-rationalen.  

Mellin-Olsen menar att rationaler inte är statiska utan kan byta 
plats med varandra. I-rationaler kan bli till S-rationaler, och tvärt-
om. Sociala sammanhang påverkar också individens rationaler ge-
nom närvarande attityder, förväntningar och reaktioner. Det kan 
alltså för den enskilda eleven finnas andra rationaler än de för ma-
tematik som är relevanta i det sociala sammanhang som eleven be-
finner sig i för stunden i matematikklassrummet.    
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Mellin-Olsen anser att det blir problem för den enskilde elevens 
lärande ifall eleven helt saknar rational för sitt matematiklärande, 
eftersom det påverkar elevens beteende i undervisningsaktiviteten. 
Eleven riskerar att inte bli en aktiv deltagare i den undervisnings-
praktik som finns i klassrummet.   

Den dominerande beskrivningen av matematikundervisning i den 
nationella utvärderingen är att eleverna arbetar mest ensamma och 
tysta.  Ensamarbete stämmer väl överens med de observationer 
som gjordes av Bergqvist m.fl. (2010). Den dominerande undervis-
ningen om procedurer passar för detta ensamarbete. Elevernas be-
skrivning passar väl ihop med Mellin-Olsens (1996) begrepp upp-
giftsdiskurs och Alrø och Skovsmoses begrepp uppgiftsparadigm 
(2002).  Svenska elever gör en liknande beskrivning av matematik-
undervisningen som lärarna gjorde i de nationella undersökningar-
na (Bergqvist, m.fl., 2010; Kjellström, 2005; Skolinspektionen, 
2009).   
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TEORI 

Med utgångspunkt i forskningsfrågan avser detta kapitel motivera 
val av teoretiskt perspektiv samt diskutera vilka möjligheter och 
hinder som erbjuds utifrån det valet.  
  
Det lärande mötet  
Denna studie avser att didaktiskt analysera en förändrad undervis-
ningspraktik. Sträng och Dimenäs modell (2000) är en hjälp för att 
strukturera och synliggöra viktiga delar av det ytterst komplexa i 
undervisning (se Figur 2). Modellen innehåller delar som kan hjäl-
pa till att fokusera analys av observerade lektioner och utbildnings-
sekvenser för att förstå undervisning. Syftet med modellen är att 
möjliggöra lärande genom reflektion och utvärdering av valda de-
lar.   

 
Modellen innehåller fyra delar som kan fokuseras: innehåll, metod, 
lärare och elev. Strukturen i denna reflektion och den utvärdering 
som lärare kan göra utgår från dessa delar:  

Figur 2: Sträng och Dimenäs modell för didaktisk analys. 
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Innehållet utifrån dess relevans, karaktär och som in-

nehåll i en kunskapsprocess. 

Undervisningens genomförande genom metoder, stra-

tegier, form, organisation och utvärdering. 

Lärarens uppmärksamhet på mål av aktivitets-, allmän 

och innehållslig karaktär. 

Lärares och elevers förhållningssätt till innehåll, meto-

der, syften osv. 

   (Sträng & Dimenäs, 2000, s. 189)       

 
Sträng och Dimenäs utgår i sin modell ifrån Alexanderssons tankar 
och snarlika modell (1994) som har sitt ursprung utifrån hur ele-
ven förstår och hanterar ett specifikt innehåll. Detta blir sedan lä-
rarens utgångspunkt för att välja undervisningsmetod så att eleven 
kan utveckla sina kunskaper om detta innehåll.  

Optimalt lärande inträffar enligt Sträng och Dimenäs modell om 
dessa fyra delar möts i modellens centrum (se Figur 2). Då har lä-
raren lyckats möta eleven med en metod som eleven förstår, så att 
eleven gör ett lärande av det innehåll som avses. En didaktiskt 
skicklig lärare kan genom sina kunskaper om innehållet och val av 
metod skapa sådana lärsituationer för eleven. 

Modellen i sig är en enkel översikt. Den talar om var reflektio-
nen sker i klassrumspraktiken. Den ansluter inte till någon teori, 
utan är möjlig att använda utifrån olika teoretiska perspektiv. Av-
sikten enligt Sträng och Dimenäs är att kunna koppla praktik, ge-
nom en fokuserad observation, till teori och analys. Mötet som av-
ses är en metafor för undervisning i klassrummet (Sträng & Dime-
näs, 2000). 

Forskningsfrågan är formulerad utifrån stöd av Sträng och Di-
menäs modell: Utifrån elevernas perspektiv undersöker denna stu-
die vilka spänningar som framträder i praktiken mellan elevernas 
tolkningar och lärarens intentioner när läraren förändrar matema-
tikundervisningen. 

Genom forskningsfrågan kommer man in i modellen (Figur 2) 
från höger, genom elevens perspektiv. Elevens tolkning och be-
skrivning av undervisningspraktiken utifrån denna position är käl-
lan för insamlade data. Lärarens beskrivna intentioner är en kon-
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trast, utifrån lärarens perspektiv till vänster i modellen, mot elever-
nas tolkning av undervisning. 
  
Teoretiska perspektiv på undervisningspraktikens normer 
Denna studie behandlar en förändrad undervisningspraktik. Att 
förändra undervisningspraktiken innebär att reglerna som styr un-
dervisningspraktiken förändras (Jablonka, 2011). I takt med att 
forskningsintresset för social interaktion i matematikklassrummet 
ökar, så har även intresset ökat för de bakomliggande regler som 
styr vad innebörden av att vara deltagare av skolmatematik är. 
Denna forskning är främst baserad på teoretiska perspektiv som 
sociokulturella och sociologiska teorier om socialisation, lärande 
och undervisning (Jablonka, 2011). 

Herbel-Eisenmann (2003) har gjort en litteraturstudie utifrån tre 
olika teoretiska perspektiv för hur klassrummets regler, som hon 
benämner normer, studeras i matematiska klassrum. De tre per-
spektiven är sociologiskt/emergent, epistemologiskt/situerat och so-
ciokulturellt. Varje teoretiskt perspektiv exemplifieras av Herbel-
Eisenmann med ett ramverk för analysen. Beroende på vilket teore-
tiskt perspektiv studien har, får man olika linser för att studera 
normer, vilket blir styrande för vad analysen kan ge uttryck för.  

 
Normer i sociologiskt/emergent perspektiv 
I sociologiskt perspektiv begränsas analysen till mikrokulturen som 
finns inne i klassrummet, dock med påverkan av yttre makrokultu-
rella faktorer som inte analyseras. Normerna finns i klassrummet 
som ett underliggande regelverk för rutiner och de olika deltagar-
nas ansvar. Dessa syns som mönster, vilka strukturerar upp inter-
aktionen i klassrummet. Genom ett socialt perspektiv beskrivs 
normer: 

 
… regularities in communal or collective classroom activity are 

considered to be jointly established by teacher and students as 

members of the classroom community.  

(Cobb & Yackel, 1996, s. 178)  
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Utifrån Cobb och Yackel utvecklas normerna genom interaktion 
mellan läraren och eleverna. Normerna förhandlas och blir till 
överenskommelser, ibland explicit genom lärarens auktoritet, 
ibland implicit. Att studera klassrummets normer och deras utveck-
ling är intresset för detta perspektiv. 

Cobb och Yackel (1996) bedrev forskning kring hur man kan 
stödja elevers matematiska utveckling i ett matematikklassrum. I 
samarbete med berörd lärare utvecklade man såväl undervisnings-
aktiviteter för eleverna, samtidigt som man arbetade med lärarnas 
egna professionella utveckling. Man tänkte först använda sig av ett 
psykologiskt konstruktivistiskt perspektiv för att förklara elevernas 
aktivitet i undervisningsaktiviteterna och för att se på elevernas 
matematiska lärande. Redan i starten av forskningsprojektet upp-
täckte de att det psykologiska perspektivet inte var tillräckligt för 
att analysera elevernas aktivitet i klassrummet. Läraren i projektet 
ville till exempel att eleverna efter grupparbete skulle motivera sina 
lösningar för varandra i helklass. Detta var någonting som eleverna 
inte var vana vid från tidigare undervisning. De var vana vid att det 
förväntades att de skulle komma fram till det svar som läraren 
hade tänkt sig, inte att motivera sin egen tankegång inför andra. 
Att motivera och redogöra för sin egen tankegång var något nytt 
för dessa elever. När Cobb och Yackels analyserade elevernas re-
dovisningar i helklass, kom man fram till att det psykologiska kon-
struktivistiska perspektivet behövde kompletteras med ett socialt 
perspektiv eftersom man även behövde komma åt de gemensamma 
reglerna för hur deltagande uttrycks i klassrummet. Att motivera 
och redogöra för sin tankegång var en ny norm som läraren ville 
införa som reglerar verksamheten i klassrummet. Man behövde ut-
vidga sin analys till att innefatta ett socialt grupperspektiv för del-
tagande i klassrummet. Det räckte inte längre med att betrakta de 
sociala processerna som en katalysator för ett individuellt lärande. 
Istället behövde man lyfta fram det sociala perspektivet. Resultatet 
av detta arbete blev till ett ramverk som kan användas för analys 
av klassrumsaktivitet som innehåller både individens tillägnande 
samt normerna för gruppens deltagande. 
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Normer i epistemologiskt/situerat perspektiv 
Analysen handlar i detta perspektiv om både mikrokulturen och 
makrokulturen. I mikrokulturen analyseras interaktionen mellan 
individer, medan makrokulturen påverkas av individens förställ-
ningar samt genom hur skolan som organisation konstruerar rol-
lerna för lärare och elever. Herbel-Eisenmann använder Brousseau 
och didaktiskt kontrakt som exempel för detta perspektiv. Genom 
det didaktiska kontraktet finns en normativ struktur för interak-
tionen mellan lärare och elever, samt elever emellan. I korthet be-
skriver Brousseau det som att läraren i sin roll förväntas ha kun-
skapen och ska hjälpa eleverna att lära, och eleverna förväntas för-
stå detta. Genom det didaktiska kontraktet förväntas läraren un-
dervisa och eleven lära, vilket är fundamentet i en undervis-
ning/lärande-situation. Det didaktiska kontraktet befinner sig både 
på makronivå – vad det matematiska samfundet förväntar sig att 
det undervisas om i klassrummet – och på mikronivå – hur läraren 
och eleven interagerar i lärandesituationer. Normerna finns i båda 
nivåerna och är för deltagarna omedvetet närvarande som tyst 
kunskap. 

Blomhøj (1995) beskriver erfarenheter ifrån ett utvecklingspro-
jekt med lärare där man använde sig av didaktiskt kontrakt för att 
analysera och förstå samspelet mellan lärare och elev. Det didak-
tiska kontraktet sätter reglerna för samspelet och deltagarnas roller 
i mötet med skolmatematik. Ofta etableras de över en lång tid och 
är outtalade. Detta kontrakt är både en förutsättning och ett vill-
kor för att undervisning ska kunna flyta på med viss enkelhet. Det 
finns alltid ett didaktiskt kontrakt närvarande i en undervisningssi-
tuation.  

Målet med utvecklingsprojektet i Blomhøjs studie var att elever-
na själva skulle upptäcka, undersöka, bevisa och systematisera 
geometriska sammanhang. Man kan utifrån Alrøs och Skovsmoses 
(2002) begrepp beskriva det som att lämna uppgiftsparadigmet för 
att få till ett undersökande landskap. För att göra det möjligt me-
nar Blomhøj att kontexten och ramarna för klassrumspraktiken 
måste göras om. Man var tvungen att bryta det existerande tradi-
tionella kontraktet, vilket är svårt då elever och lärare känner sig 
trygga i det. Ett nytt didaktiskt kontrakt som var anpassat för re-
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flekterande elevverksamhet eftersträvades. Via lärarens dialoger 
med eleverna, och tillgången till det didaktiska kontraktet, var en 
förändring möjlig. 

  
Normer i sociokulturellt perspektiv 
Herbel-Eisenmann använder Saxes ramverk som exempel för att 
beskriva normer utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Analysen av 
makrokulturen består av olika lager av kontexter som påverkar 
deltagarna i klassrummet på olika sätt. Bakgrundsfaktorer för 
makrokulturen är historiska, politiska och ekonomiska faktorer. 
Saxe beskriver normer på denna nivå som kollektiva praktiker som 
strävar efter ett uppsatt mål. Analysen för mikrokulturen handlar 
om aktiviteter, praktik och artefakter i klassrummet. Det finns 
normer för rutiner, arbetscykler, beteende och framväxande rollbe-
teende genom deltagande som beskrivs av Saxe som aktivitetsstruk-
turer. Analysen genom Saxes ramverk är omfattande och riktar in 
sig på praktik eller situationer. Normerna är inte i fokus utan utgör 
en aspekt för kollektiva praktiker eller aktivitetsstrukturer. 

I en studie av Lange och Meaney (2010) jämförs hur danska ele-
ver i traditionell undervisning och nyzeeländska elever i ett under-
sökningsparadigm enligt Alrø och Skovsmose (2002) ger mening åt 
matematiska klassrumsaktiviteter. Elevernas föreställningar och 
förväntningar påverkar vad matematikundervisning kan erbjuda 
dem. I ett elevexempel från den traditionella undervisningen ska 
eleven försöka räkna ut addition med decimaltal. I dialogen med 
den vuxne, som i detta fall inte är läraren, har eleven förväntningar 
på att han värderar ifall eleven gjort rätt. Istället för att gå eleven 
till mötes bjuds eleven in till att undersöka ifall uppgiften är rätt. 
Eleven nekar inbjudan och efterfrågar på nytt förväntad respons, 
vilket slutligen resulterar i att den vuxne går eleven till mötes. Be-
sitter eleverna en föreställning som innefattar instrumentell förstå-
else enligt Skemp (1976), men möter en lärare som vill undervisa 
mot relationell förståelse, uppkommer en obalans och en konflikt 
(Skemp, 1976). Målen för matematikundervisningen är olika. Ele-
verna med instrumentell syn är inte intresserade av att lära om hur 
det hänger ihop och varför. Det enda de vill är att få en enkel för-
klaring hur man ska göra för att komma fram till svaret.  
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Genom det andra exemplet i denna studie av Lange och Meaney 
är läraren ute efter en situation som ska leda till relationell förstå-
else enligt Skemp av begreppet bråk. De två eleverna i exemplet 
skulle dela in en cirkel i fjärdedelar för att upptäcka att dessa lika 
delar tillsammans utgjorde en hel.  Men aktiviteten utvecklades 
mer mot en social lek mellan eleverna varpå relationell förståelse 
hamnade i bakgrunden. Som respons försökte läraren styra upp ak-
tiviteten för att eleverna skulle lyckas slutföra den. Aktiviteten kom 
genom lärarens instruktioner att förändras till att mer likna en tra-
ditionell uppgift med givna uppgifter följt av givna svar. Även i 
detta exempel styrs lärarens beteende utifrån elevernas aktivitet. 
Eleverna slutför uppgiften med lärarens ledning. Men genom för-
ändringen av aktiviteten kan de inte lära sig det som var avsett med 
aktiviteten, nämligen relationell förståelse av bråk. För att elever 
ska kunna lära sig relationell förståelse räcker det inte att läraren 
inbjuder till det genom väl anpassad undervisning, eftersom läraren 
inte kan tvinga eleven att acceptera inbjudan. Det krävs att elever 
och lärare delar samma syn på skolmatematik och hur lärande går 
till, samt att man tillsammans reflekterar över det, menar Lange 
och Meaney.  

Att förstå klassrumspraktik ger värdefull information om läran-
det i skolan. Men Lange och Meaneys analys stannar inte vid det 
som sker i klassrummet. Ska man förstå det som sker i klassrum-
met, menar de, måste man undersöka andra bidragande faktorer 
som påverkar klassrumspraktiken utifrån. De hänvisar till Skovs-
moses (2005) beskrivning av olika sociopolitiska komponenters be-
tydelse för meningsskapande. De hänvisar också till Valero (2004) 
som anser att man måste ha en mer realistisk förväntan, och inta 
en vidare syn på eleven som social varelse med en uppsjö av olika 
motiv, än att de bara betraktas som kognitiva subjekt motiverade 
för matematiklärande. Något som Skott m.fl. (2011) också försö-
ker ta hänsyn till i de mönster som styr individens (i deras studie 
lärarens) handlingar i olika situationer utifrån erfarenheter av 
andra kontexter.    
 
  

54



 

  61

Val av teoretiskt perspektiv 
Herbel-Eisenmann (2003) menar att oavsett vilket av dessa tre teo-
retiska perspektiv man har, finns en samsyn kring att normativt be-
teende kan relateras till sociala klassrumsprocesser samt till mate-
matikundervisning. Valet av teoretiskt perspektiv för denna studie 
utgår från vilket perspektiv som lämpar sig för analys utifrån 
forskningsfrågan. Fokus i den ligger på vad som sker i klassrum-
met, och hur eleverna beskriver och tolkar den praktik som sker 
där. Klassrummet är arenan, och praktiken för matematikunder-
visning är objektet. Klassrummets deltagare både upplever och 
skapar praktiken gemensamt. Fokus ligger på hur deltagarna i sina 
nya roller som elever och lärare, i en ny undervisningspraktik i ma-
tematik, tillsammans utvecklar sina överenskommelser och hur 
man uppfattar dem.  

Cobb och Yackels (1996) emergenta perspektiv har ett sådant 
fokus för analysen som är koncentrerat för att gälla klassrummet. 
De yttre makrokulturella faktorerna är bakgrundsfaktorer som på-
verkar, men analyseras inte specifikt genom deras ramverk. Dess-
utom utgör Cobb och Yackels normer ett explicit begrepp som gör 
det möjligt att diskutera normerna i förhållande till förändringar 
av praktik, både för de som är i praktiken och för de som vill göra 
forskning om vad som sker i praktikutveckling. Fokus kan riktas 
på det som sker i klassrummet och analysen hittar där sina förklar-
ingar genom klassrummets normer. Utifrån dessa aspekter faller 
valet av teoretiskt perspektiv på Cobb och Yackels ramverk. 

 
Teoretiskt bricolage 
Cobb och Yackels emergenta perspektiv är ett teoretiskt bricolage 
mellan två skilda teoretiska perspektiv. Det psykologiska perspek-
tivet i Cobb och Yackels ramverk har sitt ursprung i en konstrukti-
vistisk syn på lärande. Genom det radikal-konstruktivistiska per-
spektivet (Glasersfeld, 1995) sker lärandet när individen tillägnar 
sig och aktivt konstruerar sin kunskap genom de aktiviteter som 
individen deltar i. Glasersfeld lutar sig mot Piagets arbete kring 
mekanismer för mänsklig kognition. Kunskapen och världsupp-
fattningen är lokaliserad i individens huvud. Individen konstruerar 
sin egen förståelse av världen utifrån sina egna erfarenheter och 
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iakttagelser av den. Alla nya erfarenheter kommer bli anpassade 
mot individens existerande kognitiva schema genom assimilation 
eller genom ackommodation, för att sträva efter ett tillstånd av 
kognitiv jämvikt. Det sociala perspektivet i ramverket avgränsas till 
ett interaktionistiskt perspektiv. Det är inriktat på gemensamma 
klassrumsprocesser som finns i ett matematikklassrum och hur des-
sa utvecklas gemensamt av deltagarna (Bauersfeld, Krummheuer, 
& Voigt, 1988). Interaktionsmönster och regelbundenhet för del-
tagandet är i fokus för analysen i detta perspektiv. Som elev måste 
man förstå dessa sociala klassrumsregler för att kunna delta och 
lära.  

Tillsammans bildar dessa två teoretiska perspektiv ett teoretiskt 
bricolage (Cobb, 2007), där teorierna kan ses som ideologiska käl-
lor som kan modifieras utifrån aktuellt forskningsbehov. Att ham-
na i två så olika teoretiska perspektiv för analysen är inte oproble-
matiskt, inte minst ontologiskt. Under 90-talet var diskussionen 
mellan olika teoretiska perspektiv inom matematikdidaktisk forsk-
ning intensiv (Sfard, 1998). Många försökte då enligt Sfard fram-
häva ett visst teoretiskt perspektiv framför andra, vilket splittrade 
forskningsfältet. Faran som Sfard ser med att hängivet ansluta sig 
till en teori är att den blir styrande och därmed begränsande för 
vad som blir möjligt att se och upptäcka. Varje teoretiskt perspek-
tiv har sina begränsningar av hur de kan bidra till hur frågor kan 
ställas och besvaras (Cobb, 2007). Därför kom vissa forskare inom 
fältet att förespråka att man sammanför vissa delar av olika teorier 
utifrån forskningsbehov till olika bricolage. Sfard argumenterar för 
att olika teoretiska perspektiv behövs för forskningsfältet och att 
de kan komplettera varandra. De har sina specifika fördelar där 
andra kommer till korta. Att dra nytta av olika perspektivs styrkor, 
menar Sfard, borgar för en bättre forskning och gynnar en riktad 
praktikutveckling i klassrummet. Att kunna ha olika teoretiska in-
fallsvinklar är ett vanligt sätt att generellt bedriva forskning.  

 
Teoretisk positionering  
Cobb och Yackels (1996) ramverk är ett bricolage där man använ-
der två olika teoretiska perspektiv som tillsammans utifrån ram-
verket möjliggör en mer omfattande och därmed bättre analys på 
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klassrumsnivå, än om man bara hade haft tillgång till ett av per-
spektiven (Cobb, 2007).  

 

 
I Figur 3 kan man se att Cobb och Yackel försöker utvidga en psy-
kologisk analys (det mörkgråa fältet i figuren) med en social analys 
(det ljusgråa fältet i figuren). Det är inget försök till uppdelning. 
Tillsammans omfattar dessa två klassrumsnivån (det ljusgråa fältet 
tillsammans med det mörkgråa fältet), som man studerar och ana-
lyserar. Utanför klassrumsnivån finns det faktorer som påverkar 
det som sker i klassrummet. Vill man få syn på dessa måste analy-
sen utvidgas med ett epistemologiskt/situerat perspektiv eller ett än 
större sociokulturellt perspektiv (Herbel-Eisenmann, 2003).  

 
Cobb och Yackels ramverk 
Ramverket (se Figur 4) sammanför på tre nivåer (varje rad) två di-
stinkt skilda lärandeteoretiska perspektiv (varje kolumn). I dessa 
rader sitter perspektiven ihop och påverkar varandra reflexivt. Det 
innebär att det sociala perspektivet inom dessa aspekter inte kan 
finnas oberoende av det psykologiska, och tvärtom. På så sätt kan 
man samtidigt fokusera på de normer som reglerar gruppens delta-

Figur 3: En analys genom Cobb och Yackels ramverk omfattar både ett
psykologiskt och socialt perspektiv, men inte något sociokulturellt per-
spektiv (Cobb & Yackel, 1996, s 181).  
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gande i klassrummet och på individens syn som påverkar indivi-
dens aktivitet i klassrummet.  
 

Det sociala perspektivet 
 

Det psykologiska perspektivet 

Sociala normer i klassrummet Föreställningar om ens egen roll, andras 
roller i klassrummet, och om den all-
männa karaktären av matematisk aktivi-
tet i skola. 
 

Socio-matematiska normer Matematiska föreställningar och värde-
ringar 
 

Klassrummets matematiska praxis Matematiska begrepp och aktiviteter 
 

Figur 4: Ett ramverk skapat för att analysera observerade episoder i ett mate-
matikklassrum (Cobb & Yackel, 1996, s 177, min översättning). 

Sociala normer (rad 1) 
Sociala normer finns i alla klassrum och är inte knutna till ett spe-
cifikt ämne. Vad som räknas som sociala normer är de normer som 
är verksamma och som reglerar och ramar in den sociala interak-
tionen i ett specifikt klassrum med sina deltagare och aktiviteter. 
Med hjälp av klassrummets sociala normer regleras och konstrue-
ras deltagandet. Dessa normer etableras som överenskommelser 
inom gruppen, och inte av en enskild individ. Men individen kan 
ha sina egna föreställningar om vad det är för norm som gäller. 
Exempel på sociala normer är normer för att förklara och argu-
mentera för sin egen lösning, normen att lyssna och försöka förstå 
andras tankar, med mera.  

Genom det psykologiska perspektivet får man syn på individens 
uppfattning om sig själv, hur individen ser på de andra och hur in-
dividen ser på aktiviteten när individen deltar i klassrumsaktivite-
ten. Med dessa förutsättningar går varje individ in i samspelet som 
finns i klassrummet. Genom det sociala perspektivet får man syn 
på regler, överenskommelser och normer genom deltagande i klass-
rumspraktiken. Denna kollektiva tolkning finns där bland klass-
rummets alla deltagare, även om den inte uttrycks explicit. Genom 
det psykologiska perspektivet gör individen sin tolkning av vad den 
sociala normen i klassrummet innebär. På så sätt påverkar delta-
gande i gruppen individernas tolkningar. Men samtidigt påverkar 
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varje individs föreställning gruppnormen. Det finns ett reflexivt 
samband mellan de två perspektiven. Båda existerar beroende av 
varandra och samtidigt. Båda perspektiven är närvarande och blir 
en tillgång när man ska analysera och förklara vad som sker i 
klassrummet. Tillsammans utgör de det emergenta perspektivet för 
den mikrokultur i klassrummet som kopplas till de sociala normer-
na. Hand i hand utvecklas klassrummets sociala normer med indi-
videns föreställningar kopplade till dessa.  

 
Socio-matematiska normer (rad 2) 
I ett matematikklassrum finns normer som är specifika för just ma-
tematikundervisning. Dessa normer kallar Cobb och Yackel för so-
cio-matematiska normer. Några exempel på socio-matematiska 
normer är vad som räknas som en annan matematisk lösning, vad 
som räknas som en välgjord matematisk lösning, vad som värderas 
som en effektiv matematisk lösning eller vad inbegriper i vad som 
är en acceptabel matematisk lösning.  

På samma sätt som sociala normer kommer det genom det socia-
la perspektivet att finnas en kollektiv uppfattning i det specifika 
klassrummet av de normer som är specifikt kopplade till undervis-
ning och lärande av matematik. Genom deltagande i klass-
rumspraktiken påverkas den enskilda individens uppfattning av 
dessa socio-matematiska normer. Utifrån det psykologiska per-
spektivet konstruerar individen sin förståelse av matematikunder-
visningen från individens egna föreställningar och värderingar. In-
dividens uppfattningar kommer sedan att påverka gruppens socio-
matematiska normer. På nytt ser vi hur de båda perspektiven sitter 
ihop och påverkar varandra reflexivt. Tillsammans utgör de det 
emergenta perspektivet för socio-matematiska normer. 
 
Matematisk praxis (rad 3) 
Denna norm är starkt kopplad till ämnet matematik och dess äm-
nesinnehåll. Exempel på detta är när läraren introducerar matema-
tiskt stoff för eleverna. När det matematiska innehållet är nytt och 
okänt, är man noga med att förklara och rättfärdiga. Efterhand 
som innehållet blir accepterat och allmänt vedertaget som en san-
ning, behöver det inte längre rättfärdigas. Istället kan man nu prata 
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om det som en matematisk idé, som är accepterad av alla. Genom 
det sociala perspektivet har den matematiska idén blivit en kollek-
tiv kunskap, en matematisk praxis, som existerar för gruppen.  

Genom det psykologiska perspektivet tillägnar sig individen en 
egen förståelse för den matematiska idén. Den kan förvisso vara 
konstruerad olika för olika individer. Men tillsammans finns det en 
kollektiv kunskap gemensam för gruppen som blir normen för 
gruppens matematikkunnande, matematisk praxis. Även här finns 
ett reflexivt samband mellan normen matematisk praxis och hur 
individen konstruerar sin förståelse av denna matematik på samma 
sätt som de andra normerna. 
 
Ramverkets möjligheter 
Cobb och Yackels ramverk (1996) har använts som analysverktyg i 
ett antal studier. Planas och Gorgoriós (2004) studie är ett exempel 
där man använt Cobb och Yackels normer (1996) för att beskriva 
de regler som en lärare försöker skapa i sitt matematikklassrum 
med en ny grupp elever. Studien genomförs de första fem dagarna 
då en ny sammansatt grupp gymnasieelever möter sin matematiklä-
rare. I detta initialskede förväntas läraren vara extra tydlig med att 
sätta upp de regler som läraren vill ska vara gällande för undervis-
ningspraktiken. Lektionerna har under dessa dagar videofilmats 
och transkriberats för att undersöka hur läraren försöker etablera 
de klassrumsnormer som ska reglera den kommande undervis-
ningspraktiken. Resultatet visade att fastän läraren försökte få till 
vissa gemensamma klassrumsnormer, identifierade via Cobb och 
Yackels ramverk, så visade diskursanalysen att dessa kom att få 
olika betydelser för olika elever. Planas och Gorgorió analyserar 
både hur eleverna lär sig de nya normerna och vilken betydelse det 
har för elevernas lärande av matematik. Hur olika elever skapar sin 
mening av de gemensamma normerna påverkar deras möjlighet till 
lärande. Denna olikhet utifrån de olika tolkningarna av normerna 
utgör i sig ett hinder för matematiklärandet, som är annorlunda än 
till exempel hinder som är av kognitiv natur (Planas & Gorgorió, 
2004).  

Genom analys av observerade klassrumsepisoder utifrån Cobb 
och Yackels ramverk identifierade McClain och Cobb (2001) i en 
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longitudinell studie förändringar av socio-matematiska normer 
som var kopplade till vad som värderades som matematiska argu-
ment. Eleverna blev inte genom utvecklingsarbetet automatiskt 
duktigare på att skapa diagram, vilket var det matematiska inne-
hållet. Men med stöd av nya socio-matematiska normer utvecklade 
de en djupare förståelse av statistiska idéer som gjorde att de kunde 
uttrycka argument. Lärandet blev annorlunda utifrån de nya socio-
matematiska normerna. Eleverna skapade sig en annan uppfattning 
av vad som var innehållet för undervisningen. Utifrån Cobb och 
Yackels ramverk möjliggör analysen en fokusering på de normer 
som finns närvarande i klassrumspraktiken. Dessa är viktiga för att 
de skapar både ramar och förutsättningar för att det ska bli till ett 
lärande genom deltagande i klassrummets praktik (Cobb & Yack-
el, 1996; McClain & Cobb, 2001).  

Kazemi och Stipek (2001) har använt sig av sociala och socio-
matematiska normer i ett utvecklingsarbete för att hjälpa lärare i 
deras utveckling av undervisningen. Målet för studien är att skapa 
en klassrumsgemenskap som värderar och främjar utveckling av 
matematisk begreppsförståelse. Via observationer söktes de socio-
matematiska normer som främjade ett sådant lärande. Betydelsen 
av stödjande normer belyses också i Gresalfis fallstudie (2009), 
även om hon inte använder Cobb och Yackel för analysen. Gresalfi 
menar att olika klassrumspraktiker erbjuder olika möjligheter för 
deltagandet. I fallstudien ställs två olika klassrumspraktiker mot 
varandra. Olikheten består i korthet i att det i det ena klassrummet 
finns en lärare som aktivt och konsekvent arbetar med hur lärandet 
ska gå till genom grupparbete, vilket med Cobb och Yackels termi-
nologi skulle motsvara sociala normer. Denna praktik jämförs med 
ett klassrum där läraren inte belyser grupparbetet alls, fastän ele-
verna förväntas arbeta i grupp. Resultatet som lyfts fram är att ele-
verna förhåller sig olika till vad som värderas som kunnande i ma-
tematik, socio-matematiska normer, utifrån att eleverna har erbju-
dits olika möjligheter i de olika praktikerna.  

 

61



 

  68

Cobb och Yackels ramverk för analys av elevers beskrivning 
av sin undervisningspraktik 
Valet av Cobb och Yackels ramverk (1996) för föreliggande studie 
utgår från dess möjligheter för analys av undervisningspraktikens 
normer. Avsikten i denna studie är inte att undersöka hur normer-
na utvecklas eller hur de lärs, utan hur de uppfattas. Hur lärandet 
går till, och därmed vilka lärandeteorier som är kopplade till ram-
verket, blir inte av primärt intresse eftersom analysen inte kommer 
att riktas mot ett lärande. Detta blir ett annat sätt att använda 
ramverket på än de studier som använder det för att analysera 
klassrumsobservationer av pågående matematikundervisning. I 
dessa observationer finns ett lärande av både matematik och vad 
det innebär att vara deltagare i praktiken.  

I konstruktionen av Cobb och Yackels ramverk utgick man ifrån 
ett psykologiskt perspektiv med lärandeteori hämtad från radikal 
konstruktivism (Glasersfeld, 1995). Utifrån detta perspektiv har 
det emergenta perspektivet bildats genom en utvidgning som även 
innehåller ett socialt perspektiv (Bauersfeld, m.fl., 1988). Tillsam-
mans ställs de sida vid sida med varandra, och de påverkar var-
andra reflexivt (Cobb & Yackel, 1996). I föreliggande studie 
kommer riktningen vara den motsatta. Genom elevernas berättelser 
kommer det att sökas efter normer som de uppfattat och beskriver. 
För att fånga in dem kommer individers beskrivningar, utifrån hur 
de beskrivs i det psykologiska perspektivet, att användas för att 
identifiera och klassificera de normer som avses som sociala och 
socio-matematiska. Utifrån det reflexiva sambandet mellan de två 
teoretiska perspektiven beskrivs normerna samtidigt av det sociala 
och psykologiska perspektivet. Detta är ett bricolage. 

Nyttan av Cobb och Yackels ramverk för denna studie finns i 
normerna och hur de har uppfattats av eleverna. Normerna blir en 
beskrivning av undervisningspraktiken. Lärandeteorierna i ramver-
ket har ingen betydelse för den analys som jag avser att genomföra. 
Det är elevernas uppfattningar om existerande normer, inte lärande 
och utvecklingen av dessa, som fokuseras. Ramverket kommer att 
användas genom att sätta elevernas uppfattning av normer i kon-
trast mot de intentioner av normer som läraren försöker skapa, för 
att stödja den undervisning och det lärande som läraren avser. 
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Spänningar mellan elevernas uppfattningar och lärarens intentio-
ner, blottlagda genom ramverket, blir en informationskälla för 
hinder och svårigheter som finns för förändring av undervisnings-
praktik. Dessa spänningar påverkar elevernas möjligheter till lä-
rande, utifrån att eleverna har en annan uppfattning av normerna 
eller innebörden av dessa (Planas & Gorgorió, 2004). Vilket i sin 
tur påverkar vilka överenskommelser som är möjliga att skapas 
gemensamt av elever och lärare (Cobb & Yackel, 1996). 
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METODOLOGI 

I detta kapitel beskrivs val och förutsättningar för genomförandet 
av denna studie som utifrån forskningsfrågan vill fånga elevernas 
perspektiv.  

 
Forskningsfrågan:  

Utifrån elevernas perspektiv undersöker denna studie vilka 

spänningar som framträder i praktiken mellan elevernas tolk-

ningar och lärarens intentioner när läraren förändrar matema-

tikundervisningen. 

 
Elevernas perspektiv omfattar sådana aspekter som historiska och 
kulturella rötter, sociala aspekter, klassrumskontext, elevroll och 
ett perspektiv utifrån att vara tonåring. Elevperspektivet kan på 
många sätt vara skilt från och annorlunda än både den undervi-
sande lärarens och samhällets perspektiv. Elevernas uppfattningar 
och tolkning av den nya praktiken är informationskällan i denna 
studie. Ur den söks information som skiljer sig från lärarens inten-
tioner för en ny praktik. Att få kännedom om dessa spänningar 
kan utgöra en tillgång för de som har en ambition att utveckla ma-
tematikundervisning till att bli mer ändamålsenlig. 

I detta kapitel kommer jag i följande ordning att beskriva tillvä-
gagångssätt och motiv för datainsamling, urval, genomförandet, 
analys och etiska överväganden. 
 
  

64



 

  71

Datainsamling 
För att få svar på forskningsfrågan samlades data in genom kvali-
tativa intervjuer. Att använda sig av kvalitativa intervjuer är ett 
flexibelt sätt som gör det möjligt att fånga upp rika data på vad 
den som intervjuas anser vara relevant och viktigt (Bryman, 2011). 
Metodens flexibilitet möjliggör att nya frågor kan ställas utifrån 
svaren som ges under intervjusamtalet. Då blir det möjligt för den 
som intervjuas att på nytt utveckla sina svar. Den intervjuade har 
då möjlighet att ge rikare och fylligare berättelser, men även lyfta 
ytterligare perspektiv, än om man varit bunden till en strikt fråge-
guide, som till exempel skriftlig enkätundersökning. Den fria for-
men öppnar också upp för den som blir intervjuad att aktivt välja 
det som hon anser vara relevant och viktigt att säga.  

Ytterligare en aspekt för att använda intervjuer som metod är att 
det är ett bra sätt att samla in data kring attityder, normer, före-
ställningar och värderingar från den som blir intervjuad (Bryman, 
2011). Detta är data som passar väl ihop med Cobb och Yackels 
(1996) ramverk, då deras ramverk hanterar normer, föreställningar 
och värderingar för klassrummets samspel. 

Möjligheten att videofilma lektioner erbjuder en detaljrikedom 
av klassrumspraktiken (Andrews, 2009), då detta perspektiv inne-
bär nya möjligheter för reflektion. Men perspektivet som fås ge-
nom kamerans lins är ett annat än det som söks i föreliggande stu-
die. Den bild som existerar i elevernas huvuden kan förändras när 
de får tillgång till reflektioner som detta nya perspektiv erbjuder. 
Att låta eleverna beskriva sin undervisningspraktik utifrån tillgång 
av videofilm riskerar därför att påverka den tolkning som eftersöks 
i forskningsfrågan. 

Av liknande anledning blir inte heller observationer aktuellt. Ge-
nom observation fås ett ”från sidan”-perspektiv på undervisning, 
tolkat av observatören. Detta perspektiv är ett annat än det som är 
elevernas och lärarens perspektiv på hur de tolkar undervisning. 
 
Elevintervjuer i fokusgrupper 
För att få tillgång till data som handlar om hur eleverna tolkar 
och uppfattar sin matematikundervisning måste eleverna erbjudas 
att reflektera över den. Denna reflektion gynnas av att den görs 
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tillsammans i grupp. Frågeställningarna i intervjuerna rör hur ele-
verna tillsammans skapar en förståelse för hur de tolkar och be-
skriver sin matematikundervisning. Ambitionen är att ge utrymme 
för elevernas uppfattningar av kollektiva föreställningar. För detta 
ändamål valdes fokusgrupper som redskap för att samla in data 
från eleverna. Intervjuer i fokusgrupper är ett vanligt tillväga-
gångssätt när forskare som bedriver kvalitativ forskning vill veta 
hur människor i en grupp resonerar kring ett avgränsat tema 
(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Wibeck, 2010). De 
som blir intervjuade har möjlighet att lyfta fram uppfattningar 
som de tycker är viktigt. Fokusgrupper gör det möjligt att syn-
liggöra olika uppfattningar och få tillgång till tankarna som exi-
sterar bakom dem (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 
Då de andra i gruppen ges möjlighet att hålla med eller lyfta andra 
uppfattningar tvingas gruppdeltagarna att både reflektera över 
sina egna tankar samt argumentera för dem. Fokusgrupper kan 
även ge en bredd på uppfattningar, då det inte är ett måste att fo-
kusgruppen ska enas kring en uppfattning (Kvale & Brinkmann, 
2009). Det viktiga för den som leder intervjun är att skapa en till-
låtande atmosfär för deltagarnas åsikter.  

En svårighet med elevintervjuer som syftar till att få elever att 
beskriva sin matematikundervisning är att den upplevs av dem som 
självklar. För dem är deras upplevda skolmatematik lika med hur 
man arbetar med matematik i skola. De har ingen annan erfarenhet 
av skolmatematik och matematikundervisning än den de själva har 
upplevt och erfarit. En risk med intervjuer som metod ligger, enligt 
Bryman, i att det som anses alldeles för självklart för den som blir 
intervjuad riskerar att inte bli uttryckt. Genom användning av fo-
kusgrupper minskar den risken, eftersom det som är självklart för 
den ena inte behöver vara lika självklart för någon annan i grup-
pen. Därmed ökar möjligheten för att det lyfts fram genom grupp-
intervjuer jämfört med enskilda intervjuer. 

Wibecke (2010) berör en risk som kan finnas i fokusgruppssam-
talet, så kallad group-think, vilket innebär att ”det finns normer 
för vad som i en viss grupp är tillåtet att säga om ett visst ämne” 
(s. 31). Detta är en begränsande faktor som påverkar data negativt. 
Som samtalsledare, men även senare i analysen, är man tvungen att 
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vara lyhörd för hur dessa gruppmekanismer kunde ges uttryck för i 
fokusgrupperna.  

Ytterligare en risk med fokusgrupper är att den som intervjuar 
har mindre inflytande och kontroll över själva intervjun än vad 
som är möjligt vid en enskild intervju (Bryman, 2011). Gruppinter-
aktionen kan bli livlig och hamna utanför intervjuarens kontroll. 
Vid individuella intervjuer kan forskaren uppnå högre grad av kon-
troll över intervjusituationen och den som blir intervjuad ges möj-
lighet att dela med sig av djupare information än i en gruppinter-
vju. Men en svårighet med individuella intervjuer är att få elever 
att naturligt berätta för någon okänd som kommer utifrån. Denna 
svårighet är en viktig aspekt i denna studie, med tanke på att ele-
verna som ska bli intervjuade befinner sig i nedre tonåren och har 
kanske ingen lust att prata om matematikundervisning med en ut-
omstående vuxen. Diskussion i en grupp, där alla elever känner 
varandra och deltar frivilligt, kan vara en stödjande struktur för att 
få till ett fördjupat samtal. Det fria flödet som ett samtal erbjuder 
kan vara svårt att uppnå i en individuell intervju. För att styra sam-
talets innehåll genomfördes intervjuerna som semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuguiden blir då till en ram som styr samtalets in-
nehåll, som därmed riskerar att bli mindre spontant eller öppet, 
jämfört med att ha en ostrukturerad intervju (Bryman, 2011).  
 
Enskilda lärarintervjuer 
Enskilda kvalitativa intervjuer var tillvägagångssättet med läraren, 
där hon reflekterade över sina intentioner med undervisningen 
samt reflekterade över hur eleverna i intervjuerna angav att de tol-
kat den.  

Genom lärarintervjuerna berättades en bild som beskriver hur 
studiens lärare tänkte sig att undervisningen skulle fungera samt 
hur hon försökte att genomföra den. Läraren beskrev sina syften 
och mål för den undervisning som hon organiserade för klassrum-
met. Lärarens syn kan vara reflekterad eller oreflekterad. Att få 
henne att berätta om sin undervisning medför att hon reflekterar 
över den och gör den mer tillgänglig. Att dessutom ge henne till-
gång till elevernas tolkningar möjliggör att reflektionen blir än 
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djupare. Elevernas tolkningar blir en kontrast som läraren tillåts 
reflektera utifrån.  
 
Urval 
Det finns flertalet exempel i svensk skola där lärare undervisar på 
ett sätt som ligger i linje med reformen om kompetenser (Skolin-
spektionen, 2009). Föreliggande studie avser utifrån syfte och 
forskningsfråga äga rum i en sådan kontext, där eleverna möter 
den nya reformen genom en lärare som har den ambitionen. För 
genomförandet av studien behövs tillgång till en sådan representa-
tiv lärare med tillhörande elever.  
    
Urval av lärare 
I egenskap av rollen som matematikutvecklare hade jag yrkesmäs-
sigt byggt upp en ganska stor kännedom om ett flertal verksamma 
lärare. Utifrån denna kännedom skapade jag en rangordnad lista 
över vilka lärare som jag ansåg skulle vara mest lämpade att följa. 
Läraren som hamnade överst på listan blev tillfrågad och visade sig 
positiv till att delta i studien.  

Läraren har en lärarexamen sedan 1998 som innehåller matema-
tik, naturvetenskap och teknik. Läraren är en drivande kraft för 
skolutveckling på skolan. Detta märks bland annat genom hennes 
engagemang för utvecklingen av matematikundervisningen, som 
hon gärna delar med sig av till intresserade kollegor. Under studi-
ens genomförande var hon projektledare för ett skolverksprojekt 
inom matematiksatsningen (Skolverket, 2012a), riktat mot skolans 
alla matematiklärare, med målet att utveckla skolans matematik-
undervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.  

 
Urval av elever  
Utifrån valet av lärare följde sedan ett möjligt urval av de elever 
som fanns tillgängliga i lärarens undervisningsgrupper. Vid upps-
tarten för denna studie undervisade utvald lärare i två undervis-
ningsgrupper i årskurs 8. Hon hade undervisat eleverna sedan 
årskurs 7. Urvalsprocessen startade med att samtliga elever infor-
merades under en lektion om studiens upplägg och att det söktes 
frivilliga bland dem. En anmälningsblankett (bilaga 5) delades ut 
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till samtliga. Alla elever som genom blanketten anmälde sitt intres-
se för deltagande valdes ut till att ingå i studien.  

Tillvägagångssättet för urvalet kan ha haft påverkan på insamla-
de data, då de elever som deltar i studien har vissa särskiljande 
egenskaper jämfört med de som inte ingår i studien. Man får bara 
tillgång till elever som frivilligt är positiva till att intervjuas, vilket 
kan påverka representationen. Dessutom krävs det av de intresse-
rade eleverna att ha förmågan att få till ett skriftligt tillstånd från 
sina föräldrar. Elever som av olika anledningar inte klarar av att 
ordna detta, blir inte heller representerade.  

Av de 11 deltagande eleverna skapades tre fokusgrupper. Av 
praktiska skäl skapades dessa grupper utifrån elevernas önskemål 
kopplat till undervisning i Elevens val. Tidpunkten för de första in-
tervjuerna ägde rum under en vecka som elevernas vanliga under-
visning var ersatt med enbart Elevens val. Eleverna fick frågan om 
vilka dagar som de var villiga att ställa upp, eftersom olika dagar 
innebar olika innehåll av Elevens val. Utifrån deras val av lämplig 
dag skapades tre olika grupper med 3–4 elever i varje grupp. Ele-
verna tillhör samma åldersgrupp men behöver inte tillhöra samma 
undervisningsgrupp. Detta sätt att dela in grupper tog alltså inte på 
något vis hänsyn till elevernas attityd till ämne, tidigare erfarenhe-
ter, kunskaper, kön, etcetera. Gruppindelningen får anses som 
slumpartad. Denna gruppindelning behölls sedan för alla tre inter-
vjuomgångar och påverkades endast av att vid ett tillfälle var en 
elev frånvarande. 
 
Forskarrollen 
I min roll som forskare strävade jag efter att förhålla mig så neutral 
och objektiv till eleverna som möjligt. Med det menar jag att jag 
eftersträvar att inta en roll av att vara någon som kommer till dem 
utan koppling till deras undervisning och samlar in data via fokus-
gruppssamtalen. För att få ha denna roll undvek jag på alla sätt att 
vara i närheten av deras undervisning. Mötena för fokusgrupperna 
skedde förvisso på elevernas skola, men i små konferensrum som 
eleverna inte har direkt erfarenhet av undervisning ifrån. 

En svårighet för denna strävan är att flertalet av eleverna i studi-
en troligen kände till att jag tidigare varit verksam som matematik-
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lärare på undersökningsskolan. Vidare kan eleverna även haft kän-
nedom om att jag samarbetade med undervisande lärare i genom-
förandet av det skolverksprojekt inom Matematiksatsningen som 
pågick på skolan.  

Forskarrollen i förhållandet till läraren var annorlunda. Lärarin-
tervjuerna dominerades av att jag lät läraren beskriva och reflekte-
ra över sin undervisning.  

 
Genomförandet 
Inför varje omgång (tidpunkter se Tabell 2) av elevintervjuer ska-
pades en intervjuguide (bilaga 1, 2, 3) som ramade in samtalet och 
säkerställde att samma frågor kom upp i samtliga fokusgrupper. 
Tillvägagångssättet vid fokusgruppssamtalen var att eleverna först 
gavs egen betänketid, följd av att varje elev svarade på ställd fråga. 
Förfarandet gav alla eleverna en möjlighet för att delta i diskussio-
nen, vilket var viktigt för att få tillgång till de olika perspektiv som 
existerar i gruppen. Sedan alla elever hade givit sitt svar, erbjöds de 
att lägga till eller förtydliga utifrån vad som hade sagts. Samma 
procedur tillämpades på alla frågor, men turordningen mellan ele-
verna varierades. Tiden för ett fokusgruppssamtal var cirka en 
timme vid de första två tillfällena, och en halvtimme för det sista. 
Ljudet från samtalet i fokusgrupperna spelades in. Dessa ljudfiler 
transkriberades och utgjorde insamlade data från eleverna. 

Genom att genomföra studien som en longitudinell studie så var 
det möjligt att intervjua samma elever vid tre tillfällen över tre ter-
miner. Detta tillvägagångssätt möjliggör att kunna komma tillbaka 
och med nya frågor fördjupa elevernas beskrivningar av sin mate-
matikundervisning, vilket nyttjades vid formuleringen av frågorna 
till intervjuguiderna. 
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Tabell 2: Data samlades in genom intervjuer av elever och lärare enligt följan-
de tidsschema. 

Omgång 1 1 2 2 3 3 
Termin Vt åk 

8 
 Ht åk 

9 
 Vt åk 

9 
 

Tidpunkt Maj -
2012 

2012-
06-13 

Dec -
2012 

2012-12-13 
2013-02-01 

 

Maj -
2013 

2013-05-30 

Datainsam-
ling 

Elev- 
inter-
vju 

Lärar- 
inter-
vju 

Elev- 
inter-
vju 

Lärar- 
intervjuer 

Elev- 
inter-
vju 

Lärar- 
intervju 

Intervjugui-
de 

Bilaga 
1 

Bilaga 
4 
 

Bilaga 
2 

Sammanställ-
ning 

från elever 

Bilaga 
3 

Sammanställ-
ning 

från elever 

 
Vid den första lärarintervjun tillfrågades läraren om sina tankar 
kring matematik och matematikundervisning utifrån en intervju-
guide (bilaga 4). Syftet med lärarintervjun var att få syn på lärarens 
intentioner för matematikundervisningen. Vid de följande intervju-
tillfällena reflekterade läraren utifrån återkopplingen från elevin-
tervjuerna. Vid dessa tillfällen fanns det ingen guide då syftet med 
dessa intervjuer var att få tillgång till lärarens reflektioner av ele-
vernas uppfattningar. Genom tillgången till elevernas svar gavs lä-
raren ett nytt tillfälle att fördjupa och uttrycka sina intentioner för 
matematikundervisningen. Vidare gav tillgången till elevernas be-
skrivningar även läraren möjlighet att genomföra förändringar i sin 
undervisning. 
 
Analys 
Transkription av inspelade data 
Ett preliminärt analysarbete startar redan vid transkriberingen efter 
den första omgången av elevintervjuer. Transkription och kodning 
av intervjudata utfördes med hjälp av datormjukvara Transana 
(Version 2.52-Win). När eleverna enskilt eller med hjälp av andra i 
en sekvens samtalade om något specifikt ämne utgör det ett clip. 
Clipset rubrikssattes med en sammanfattande rubrik över samtalets 
innehåll. Till clipset kopplades olika tänkbara nyckelord. Till sist 
placerades clipset i kategorier utifrån frågeguiden. På så sätt finns 
alla gruppers svar på samma fråga i samma kategori. Mjukvaran 
har olika möjligheter att sammanställa data på olika sätt. Genom 
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att läsa transkriptionerna och prova olika sätt att sammanställa 
data, skapades ett preliminärt resultat. Det var detta preliminära 
resultat som användes för att ge återkoppling till läraren. Även lä-
rarintervjuerna transkriberades och kodades med hjälp av mjukva-
ran. 

 
Resultatet sammanställdes i tre teman 
Utifrån preliminärt analysarbete av insamlade data kom tre olika 
teman att framstå som intressanta utgångspunkter för resultat-
sammanställningen.  
 
Tema 1: Förmågorna.  
Detta tema har sitt ursprung i att reformen om matematiska för-
mågor implementeras. Förmågorna är centrala för lärarens inten-
tioner med undervisningen. Därför blev det intressant att följa hur 
eleverna beskrev och tolkade förmågornas roll i sin undervisning, 
jämfört med lärarens intentioner med förmågorna. 
  
Tema 2: Att förstå.  
I insamlade data uttryckte elever och lärare frekvent att det var 
viktigt att förstå. Intresset riktades mot vad som menades med att 
förstå i skolmatematik utifrån elevernas perspektiv jämfört med lä-
rarens. 
 
Tema 3: Undervisningsmetoder.  
Syftet med elevintervjuerna var att de skulle beskriva sin matema-
tikundervisning. Undervisningsmetoderna fick en central roll i ele-
vernas samtal. Intresset riktades mot elevernas beskrivningar av 
hur de tolkade undervisningens metoder jämfört med lärarens in-
tentioner.  
 
Clips för dessa tre teman plockades från samtliga nio elevintervju-
er. Clipsen utgör ett urval utifrån att de var representativa för ele-
vernas syn på temat. Det tas i urvalet ingen hänsyn till hur många 
elever som säger samma sak i clipset. Utgångspunkten är att varje 
utsaga är en representation för en tolkning. Även om det bara är en 
elev som uttrycker den, kan den ha initieras av andra eller den kan-
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ske delas av andra i gruppen. Men utsagan stärks genom att den 
delas av flera, förekommer rikligt, förekommer i flera grupper samt 
förekommer över tid. Elevernas clips sattes samman till en tolkad 
berättelse för varje tema. 

Utifrån elevernas sammansatta berättelse valdes de clips ut ifrån 
samtliga lärarintervjuer som berörde samma innehåll. Lärarens be-
rättelse blev därmed nedkortad och kan inte betraktas som hela 
hennes berättelse. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att 
syftet med denna undersökning var att ta ett elevperspektiv, vilket 
innebar att lärarens berättelse tonades ned. Elevernas berättelser 
och fokuspunkter blev därför styrande över urvalet av lärarens 
clips. Lärarens clips tolkades också därefter samman till en berät-
telse. 

 
Spänningar 
För att besvara forskningsfrågan söktes spänningar mellan elever-
nas beskrivningar av och lärarens intentioner med temat. Det enk-
laste sättet att identifiera en spänning var när eleverna eller läraren 
uttryckte i fokusgruppssamtalet eller intervju att det fanns skillnad 
mellan deras uppfattningar. Eleverna eller läraren var då medvetna 
om dessa spänningar och de uttrycktes explicit i clipsen.  

Spänningarna benämns potentiella då de inte är explicita utan 
framkommit först genom en djupare analys. Potentiella spänningar 
är osynliga men uppträder som möjliga, outtalade hinder, samt kan 
även vara omedvetna för deltagarna. Genom analysverktygen 
Sträng och Dimenäs modell (2000) och Cobb och Yackels ramverk 
(1996) blev de dolda potentiella spänningarna synliggjorda.  

 Analysen av intervjudata skedde i två steg. Analysen startade 
med Sträng och Dimenäs modell som analysverktyg. Genom den 
identifieras vissa potentiella spänningar genom att elevernas och 
lärarens berättelser hamnade i olika delar av modellen. De olikhe-
terna utifrån Sträng och Dimenäs modell tyder på att det fanns en 
potentiell spänning mellan hur eleverna uppfattar matematikun-
dervisningen mot den intention som läraren har för den.  

I de områden i Sträng och Dimenäs modell som både eleverna 
och läraren befann sig tillsammans, kan det finnas överenskommel-
ser som utgör normer. Därför utvidgades analysen för dessa områ-
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den utifrån användning av Cobb och Yackels normer som analys-
verktyg. Normerna klassificerades som sociala normer eller socio-
matematiska normer. Elevernas föreställningar om gällande nor-
mer jämfördes mot lärarens intentioner för normer. Var elever och 
lärare överens fanns en klassrumsnorm som reglerade deltagandet 
för praktiken. Men uttrycktes normen olika för eleverna och lära-
ren fanns en potentiell spänning uttryckt genom ramverket. Dessa 
spänningar kan till exempel bestå i att eleverna beskrev en norm 
som klassificerades som en socio-matematisk norm, medan läraren 
uttryckte intentionen med denna norm på ett sådant sätt att den 
klassificerades som en social norm. En potentiell spänning genom 
ramverket kan även förekomma inom samma specifika norm. Om 
till exempel både elever och lärare uttryckte en socio-matematisk 
norm, men tillskrev den olika betydelser. 

 
Etiska överväganden  
Enligt skriften God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) kan 
ingen forskare utlova att ingen någonsin kommer kunna ta del av 
det material som samlas in via en forskningsstudie. Därför är det 
nödvändigt enligt Vetenskapsrådet att det finns åtgärder som 
skyddar de som deltar i studien.  

Elevernas deltagande i studien bygger helt på frivillighet. Jag har 
muntligt informerat eleverna i de aktuella klasserna om vad jag vill 
göra och bett om frivilliga. Samtycke har lämnats skriftligt av både 
målsmän och elever via en blankett med skriftlig information (bila-
ga 5).  

Intervjuerna har transkriberats. Alla namn i intervjuerna har ta-
gits bort för att förhindra identifiering. Varje elev har tilldelats en 
unik beteckning med siffra eller bokstav i transkriptionen (Tabell 
3).  

 
Tabell 3: Förteckning över eleverna i de olika fokusgrupperna. 

Fokusgrupp 1: Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

Fokusgrupp 2: Elev Q Elev W Elev E  

Fokusgrupp 3: Elev Z Elev X Elev C Elev V 
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Läraren har efter förfrågan givit sitt samtycke att delta. Hennes 
namn och skolans namn är borttaget ur all dokumentation. Lära-
ren har erbjudits att läsa allt material för att ge sitt medgivande. 
Detta var ett etiskt övervägande som grundade sig på ifall läraren 
skulle bli identifierad. Innebörden av detta är att har jag erbjudit 
att lyfta ut vissa data ur materialet om läraren önskade det, vilket 
dock inte har blivit fallet. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 

Tidigare kapitel har utgått ifrån samhällets perspektiv, därefter lä-
rarens perspektiv för att till sist avslutas med elevernas perspektiv 
på matematikundervisning. Förändringarna av klassrumspraktiken 
har också haft den riktningen. Från och med detta kapitel är ord-
ningen den omvända då fokus ligger på eleverna. Utifrån elevernas 
perspektiv betraktas undervisningspraktiken i kontrast mot lära-
rens intentioner, samt mot de förändringar som samhället vill 
genomföra. Syftet med att genomföra denna studie är att ta reda på 
hur elever tolkar och förstår sin matematikundervisning, när den 
genomförs på ett annorlunda sätt än vad eleverna tidigare har varit 
med om. Det är både innehållet och arbetsmetoderna som skiljer 
sig åt i den nya skolmatematiken.  

Resultatkapitlet är indelat i tre teman. När eleverna samtalar om 
sin undervisningspraktik berör de alla delar i Sträng och Dimenäs 
modell (se Figur 5). Det finns data där eleverna samtalat om be-
dömning (Tema 1), det finns data som handlar om matematikun-
dervisningens innehåll (Tema 2), samt data som utgår ifrån elever-
nas beskrivningar av undervisningsmetoder (Tema 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Undervisningspraktiken i tre olika teman. 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 1 
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Tema 1: Förmågorna 
Förmågorna är centrala för de förändringar som genomförts av 
undervisningen genom reformen med ny kursplan och nytt betygs-
system. I den nya kursplanen finns förmågorna explicit beskrivna. 
De utgör syftet med matematikundervisningen enligt syftestexten i 
kursplanen (Skolverket, 2011b). Elevernas förmågor ska vara fö-
remål för bedömning i de nya kunskapskraven för betyg. Förmå-
gorna är hämtade ifrån den matematikdidaktiska forskning som 
förespråkar utveckling av elevernas matematiska kompetenser 
(Niss & Højgaard Jensen, 2002). Det är denna nya kursplan med 
ett nytt betygssystem som blir gällande för läraren och hennes ele-
ver under deras tid på högstadiet. Dessa elever är de första som ska 
få betyg enligt det nya betygssystemet i åk 8 och 9. Förmågorna 
blir ett nytt begrepp för såväl läraren som eleverna, när de ska im-
plementeras i undervisningen. Därför använder läraren ofta förmå-
gorna i kursplanen när hon i lärarintervjuerna beskriver sin för-
ändrade matematikundervisning. 

 
Lärarintervju (2012-06-13):  

Läraren: Och jag tänker till på förmågorna… Hur ska jag för-

ändra min undervisning för att kunna utveckla deras olika för-

mågor.  

 
Läraren beskriver hur förmågorna är centrala för hur hon tänker 

kring undervisning i matematik. Läraren i denna studie är överty-
gad om att reformen med förmågor ska påverka hur undervisning 
planeras och genomförs.  

Denna studie har dock sin utgångspunkt i elevernas beskrivning 
av undervisningen. Temat börjar därför med att klargöra att ele-
verna är medvetna om förmågorna. Därefter följer elevernas be-
skrivning av hur de uppfattat förmågorna. Elevernas tolkningar 
ställs sedan i kontrast mot lärarens för att upptäcka eventuella 
spänningar.   

 
Elevernas beskrivning 
I elevintervjuerna förekommer endast ett clip där eleverna uttryck-
er begreppet ”förmåga” i sin diskussion. Detta clips där eleverna 

77



 

  84

själva använder ordet förmågor blir utgångspunkten för att under-
söka hur eleverna uppfattat och tolkat förmågorna. 

 
Grupp 3 (ht åk 9): 

R1: Hur ser man vad som påverkar betyget på provet? 

Elev V: Högsta poäng får väl A typ. 

Elev Z: Anä. 

Elev C: Inte på ett prov man …  

Elev V: Typ, ungefär. 

Elev Z: Man får ju inte A för …  

Elev C: … man visar A-förmåga. 

Elev X: Ja, just det. 

 
I detta clip finns begreppet förmågor i ett sammanhang när grup-
pen diskuterar olika aspekter som påverkar betygsättningen. En 
elev har tidigare lett in diskussionen mot provens betydelse, vilket 
gör att diskussionen handlar om kopplingen mellan prov och be-
dömning. I diskussionen nämner en elev ordet ”A-förmåga”. Detta 
ord är en sammanslagning av en betygsnivå och ordet förmåga. I 
clipset framkommer lite olika syn på vad A-förmåga skulle kunna 
innebära. En elev sätter samman poängsumman på ett prov med en 
betygsnivå. Några av de andra eleverna uttrycker sin föreställning 
att förmågan och nivå blir till en beskrivning av ett kunnande. De 
menar att man uppvisar kunskaper som motsvarar en viss nivå i 
förhållande till en förmåga, vilket de menar blir annorlunda mot 
att en poängnivå anger betygsnivån. Därför protesterar de mot elev 
V:s uppfattning med poängsumma. Varpå elev V senare i diskus-
sionen följer upp med en fråga till gruppen om vad som egentligen 
menas med förmågor.  

 
Grupp 3 (ht åk 9, fortsättning): 

Elev V: Förmåga. Jag fattar inte förmågor hit och förmågor dit. 

Vad menas med förmåga? Man ska visa hur duktig man är? Då 

får de förklara lite vad man ska göra. Hur man ska bli så duk-

tig. 

                                                   
1 R betecknar mig som samtalsledare i intervjuerna. 
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Elev Z: Lösa uppgiften. 

Elev V: Ja. Men alltså. Ja men då får de förklara lite tydligare 

hur man ska lösa uppgiften om man har så många förmågor. 

Alltså. Man får förklara lite bättre då. Hur man ska få de där 

förmågorna? 

(Diskussionen avslutas genom att gruppen blir tyst och nästa 

diskussionsfråga inväntas). 

 
Svaret till elev V är kort och riktar sig mot att förmågor är för-
knippade med att man är duktig ifall man kan lösa uppgifter. Den 
tolkningen av förmågor innebär att ifall man kan lösa uppgifter, så 
får man höga betyg, vilket samtidigt antyder att man som elev be-
sitter matematiska förmågor på en viss nivå. Eleverna gör en över-
föring i sin tolkning mellan att kunna lösa uppgifter och att ha ma-
tematiska förmågor. Istället för att poängsätta lösningen utifrån 
bestämda kriterier får man en bokstav som anger nivån av en för-
måga utifrån bestämda kriterier. Ifall det är metodförmågan som 
avses gälla för bedömningen, blir elevens koppling mellan att kun-
na lösa uppgifter och förmåga rimligen nära varandra. Men är det 
någon annan förmåga som läraren avser att bedöma blir koppling-
en mer otydlig och indirekt mellan att lösa en uppgift och avsedd 
förmåga.  

Eftersom detta är det enda tillfället i samtliga elevintervjuer där 
ordet förmåga används av eleverna skulle man kunna dra slutsat-
sen att förmågorna inte har uppmärksammats av eleverna. Denna 
slutsats skulle kunna stärkas ytterligare av att när eleverna väl an-
vänder ordet, så tillskriver de begreppet förmågor olika betydelser. 
Men i andra sammanhang i elevintervjuerna framkommer det på 
olika vis att eleverna är medvetna om förmågorna. Eleverna pratar 
om förmågorna utan att använda ordet. Ett tydligt exempel där 
eleverna visar att de är medvetna om förmågorna är när eleverna i 
slutet av årskurs 9 gav sin syn på de nationella prov som de precis 
genomfört. Alla tre fokusgrupperna kritiserade de nationella pro-
ven eftersom de inte hade tagit hänsyn till de matematiska förmå-
gorna för det sammanfattande provbetyget. Denna kritik från ele-
verna hade inte varit möjlig ifall de hade varit omedvetna om kurs-
planens förmågor och dess betydelse för betygsättning.   
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Grupp 1 (vt åk 9): 
Elev 1: Poängen tycker jag är jättedåligt. Det stämmer inte alls 

med det som vi får betyg. Det är en matris som man får betyg i. 

Men här var det bara poäng. Så det överensstämmer inte alls. 

Jag kan ju samla ihop jättemånga poäng, men jag har kanske 

missat jättemånga sådana metoder och sånt... 

R: Så det blir skillnad. 

Elev 1: Alltså betygen och nationella proven kan det säkert bli 

stor skillnad för vissa. För man har räknat med poäng på det 

nationella. 

 
Resonemanget i clipset är valt som exempel för att visa på att ele-
verna är medvetna om förmågornas existens. Hög poängsumma 
ger eleven ett högt provbetyg på de nationella proven. Men elever-
na vänder sig mot detta bedömningssätt eftersom poängsumman 
på det nationella provet inte anger var man hämtat poängen, vilket 
innebär att det är oklart hur eleven lyckats uppvisa olika förmågor. 
Elevernas erfarenheter från bedömning i matematik är att man 
måste uppvisa kunskaper för alla förmågor i bedömningsmatrisen 
när läraren gör sin betygsättning. Är man svag inom någon förmå-
ga påverkar detta betyget som helhet.     

Eleverna berättar att läraren ofta pratar om bedömning på lek-
tioner. Eleverna uttrycker även hur tiden för detta skulle kunna 
användas bättre, till exempel skulle man kunna använda den till att 
lära sig mer matematik. 

 
Grupp 3 (vt åk 8): 

Elev V: betyg, betyg, betyg... allting är betygsnack. Var man än 

går är det betygsnack. Man blir nästan galen över att höra be-

tyg nu för tiden. Det ända dom säger är betyg.  

Elev Z: Ja en helt vanlig genomgång. Detta ska du kunna för att 

få ett E. Detta ska du kunna för ett C 

Elev V: Ja, man blir galen till slut. Man blir så pressad. Jag 

känner mig själv att jag är jättepressad. 

Elev X: Bättre att bara lära sig sakerna, sen... 

Elev V: Sen får det betyget sättas. 

Elev X: Ja en gång få berättat vad ni ska göra. Men inte nästan 
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var och varannan lektion få höra att inom det område så är det 

ditten och datten man ska kunna för det. 

Elev V: Så får man panik för att man inte kan det. Blir automa-

tiskt riktigt dålig på det 

 
Eleverna har uppfattat att läraren regelbundet påtalar vad som 
gäller för olika betyg. I intervjuerna uttrycks viss kritik mot detta. 
Genom kritiken uttrycker eleverna explicit en spänning mellan vad 
de anser att man ska ägna tid åt på matematiklektioner i förhål-
lande till lärarens uppfattning. Eleverna ger uttryck för att kunska-
per om förmågorna inte är värdefulla för deras möjlighet att lära 
sig skolmatematik. De menar att det är viktigare att eleverna får 
möjlighet att lära sig den matematik som behövs, så kan läraren 
ägna sig åt betygsättning av förmågorna. 

Eleverna kopplar samman betyg och förmågor. Det innebär att 
när eleverna pratar om vad som ger höga betyg, så är det även in-
direkt förmågorna de pratar om. I följande clips framkommer hur 
eleverna uppfattar betyg. Förmågorna är närvarande även om de 
inte uttrycks explicit. 

 
Grupp 2 (ht åk 9): 

Elev Q: Hon brukar säga det att om man vill höja sig så är 

skillnaden för ett till exempel bara att du ska kunna lösa upp-

giften. För ett C ska du kanske kunna lösa uppgiften på flera 

olika sätt och motivera vilket som är det bästa och sånt. Och 

för ett A ska du kunna lösa uppgiften bra på många sätt och så 

ska du kunna motivera bra vilket som det är det bästa. Det är 

nog mest därför hon vill att vi ska kunna att lösa en uppgift på 

många sätt så man kan höja sig i betygen. 

 
Elev Q ger uttryck för att det är värdefullt utifrån betygsättning att 
kunna räkna ut uppgifter på flera olika sätt. Men lägger till att det 
som värderas i lärarens betygsättning är hur man resonerar kring 
de olika lösningssätten och värderar dem. Olika betygsnivåer är 
kopplade till både lösningen och resonemanget, vilka skulle kunna 
motsvara metodförmåga och resonemangsförmåga i kunskapskra-
ven (Skolverket, 2011b). 
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Grupp 3 (ht åk 9): 
Elev C: Det har varit så att räkna ut på flera sätt, för ett högre 

betyg. 

Elev Z: Ja. 

Elev V: jaja man alltså inte på det sättet man liksom …   

Elev C: Hon har visat på de andra sätten också. 

Elev Z: gör man bara på det svåraste sättet så blir det ju bäst. 

Elev V: Vad är det svåraste sättet då? 

Elev C: Om man gör alla sätten så blir det bäst. 

 
Den beskrivna normen att kunna räkna ut en uppgift på flera olika 
sätt är eleverna eniga kring. Men de har olika uppfattningar om 
vad den innebär. En uppfattning som uttrycks är att det värderas 
ifall man kan lösa uppgiften med det svåraste sättet. Denna upp-
fattning innebär att olika matematiska metoder för att lösa en 
uppgift motsvarar olika betygskvaliteter. Det gäller att kunna lösa 
uppgiften med så hög kvalitet som möjligt. En annan elev menar 
att det handlar om att kunna uppvisa så många olika sätt som möj-
ligt att lösa uppgiften. Detta antyder att det finns olika parallella 
föreställningar om vad det är i normen som värderas högst av lära-
ren vid en bedömning. 

Men dessa olikheter kan också vara kopplade till olika undervis-
ningssituationer eller olika uppgifter. Till exempel kan den utdela-
de uppgiften tänkas vara att eleverna ska försöka att lösa en upp-
gift på så många sätt som möjligt. Då värderas flera lösningar, som 
elev C beskriver. En möjlig följduppgift i det sammanhanget kan 
bli att försöka värdera de olika lösningsmetoderna som använts. 
Då förskjuts fokus på värderingen till hur eleven resonerar. Därför 
kan de olika föreställningarna om vad som värderas finnas paral-
lellt och variera att vara gällande beroende på situation. Därför går 
det inte att avgöra ifall de olika svaren beror på att det är olika in-
dividuella värderingar eller om det är parallella varianter av nor-
men. Oavsett vilket kan denna information om att det finns en va-
riation bland elevernas uppfattningar vara värdefull för läraren att 
känna till.  
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Eleverna däremot uttrycker tvivel till om det finns någon annan 
nytta än utifrån betygssättningen av att kunna räkna ut en uppgift 
på flera sätt.  

 
Grupp 3 (ht åk 9) 

Elev V: Det kan ju vara bra att kunna två sätt, men kanske inte 

fyra fem olika sätt. 

Elev C: Nej. 

Elev V: Det är ju bara onödigt. Varför ska man kunna det? man 

kan liksom inte använda alla fem olika sätten. Om man inte ska 

bli lärare. 

 
Clipsen ovan visar på att eleverna accepterar att det är viktigt för 
bedömning av skolmatematik att man kan lösa en uppgift på flera 
olika sätt. Det är ett sätt att visa en hög matematisk förmåga. Men 
nyttan stannar där, enligt eleverna. Detta blir ett exempel på skol-
kunskap, där nyttan bara finns inom en skolkontext. För att klara 
matematiksituationer i andra kontexter, nu eller i framtiden, så 
uppfattas inte denna kunskap vara speciellt värdefull. 
 
Lärarens beskrivning 
När läraren beskriver hur hon planerar undervisningen lyfter hon 
fram att hon först utgår från ett centralt innehåll för att sedan välja 
innehåll för undervisningen. Innehållet bryts sedan ner till en de-
taljplanering för de olika innehållsområdena. Utifrån innehållet i 
detaljplaneringen väljer sedan läraren vilka förmågor som passar 
väl samman med de aktiviteter hon genomför i klassrummet. 
Genom att läraren aktivt undervisar eleverna om förmågorna, är 
lärarens intention att eleverna ges möjlighet att vara aktiva i sitt 
lärande och sin utveckling av förmågorna. Därför är läraren noga 
med att ständigt lyfta fram förmågorna explicit i undervisningen. 
 
Lärarintervju (2012-12-13): 

Läraren: Ja jag försöker vara tydlig med varför jag gör de olika 

momenten och koppla det till läroplanen för varje område. Dels 

kopplar jag det till det centrala innehållet. Men det är inte så 

nytt för dem. Det nya är ju förmågorna. Varför vi gör en viss 
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övning? Nu laborerar vi och ... 

R: Gör du detta till varje övning?   

Läraren: I stort sätt ja. Nu utvecklar vi problemlösningsförmå-

gan. Nu utvecklar vi resonemangsförmågan. Därför jobbar ni 

två och två. Därför ska ni prata. Jag försöker hela tiden att för-

klara för dem vad det vi gör. Vad det är för syfte med övning-

arna vi gör. Nu tränar vi på detta i boken. Nu tränar vi meto-

der. Här är det begrepp. Här är det och det. Jag kopplar det så 

hela tiden.  

 
Läraren anser att både läraren och eleverna behöver ha kunskap 
om förmågorna så att de vet hur bedömning går till. Därför disku-
terar hon gärna i olika undervisningssituationer med eleverna hur 
bedömningen går till och vad som värdesätts vid bedömning.  

Läraren använder sig av olika bedömningsformer för att genom-
föra bedömning. Olika former lämpar sig bäst för olika förmågor. 
För att eleverna ska veta vilken förmåga som bedöms, anger lära-
ren vilken förmåga som bedömningsuppgiften i huvudsak bedö-
mer. Läraren anser att det är viktigt för eleven att känna till vilken 
förmåga som ska redovisas samt på vilken nivå, för att eleven ska 
veta vad som förväntas av deras redovisning. 
 
Lärarintervju (2012-12-13): 

Läraren: Mina bedömningar så motiverar jag varför vi har olika 

typer av bedömningar. Nu har jag inte varit så jätte fantasifull. 

Men ett skriftligt prov, ett muntligt prov och en inlämnings-

uppgift. Och då är jag tydlig med vilka förmågor som de här 

olika formerna bedömer. Sen kan man alltid se alla fem förmå-

gorna i allt ting. Men vilka de i huvudsakligen bedömer.  

R: Hur vet eleverna det? 

Läraren: Dels så pratar vi om det på det muntliga. Men nu på 

det skriftliga provet, så skriver jag ut vilka förmågor de olika 

uppgifterna bedömer. Och sen så använder jag matriserna så 

småningom som bedömningsform också. Redan när de gör pro-

ven, redan när de gör uppgifterna, så ska de veta vilken förmå-

ga det är. Men det ska inte bli så mycket nytt för dem. Utan det 

har vi pratat mycket om på lektionerna. Det som i så fall var 

84



 

  91

lite nytt med detta provet var att det dessutom försökte skriva 

ut vilken nivå på förmågorna som de hade möjlighet att visa till 

varje uppgift.  Att det då låg på en A-nivå, C-nivå eller E-nivå. 

Jag skrev begreppsförmåga, och så ett A under om det nu var 

det. Metodförmåga C osv. 

 
Kunskap om förmågorna blir enligt läraren viktig för eleverna för 
att de ska kunna visa det som efterfrågas vid bedömningstillfället. 
Elevens roll är att förstå vad som värdesätts i betygssystemet. Ge-
nom att förstå det kan eleverna aktivt påverka sin bedömning. 

Läraren använder sig av exemplet, att kunna lösa en uppgift på 
flera olika sätt, när hon ska undervisa eleverna om vad som skiljer 
de olika betygsnivåerna åt i det nya betygssystemet. 
 
Lärarintervju (2012-12-13): 

Läraren: En metod för att lösa. Det är grundläggande nivå. Det 

är E nivå. Har du flera olika lösningsmetoder. Då är du uppe på 

en C nivå. Om du kan motivera vilken metod som är den bästa, 

då är du uppe på A-nivå. Så försöker jag resonera kring det 

också. 

 

Lärarens förklaring motiverar utifrån betygsnivåer varför eleverna 
undervisas om att lösa uppgifter på flera olika sätt. Lärarens upp-
fattning är dock att förmågorna är betydligt mer omfattande än det 
beskrivna exemplet uppvisar. 

  
Lärarintervju (2012-12-13): 

Läraren: För det första är det fem förmågor som vi ska utveckla 

i matematik. Och det tycker jag är omöjligt i bara en mattebok. 

För där är det till allra största delen bara metodförmågan som 

man utvecklar. Och det är väl där som man måste få eleverna 

att se matten på olika sätt. Matte är inte bara metoder. Det är 

en trygghet att köra det i boken. Och så får man ett exempel. Så 

här ska man göra. Och sen så är det 20 uppgifter så att du kan 

använda den metoden som du precis har lärt sig. Det är ju 

egentligen ingets om du blir en bättre matematiker och som ut-

vecklar dina matematiska förmågor. Det är därför jag inte vill 
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använda böckerna hela tiden. Jag använder böcker också. Men 

man kan inte utveckla förmågorna. Och det är det som ligger i 

vårt uppdrag att göra. 

 
Läraren använder förmågorna med ett syfte att kunna presentera 
en bredare syn på matematikundervisning för eleverna. Undervis-
ning som syftar till att utveckla förmågor är bredare än den tradi-
tionella uppfattningen att skolmatematik går ut på att lösa uppgif-
ter. 
 
Lärarintervju (2012-06-13): 

Läraren: Jag vill att de ska vara rustade inför livet, att de inte 

ska ta ett sms-lån. Att de inte ska bli lurade. De ska kunna tän-

ka, de ska kunna gå in i affären och göra ett överslag... De ska 

kunna alla de vardagliga. Det ligger i att få ett betyg E, men att 

praktiskt kunna använda matematiken och att de kan se mate-

matiken 

 
Läraren kopplar ihop betyget E, som sätts utifrån förmågorna, med 
att vara förberedd för matematiska situationer i elevens vardag och 
framtid. Genom att undervisa eleverna så att de minst uppnår nivå 
E på samtliga förmågor blir de bättre rustade för att möta matema-
tiken i vardagen. 

 
Förmågorna i modellen 
Elevernas berättelser om förmågorna handlar uteslutande om be-
dömning och betyg. Bedömning finns inte ursprungligen i Sträng 
och Dimenäs modell. Utifrån modellen möter eleverna ett innehåll 
genom läraren och de undervisningsmetoder som används. Lär sig 
eleven det som förväntas av undervisningssituationen hamnar man 
i modellens centrum. Bedömning handlar om hur eleven har lärt sig 
detta innehåll utifrån läraren, undervisningsmetoder och andra ele-
ver. Därför placeras bedömningen i modellens mitt (se Figur 6). 
Det blir i den nya ytan som elevernas berättelser om förmågorna 
platsar i Sträng och Dimenäs modell. 
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Förmågorna hör ihop med bedömning. Eleverna litar på att läraren 
tar ansvar för att bedömning utifrån förmågor görs på ett korrekt 
sätt, vilket innebär att man som elev kan koncentrera sig på att 
lära sig ny matematik. Ansvaret för och kunskapen om förmågorna 
skjuter eleverna ifrån sig och lägger på läraren (se Figur 7). 
 

 
I lärarens berättelser kan man se att förmågorna faktiskt står för en 
rad olika saker. Förmågorna får sin betydelse utifrån den funktion 
som läraren behöver i undervisningssituationen. Denna funktion 
kan variera.  

Förmågorna kan uppträda i lärarens berättelse som motivering 
för undervisningen, då både som syfte och mål. Förmågorna häm-
tas av läraren från den nya kursplanen och förs in i undervisnings-
situationen genom läraren (se Figur 8). Läraren i denna studie har 
en stor tilltro till reformen uttryckt i kursplanen och försöker un-

Figur 6: Bedömning placeras i modellens centrum. 

Figur 7: Var förmågorna placeras enligt elevernas utsagor och
hur ansvaret för dessa läggs över på läraren.
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dervisa enligt den. Hon använder reformen om förmågorna som ett 
motiv gentemot eleverna, för att förändra undervisningspraktiken.  

Inne i klassrummet använder ibland läraren förmågorna som in-
nehåll för undervisning (Figur 8). Förmågorna är då något som lä-
raren undervisar om för att eleverna ska kunna veta vilka förmågor 
som finns och vad de innebär. Alla eleverna behöver kunskap om 
förmågorna för att de ska kunna utvecklas. Det ingår i både lära-
rens och elevernas roll att ha kunskap om förmågorna.  

 Läraren använder i vissa situationer förmågorna som sin under-
visningsmetod (Figur 8).  Ett exempel kan vara att eleverna upp-
manas använda resonemangsförmågan då läraren undervisar om 
matematiska metoder. Genom att resonera om olika metoders för-
delar och nackdelar utvecklar elevernas kunskaper om det centrala 
innehållet. Men samtidigt kan läraren vända på det. Genom att 
lösa en uppgift på flera olika sätt och jämföra metoderna, kan me-
todförmågan bli ett verktyg för att utveckla resonemangsförmågan. 
En förmåga används didaktiskt som metod för undervisning.   

Läraren använder förmågorna och dessas olika nivåer i kun-
skapskraven för att kunna göra bedömningar av elevernas matema-
tiska kunskaper (Figur 8). 
 
 

 
Potentiella spänningar i modellen 
Omfattningen av förmågorna och hur de är inblandade i undervis-
ningen skiljer sig avsevärt mellan elevernas perspektiv och lärarens 
(se Figur 8 ovan). Elevernas syn är mer avgränsad än hur läraren 

Figur 8: Jämförelse av hur eleverna respektive läraren ser på
förmågorna enligt Sträng och Dimenäs modell. 

reform 
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använder dem. Detta påverkar också elevernas möjligheter att för-
stå förmågorna. Eleverna förhåller sig till detta genom att lägga 
över ansvaret på läraren. Istället för att använda energi för att sätta 
sig in i förmågorna, kan eleverna använda denna energi för att lära 
sig matematik, på ett sätt som de är bekanta med utifrån sin erfa-
renhet av matematikundervisning.  

Läraren i denna studie uttrycker en positiv inställning till refor-
men med förmågorna. Hon har försökt ta till sig idén om förmå-
gorna och funderar aktivt på hur de kan uttryckas i undervisning-
en. Resultatet är att hon använder sig av förmågorna inom alla de-
lar i Sträng och Dimenäs modell (se Figur 8 ovan). Utifrån Ernest 
(1998) så är lärarens föreställningar och traditionens makt starka 
faktorer som påverkar den undervisning som lärare planerar och 
genomför. Dessa brukar anges som orsaker för att matematikun-
dervisningen inte förändras, trots aktiva insatser mot lärare. I den-
na studie är lärarens övertygelse om en förändrad undervisning så 
stark att den övervinner traditionens makt. Hon använder refor-
men om förmågor för att bryta den traditionella undervisningen.  
Hon ser möjligheten som finns i att använda reformen för att för-
ändra undervisningen, vilket ligger i linje med idén om kompeten-
ser (Kilpatrick, 2001; Niss, 2001; Niss, 2002) och förmågor (Skol-
verket, 2011a; Skolverket, 2011b). Metodförmågan tonas ner av 
läraren jämfört med dess starka position inom traditionell matema-
tikundervisning och kompletteras med de andra förmågorna. Re-
formen är ett brott mot svensk undervisningskultur och dess histo-
riska rötter. 
 
Potentiella spänningar i ramverket  
Både eleverna och läraren betraktar förmågorna som tillhörande 
bedömningen, enligt Sträng och Dimenäs modell ovan (Figur 8). 
Genom att använda Cobb och Yackels normer undersöks vilka po-
tentiella spänningar som kan bli synliga kring förmågorna när de 
är kopplade till bedömning. 
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Potentiell spänning inom socio-matematiska normer utifrån olika 
rationaler 
Elevernas syn på skolmatematik är att den handlar om att bemäst-
ra uppgifter. Den föreställningen ligger helt i linje med tidigare un-
dersökningar som visat på att det är den traditionella skolmatema-
tiken som dominerar i svensk skola (Bergqvist, m fl, 2010; Kjell-
ström, 2005). I denna traditionella skolmatematik bedöms elever-
nas förmåga att lösa uppgifterna som de får tilldelade av sin lärare 
(Alrø & Skovsmose, 2002; Blomhøj, 1995). Bemästrande av upp-
gifter är den socio-matematiska normen som anger vad det innebär 
att vara kunnig i traditionell skolmatematik. 

  Traditionell undervisning har enligt eleverna i denna studie 
dominerat deras tidigare erfarenheter av skolmatematik. Utifrån 
sina erfarenheter av skolmatematik betraktar och förstår eleverna 
vad skolmatematik är (Pehkonen, 2001). De kan beskriva ett antal 
olika saker som är annorlunda med den undervisning som deras 
nuvarande lärare bedriver. De kan också beskriva att bedömning-
en sker på att annorlunda sätt. Men deras föreställningar, som hör 
samman med traditionell skolmatematik, är att det fortfarande är 
samma innehåll för skolmatematiken som bedöms. Matematiken, 
och vad det innebär att behärska den, har inte ändrats. Eleverna 
uttrycker hur de uppfattar att den socio-matematiska normen för 
traditionell undervisning fortfarande är gällande. Mason (2003) 
beskriver i en större studie hur elevernas föreställningar om skol-
matematik är en bakgrundsfaktor som påverkar hur de förhåller 
sig till undervisningsaktiviteterna. För att då få till en förändring 
behöver läraren bemöta elevernas föreställningar av skolmatema-
tiken. En överensstämmande syn på skolmatematik är en nyckel 
till elevens lärande enligt Mason, vilket kan vara en förklarande 
faktor till att eleverna i denna studie inte uppfattar den förändrade 
socio-matematiska normen utifrån förmågor som läraren vill upp-
rätta. Masons studie visar på betydelsen av att ta reda på hur ele-
verna ser på skolmatematik så att läraren har möjlighet att aktivt 
bemöta den. 

Läraren bekräftar elevernas uppfattning att man ska kunna lösa 
en uppgift på flera olika sätt om man vill nå ett högt betyg. Lära-
ren använder själv detta exempel för att förklara vad de matema-
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tiska förmågorna innebär. Men läraren anser att undervisningen i 
matematik syftar till att utveckla kursplanens alla matematiska 
förmågor hos eleverna. Den norm som läraren ställer upp för vad 
som värderas i matematik är att man kan visa upp en hög nivå på 
alla fem förmågorna. Nivån på alla förmågorna har påverkan på 
betyget vid betygsättning.  

Det finns en potentiell spänning inom den socio-matematiska 
normen som innebär att eleverna uppfattar att kunnande i skolma-
tematik handlar om att kunna lösa uppgifter på flera sätt, medan 
lärarens intention omfattar att bedömning sker av samtliga fem 
förmågor.  

Genom att använda Mellin-Olsens rationaler (Mellin-Olsen, 
1987) finns en möjlighet att förklara denna potentiella spänning. 
Den uppträder utifrån att eleverna kopplar ihop den socio-
matematska normen enbart med I-rationalen, medan läraren an-
vänder normen även som en S-rational.  Dessa två olika sorters ra-
tionaler påverkar elevernas drivkraft för att lära sig matematik. Ut-
ifrån elevernas perspektiv är motivet för att bemästra flera olika 
sätt att lösa en matematisk uppgift något som enbart är viktigt när 
det handlar om betygsättning. Enligt Mellin-Olsens rationaler hör 
elevers strävan efter betyg samman med I-rationalen. Därmed ut-
trycker eleverna en I-rational. Eleverna kan däremot inte se att 
denna kunskap kommer att ha något bruksvärde i deras vardag 
utanför skolan eller i deras framtida liv. Flera olika lösningar på en 
matematikuppgift tillhör skolmatematiken och är värdefullt inom 
den kontexten. Eftersom eleverna har uppfattat att bemästra flera 
olika lösningar på en uppgift hör samman med det nya betygssy-
stemet med förmågor, blir förmågorna något som tillhör skolma-
tematik men inte vardagsliv. När eleven vill lära sig matematik för 
sin egen skull eller av intresse motsvarar det S-rational, vilket avvi-
sas av dessa elever som drivkraft när det handlar om förmågor.  
Lärarens intention med att använda förmågorna för bedömning 
innebär att förmågorna värderas och används av läraren som I-
rational för elevernas lärande. Läraren försöker motivera eleverna 
utifrån vad som har betydelse för betygen.  Eleverna och läraren 
har så långt samma uppfattning om både norm och rational. Men 
läraren anser att förmågorna även har betydelse för hur eleverna 

91



 

  98

ska kunna använda sig av matematik i vardagen. Genom förmå-
gorna försöker läraren få upp elevernas ögon för matematik så att 
de kan använda sig av den även i vardagssituationer. Den socio-
matematiska normen som läraren vill skapa med hjälp av förmå-
gorna är att skolmatematik är betydligt mer än att bara räkna 
uppgifter. Det är viktigt att skolmatematik förbereder eleverna för 
vardagssituationer som innehåller matematik. Undervisning som 
utvecklar förmågorna är ett sätt att göra detta. Då blir även S-
rationalen en rational för lärandet. S-rationalen innefattar andra 
motiv för lärandet än I-rationalen. Läraren försöker med förmå-
gorna använda sig av dem båda rationalerna, medan eleverna en-
dast uppfattat I-rationalen.   

 
Potentiell spänning mellan att eleverna uttrycker socio-matematisk 
norm medan läraren uttrycker en social norm kring förmågorna  
Den potentiella spänningen som här framträder skapas utifrån att 
eleverna betraktar förmågorna enbart som en socio-matematisk 
norm, som reglerar vad som värdesätts i betygsättningen. Eleverna 
antar att de kommer att få ett bra betyg utifrån sina matematik-
kunskaper även om bedömningen numera görs utifrån förmågor. 
Att som elev ha kunskaper om förmågor har därför ringa betydelse 
för elevernas matematiklärande eller deras betyg. Eleverna uttryck-
er i intervjuerna att det är viktigare att lära sig mer matematik än 
att försöka förstå förmågorna. Läraren däremot betraktar förmå-
gorna som en social norm som förändrar elevens roll. För att ele-
verna ska lyckas med att utveckla sina förmågor måste de ha kun-
skap om dessa. Detta är en förutsättning för att eleven ska kunna 
vara aktiv i sitt lärande och sin utveckling.  
 
Diskussion 
Utifrån genomförda intervjuer med elever och lärare utkristalliseras 
olika uppfattningar om vilka kunskaper som ska utvecklas genom 
skolmatematik. Följden av oenigheten mellan läraren och eleverna 
leder till en rad spänningar. Dessa innebär motstånd mot den un-
dervisning som läraren önskar genomföra.  

Eleverna är medvetna om reformen genom att de känner till att 
en ny kursplan och ett nytt betygssystem har blivit gällande. Det 
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innebär för dem att bedömning sker annorlunda jämfört med deras 
tidigare erfarenheter. Utifrån exemplet som beskrivs i detta tema 
har eleverna erfarenhet av att deras kunskaper tidigare bedömdes 
utifrån hur man klarar att lösa uppgifter. Fortfarande är bedöm-
ningen kopplad till uppgifter. Men nu ska man för höga betyg be-
härska flera olika tillvägagångssätt. Skolmatematik handlar således 
fortfarande om att bemästra uppgifter, om än i en ny tappning. 
Man tror i princip att innehållet för skolmatematiken som ska lä-
ras är detsamma, men att systemet för bedömning är det som är 
förändrat. Det innebär att grundförutsättningen för en bra bedöm-
ning fortfarande finns i att man som elev lär sig olika matematiska 
metoder för att lösa uppgifter.  

Den sociala normen, som läraren vill skapa, bryter mot den tra-
ditionella elevrollen i svensk matematikundervisning. Eleven för-
väntas vara aktiv i sin utveckling av förmågor. Det är annorlunda 
mot den passiva elevroll som utifrån Blomhøj (1995) existerar i 
traditionell undervisning. Där tar eleverna emot färdiga procedurer 
som är anpassade för de uppgifter som de förväntas lära sig att 
lösa. De behöver inte veta vilken förmåga som avses utan endast 
fokusera på sin egen insats för att komma fram till rätt svar. I upp-
giftsdiskursen (Mellin-Olsen, 1996) kör man bara på, uppgift för 
uppgift. Någon metareflektion över var man befinner sig i lärandet 
är inte nödvändig i denna diskurs. När läraren i denna studie un-
dervisar om förmågor och försöker få eleverna att reflektera över 
sin utveckling av dem, passar den elevrollen inte ihop med elever-
nas syn på skolmatematik. Dessa sociala normer riskerar att igno-
reras eftersom eleverna inte uppfattat intentionen av reformen. 
Bergqvist m.fl:s (2010) studie visar på hur lärarna inte kunde för-
ändra praktiken eftersom de inte förstod reformen. Eleverna i den-
na studie kan inte ta till sig en förändrad elevroll utifrån att de inte 
förstår att det är en annan socio-matematisk norm som blivit gäl-
lande genom reformen. Återigen blir det synligt att en förändring 
inte sker om inte båda parterna förstår och accepterar den. 

När eleverna samtalar om förmågorna blir det bedömning och 
betygsättning som hamnar i fokus. Tillvägagångssättet med be-
dömning utifrån förmågor är annorlunda mot hur det var innan 
reformen. Som elev har man ingen möjlighet att påverka faktumet 
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att tillvägagångssättet för bedömning har förändrats. Man accepte-
rar detta utifrån sin strävan efter höga betyg, eftersom dessa på-
verkar elevens möjligheter för vidare studier. Läraren i sin tur an-
vänder sig av bedömning som I-rational (Mellin-Olsen, 1987) för 
att motivera eleverna, då den är viktig för många elever i slutet av 
grundskolan. Eleverna strävar efter höga betyg för att komma in 
på önskat gymnasium. Läraren lyckas med att få eleverna att upp-
fatta att det krävs andra saker för ett högt betyg i det nya betygssy-
stemet. Men eftersom förmågorna är kopplade till bedömning, så 
hamnar kunskap om dessa på lärarens ansvar utifrån sociala nor-
mer tillhörande traditionell undervisning. Eleverna är vana vid att 
bedömningsansvaret finns hos läraren. Som elev i traditionell un-
dervisning ingår inte att ha djupa kunskaper om betygsättning. Det 
som är viktigt i den elevrollen är att man tar sitt ansvar för att lära 
sig lösa uppgifter. De förändrade sociala normer som läraren vill få 
till för lärande, det vill säga för utveckling av förmågor, uppmärk-
sammas inte av eleverna eftersom de skyms av elevernas tidigare 
erfarenheter av skolmatematik. I detta finns ett motstånd hos ele-
verna mot den nya undervisningspraktiken. Detta motstånd är 
omedvetet för eleverna eftersom det förekommer dolt. Genom 
Cobb och Yackels ramverk blir det tydligt att elevernas uppfatt-
ning om gällande socio-matematiska och sociala normer inte 
stämmer med de som läraren vill skapa.  

     
Tema 2: Att förstå 
Syftet med elevintervjuerna var att få eleverna att beskriva sin ma-
tematikundervisning. När ljudinspelningarna från den första om-
gången av intervjuer transkriberats blev det synligt att eleverna i 
alla fokusgrupperna på olika sätt ofta pratat om förståelse. Ett in-
tressant resultat då ingen av frågorna i intervjuguiden behandlade 
förståelse (bilaga 1), vilket indikerar att matematikundervisning 
och förståelse hör samman för eleverna. 
 
Elevernas beskrivning 
Grupp 1(vt åk 8): 

Elev 3: Jag tycker våra lektioner är, det är mycket genomgång, 

som visserligen är bra, när man ska göra massa saker. Men det 
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blir lite rörigt, för när de visar på tavlan så visar de ett tal och 

berättar hur vi ska göra det. Sen kommer dem in på ett helt an-

nat sätt och rör ihop det med en massa annat också när de ska 

försöka förklara det. Jag förstår inte riktigt då när de rör ihop 

det och så snackar alla i mun på varandra. Våra lektioner bru-

kar se ut så. Så största delen är de fortfarande fast vid det här 

talet och genomgång på det. Så vi hinner inte liksom aldrig rik-

tigt lära oss och räkna i boken. Mestadels använder vi också 

klotsar. Och jag lär mig inte alls bra på det.  

 
När eleven i detta clips ska beskriva matematikundervisningen, be-
skriver eleven det som uppfattas som problematiskt. I elevens be-
rättelse uttrycks att läraren undervisar på ett sätt som inte stämmer 
överens med elevens uppfattning om hur man bäst lär sig matema-
tik. Eleven upplever att det blir rörigt och att hon eller han inte 
förstår. Undervisningen sker ofta med en lång genomgång som in-
nehåller flera olika tillvägagångssätt för att lösa en uppgift, diskus-
sioner utifrån uppgiften, samt användning av laborativt materiel. 
Eleven i detta clips menar att dessa komponenter inte ger förståelse 
eftersom de, utifrån hur denna elev tänker kring begreppet förståel-
se, inte kan stödja lärandet. Istället uttrycks en explicit spänning 
mellan hur eleven anser att man bäst lär sig matematik jämfört 
med rådande undervisning. Spänningen uttrycks genom viss fru-
stration. 
 
Grupp 2 (vt åk 8): 

Elev E: Ja alltså där jobbade vi nästan bara i häften och i böck-

erna. Och så hade vi inte så jättelånga genomgångar heller. Det 

var bara tills alla förstod. Sen började alla jobba. Jag tyckte 

man fick lättare förstå grejer då också. Det kan ju bero på att 

matten är lite svårare nu med vi. Det var då några klasser se-

dan.   

 
Denna elev jämför den nuvarande undervisningen med den som 
skedde på mellanstadiet. Det finns skillnader som eleven ger exem-
pel på. Vissa av skillnaderna riktas mot förståelse. Skillnader som 
uttrycks här var att ”alla förstod” och man fick ”lättare förstågre-
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jer” på mellanstadiet jämfört med nu. Vad som alla förstod och 
vad som är förstå-grejer förklaras inte närmare.  

Alla grupperna i första intervjuomgången använder ordet förstå-
else upprepade gånger i sina diskussioner samt i olika samman-
hang. Eleverna använder ordet men det är oklart vilken betydelse 
det har och vad eleverna menar att de förväntas förstå. Vid andra 
intervjutillfället fanns en riktad diskussionsfråga som direkt skulle 
utmana grupperna att explicit diskutera vad de menar med förstå-
else (se bilaga 2). Eleverna uppmanades att kommentera vad de 
tror att en elev i intervjuomgång 1 menat med uttrycket ”Hon vill 
få alla att förstå”. 
 
Grupp 3 (ht åk 9): 

Elev C: Det är väl att alla ska förstå hur hon gör. 

R: hur man gör? 

Elev C: Alltså hur man räknar ut just det. 

 

Genom elevernas kommentarer framkommer det att det man som 
elev ska förstå är hur man går till väga när man räknar ut något. 
En uppfattning som finns i alla grupperna.  

En annan fråga, som även den fanns med vid andra intervjutill-
fället, får en fokusgrupp att diskutera förståelse och syfte med en 
undervisningsaktivitet. I intervjun blir eleverna uppmanade att 
kommentera en uppgift som de arbetat med för några veckor se-
dan. I uppgiften ska eleverna stegvis konstruera olika geometriska 
objekt i papper med konstant volym 1 dm3 (se bilaga 2).  

 
Grupp 1 (ht åk 9): 

R: kommentarer till uppgiften? 

Elev 4: Det är bra. Man förstår hur stor en kubikdecimeter är. 

Och att den kan se ut på olika sätt. 

Elev 1: Det är en rätt grundläggande början. Alltså att man bör-

jar med ettan. Gör en sak.  

Elev 2: Det tar ju tid också att klippa och klistra. 

Elev 4: ja. Det tar mycket tid att hålla ihopa den. Vika och mas-

sa tejp. 

Elev 3: Sen är det rätt bra tycker jag när man ska börja göra 
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olika former på dem att man lär sig vilka mått man måste ha 

för att få just en kubikdecimeter. Så man förstår hur stort eller 

litet en kubikdecimeter är. 

 

Det eleverna uttrycker att man ska förstå handlar om begreppet 
kubikdecimeter. Genom att få en uppfattning om storleken så kan 
man se rimligheten. Man ska också förstå att formen på en kubik-
decimeter kan variera. Det innebär att en kubikdecimeter kan ha 
olika mått beroende på objektets form. Elev 3 uttrycker att man får 
förståelse för hur stort föremålet är i verkligheten. Vad eleverna 
tycks mena att man ska förstå verkar så långt i samtalet höra ihop 
med begreppsförmågan. Men följer man fortsättningen av samtalet 
i fokusgruppen, ändras elevernas förklaring av meningen med akti-
viteten. 
 
Grupp 1 (ht åk 9, fortsättning): 

Elev 1: Det börjar, om man tar ettan, det börjar lätt med ettan. 

Att bara bygga en. Sen så med tvåan blir det lite svårare. Sen 

trean blir det jättesvårt för då ska man komma på en tredje sak 

som rymmer det. 

Elev 2: Och sen mitt i allt en massa praktikanter ... 

R: I denna uppgiften finns inte så mycket om hur man räknar ut 

det. 

Elev 1: Det fick vi hela lektionen innan. Hur man skulle räkna 

ut det. Få fram en kubikcentimeter. Se vad det var till uppgiften. 

Elev 2: Och det stod ju i matteboken. 

Elev 4: Ja men det här är ju väldigt ... grunden. 

Elev 1: Egentligen. Det här är en uppgift på det vi gick igenom 

på hela den lektionen. Så vi hade fått egentligen en hel lektion 

på hur vi skulle kunna räkna ut kubikdecimetern. Eller hur man 

skulle räkna ut kubikmetern, och massa sånt. Och sen efter det 

kom uppgiften. 

Elev 4: Den här uppgiften är vad man gör i början av ett områ-

de. 

 
Utifrån fortsättningen av diskussionen placerades uppgiften av ele-
verna i ett undervisningssammanhang på ett sätt där man förknip-
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par uppgiften som en fortsättning av den genomgång som före-
kommit i föregående lektion. Syftet med undervisningen för båda 
tillfällena är snarare att man lär sig hur man skulle kunna räkna ut 
volymen. Man anger dessutom att man känner igen volymberäk-
ning från matteboken. Uppgiften som man uppmanas att lösa 
handlar i elevernas tolkning om att man försöker utveckla kunska-
per om volymberäkning. Begreppen, som eleverna pratade initialt 
om, förstås och används för att eleven ska kunna beräkna volymen 
på de olika objekten man konstruerat. Det finns ingen tydlig för-
väntan i uppgiftsinstruktionen av att eleverna förväntas utveckla 
sin begreppsförmåga. Begreppen ska enligt instruktionen varken 
definieras eller analyseras i redovisningen. De används, anser ele-
verna, för att man ska komma rätt i beräkningen och i byggandet. 
Det laborativa materielet blir därmed till ett stöd för beräkningen, 
inte som ett sätt att undersöka begreppen, vilket uppgiften skulle 
kunna inbjuda till. Elevernas uttalande tyder på att de värderar be-
grepp lägre än metodförmågan. Begreppen används som stöd för 
att man ska kunna utföra beräkningar. Men eleverna uttrycker ald-
rig i de insamlade data att de gör beräkningar för att bättre förstå 
begreppen. Att kunna utföra beräkningar är det som värderas 
högst av eleverna.  

 
Lärarens beskrivning 
Läraren anser att det är viktigt att undervisa så att eleverna utveck-
lar matematisk förståelse. Undervisningen måste anpassas för det 
ändamålet och bör inte struktureras upp för att eleverna kortsiktigt 
ska kunna använda procedurer för bokräkning. 
 
Lärarintervju (vt åk 8, 2012-06-13):  

Läraren: För att räkna i matteboken kan bli väldigt lurigt. När 

man har genomgången och räknar i matteboken så har man 

många med sig. Men hur ser det om tre veckor om man tar 

fram en sådan uppgift igen utan att ha räknat den i matteboken. 

Då har du väldigt få med dig. Jag tror att genom jobba som jag 

gör så har jag fler med mig efter avslutat område. Det är därför 

jag jobbar som jag gör. Det är det jag tror på. 
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Genom att nöta in metoder blir matematik en färskvara. Eleven 
behärskar den matematik som man arbetat med nyligen. Men lära-
rens uppfattning är att värdefull kunskap är den som sitter kvar 
länge. Genom utvecklingen av förståelse finns kunskaperna förank-
rade i elevernas tänkande över tid. För att utveckla förståelse an-
passas och varieras undervisningsmetoderna. Bokräkning som do-
minerande aktivitet är inte tillräcklig. Lärare och elever använder 
sig av andra lärresurser för att kunna utveckla elevernas förståelse 
och förmågor.  
 
Lärarintervju (ht åk 9, 2012-12-13): 

Eftersom vi hela tiden har problem med att de glömmer. Men 

det här har vi ju gått igenom. Det har vi gått igenom. Men då 

har jag i min bild tänkt mig att om man glömmer det man bara 

gör metoder utan att förstå det, så har jag tänkt att om man 

dessutom får göra det laborativt, konkret, osv, så får man ytter-

ligare mer inputs så man lättare ska kunna få en förståelse. Att 

det på så sätt ska bli till en förmåga som sitter där. 

 

När läraren reflekterar utifrån elevernas beskrivning av undervis-
ningen uttrycker hon frustration över att eleverna och hon har oli-
ka syn på vad matematikundervisningen går ut på.  
 
Lärarintervju (vt åk 9, 2013-02-01): 

Läraren: För dom är inte intresserade för begreppet. De är inte 

intresserade av att förstå. De är intresserade av metoden. Och 

det är där vi skiljer oss. Jag tror att det är den kärnan du hittar i 

dina intervjuer. För jag är intresserad av att de ska förstå. Dom 

är intresserade av att göra. Och då blev detta med mina pap-

persremsor så himla tydligt.  

 
Eleverna vill ha färdiga metoder, medan läraren vill att eleverna 
både ska förstå metoderna samt kunna förstå varför de fungerar. 
Tillspetsat uttryckt väntar eleverna på färdiga procedurer medan 
läraren undervisar om begrepp och matematiskt tänkande. 
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Till elevintervjuerna valdes uppgiften med kuben ovan ut av lära-
ren för att få eleverna att diskutera kring laborativ matematikun-
dervisning. Laborativ matematik är en lärresurs som används av 
läraren för att skapa förståelse hos eleverna. Att utveckla förståelse 
är en process som kräver mycket mer av eleverna än att enbart lära 
sig en procedur för applicering. 
 
Lärarintervju (vt åk 9, 2013-02-01): 

Läraren: om vi tar igen tillbaks till bråkremsorna. Om du ser 

detta som en hjälp för en metod för att räkna ut 3/4 gånger 1/3. 

Då är det jättekrångligt som metod. Då är det att krångla till 

det. Då krånglar jag bar till det. Men om man ser det som att 

förstå, begreppsförståelsen. Vad innebär multiplikation av bråk-

tal. Då är det en hjälp. Så det är där vi ligger. Vi ligger i olika 

plan.  

 

Multiplikation av bråk är en enkel procedur. Att kunna förklara 
varför den fungerar är mycket mer komplicerat. Lärarens intention 
är att undervisa eleverna både om proceduren och om varför den 
är gällande. Pappersremsorna som metod för att lösa problemet är 
inte effektivt, men det är effektivt för att illustrera en förklaring av 
en matematisk regel. Laborativ matematik blir i lärarens intention 
en lärresurs för att eleverna ska kunna utveckla matematisk förstå-
else, som uttrycks till exempel genom begreppsförmågan. 
 
Potentiella spänningar i modellen 
När eleverna ger exempel på vad det är man ska förstå i matematik 
blir det ofta hur man ska göra när man räknar. Själva räknandet 
hänger samman med att man har förståelse för hur man ska gå till 
väga. Förståelsen av hur man gör är en bakomliggande faktor för 
färdigheten att kunna räkna. I Sträng och Dimenäs modell hamnar 
färdigheten att räkna, kopplat till förståelsen av hur man går till 
väga, därför som innehåll för undervisning (Figur 9). När man väl 
kan räkna är det underförstått att man även har förstått innehållet. 

När läraren pratar om förståelse blir det samtidigt både innehål-
let för undervisning som metod för undervisning utifrån Sträng och 
Dimenäs modell (se Figur 9). Förståelse som innehåll är när elever-

100



 107

na kan begreppen, kan skapa bilder av matematiken samt kan med 
ord och handlingar förklara. Läraren uttrycker hur eleverna genom 
begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsför-
måga kan utveckla sin metodförmåga. Matematisk förståelse stär-
ker elevernas räknande. Förståelse, uttryckt genom förmågor, blir 
då en metod för lärande. Förståelse och förmågor hör enligt lära-
ren ihop och påverkar varandra reflexivt.  

 Förståelse är dessutom något som läraren utgår från vid be-
dömning, uttryckt genom förmågorna (se Tema 1). Därför finns 
förståelse även i modellens mitt i läraren perspektiv (se Figur 9). 
 

 
Figur 9 visar att både elever och lärare uttrycker att förståelse är 
kopplad till innehåll för undervisningen. Läraren kopplar dessutom 
förståelse till både metod och bedömning. Liksom resultatet i tema 
1 är lärarens perspektiv mer omfattande än elevernas och potentiel-
la spänningar uppkommer. 

Den potentiella spänningen finns i att läraren använder förståelse 
även som bedömning och metod, vilket inte eleverna gör.  

Potentiella spänningar i ramverket 
Både eleverna och läraren betraktar förståelse som ett innehåll i 
undervisningen, enligt Sträng och Dimenäs modell ovan (Figur 9). 
Genom att använda Cobb och Yackels normer undersöks vilka po-
tentiella spänningar som kan bli synliga kring vad det innebär att 
förstå, utifrån att det betraktas som innehåll för undervisning. 

 

Figur 9: Elevers tolkning av förståelse jämfört med lärarens
intention. 
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Potentiell spänning inom socio-matematisk norm kring vilken me-
ning man ger begreppet förståelse  
Att ha förståelse är något som värdesätts i matematik av både ele-
ver och lärare och kan utifrån det betraktas som en socio-
matematisk norm. Vad det är man ska förstå i matematiken har 
dock olika fokus. Eleverna tolkar normen som att det som värderas 
i skolmatematik är att förstå procedurer för att kunna utföra ma-
tematiska beräkningar. Läraren håller med, men anser dessutom 
att det som värderas i skolmatematiken är att eleverna måste ut-
veckla sin förståelse kring de matematiska begreppen och varför 
procedurer fungerar. Genom den olikheten finns en potentiell 
spänning istället för en norm.  

Ett sätt att förklara den potentiella spänningen som finns inom 
den socio-matematiska normen är att använda sig av Skemps 
(1976) begrepp instrumentell och relationell förståelse. Utifrån des-
sa två begrepp delar Skemp in matematikundervisning. I instru-
mentell förståelse ska eleverna förstå procedurerna så att de kan 
använda den för att lösa matematikuppgifter. Det är en syn på för-
ståelse som stämmer väl överens med elevernas syn. I relationell 
förståelse förväntas eleverna även förstå varför procedurer funge-
rar. Utifrån lärarens intentioner är innehållet för undervisningen en 
utveckling av relationell förståelse. Relationell förståelse uttrycks 
av läraren genom de olika förmågorna.  

Vi har i klassrummet en problemsituation som utifrån Skemps 
teori uppstår då elevernas mål är att utveckla instrumentell förstå-
else medan lärarens mål för undervisningen är relationell. Den oe-
nigheten skapar frustration. Exempel på frustration som uttrycks 
är när eleverna stundtals uppfattar läraren som omständlig i sin 
undervisning.  Läraren uttrycker motsvarande frustration genom 
att hon vill undervisa om begreppen medan eleverna vill ha tillgång 
till metoden. 

Både instrumentell och relationell förståelse utgår från samma 
matematikinnehåll (Skemp, 1976). Men synen på vad kunskap om 
innehållet innebär är så olika att Skemp betraktar skillnaden lika 
stor som om det vore två olika skolämnen. Att ha samma benäm-
ning, matematik, vilseleder enligt Skemp elever och lärare från att 
uppfatta olikheterna. Idén med att uttrycka förståelse i matematik 
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genom kompetenser istället för att relatera till matematiskt innehåll 
(Kilpatrick, 2001; Niss, 2001; Niss, 2002) lyfter fram undervisning 
mot relationell förståelse. När man i Lpo 94 skulle implementera 
idén om kompetenser i skolmatematiken missade många lärare den 
intentionen. En följd av detta blev att många lärare betraktade 
kompetenserna som medel för att lära sig det matematiska innehål-
let (Bergqvist, m.fl., 2010). Bergkvist m.fl. menade att lärare hade 
svårt att uppfatta intentionen i förändringen när kompetenserna 
inte var tydligt formulerade. Ytterliggare en förklaring är att lärar-
na inte var införstådda med att idén med kompetenser – som har 
en relationell syn på skolmatematik – är annorlunda än traditionell 
skolmatematik, som har en instrumentell syn på förståelse. På 
samma sätt som lärarna i Bergkvist m.fl:s studie inte uppfattat 
denna stora skillnad, har inte eleverna i denna studie gjort det hel-
ler.  Förmågorna är tydligare formulerade i den nya kursplanen, 
men med ett språk som inte riktar sig till eleverna. För eleverna är 
förmågorna svåra att förstå, vilket stärker elevernas uppfattning 
om att förmågorna främst är något som läraren måste ha förståelse 
för. I den socio-matematiska normen, som den uttrycks av elever-
na, är de fem förmågorna inte heller värderade som lika viktiga. De 
fyra andra förmågorna innefattas i utveckling av metodförmågan. 
Men eleverna uttrycker inte det motsatta, att man använder metod-
förmåga för att till exempel utveckla resonemangsförmågan. En-
dast vid betygsättningen uppfattas alla förmågorna vara gällande 
för eleverna. Men även detta är skenbart. Elevernas föreställning 
om skolmatematik vilar på uppfattningen att ifall man kan lösa 
uppgifterna så har man alla förmågorna. 

Trots att eleverna har uppfattat att det är ett nytt bedömningssy-
stem, att läraren genomför bedömning på nya sätt och att under-
visningen sker på andra sätt, har deras uppfattning om vad skol-
matematik går ut på inte förändrats. De har inte uppfattat att äm-
net har ändrat karaktär och att målet för undervisningen är för-
ändrat. 
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Potentiell spänning mellan att eleverna uttrycker socio-matematisk 
norm medan läraren uttrycker en social norm kring förståelse 
Läraren stannar inte vid att prata om förståelse utifrån enbart so-
cio-matematiska normer. För att utveckla förståelse som läraren 
avser, måste de matematiska aktiviteterna i klassrummet förändras. 
Bokräkning som dominerande aktivitet är inte tillräcklig när lära-
ren försöker utveckla relationell förståelse. Läraren vill att eleverna 
upptäcker och förstår matematik genom att arbeta laborativt och 
konkret. Elevernas eget tänkande utmanas och utvecklas genom 
resonemang och diskussioner. Elevens roll, lärarens roll och aktivi-
tetens roll innefattar de sociala normerna som behöver finnas i en 
undersökande klassrumskultur där eleverna jobbar undersökande 
och systematiserar utifrån sina upptäckter (Alrø & Skovsmose, 
2002; Blomhøj, 1995). Läraren försöker skapa dessa sociala nor-
mer som stödjer utvecklingen av relationell förståelse. 

 
Diskussion 
Den potentiella spänningen som blir synlig inom den socio-
matematiska normen kan förstås utifrån Skemps (1976) beskriv-
ning av instrumentell och relationell förståelse. Lange och Meaney 
(2010) beskriver hur elever med instrumentell förståelse av skolma-
tematik kan ignorera inbjudan till att delta i aktiviteter som leder 
till relationell förståelse. Elevers syn på matematik påverkar deras 
möjligheter för deltagande (Mason, 2003; Pehkonen, 2001). Ele-
verna i denna studie har en instrumentell syn på skolmatematik. De 
får inte ut detsamma av undervisningsaktiviteterna som om de 
hade haft en relationell syn. För att eleverna ska kunna acceptera 
inbjudan från läraren till att utveckla relationell förståelse måste de 
enligt Lange och Meaney (2010) dela uppfattningar om skolmate-
matik och lärande. Den potentiella spänningen mellan eleverna och 
läraren i denna studie riskerar därmed att förhindra eleverna från 
att acceptera lärarens inbjudan att utveckla relationell förståelse. 

Lärarens koppling mellan förståelse och förmågor innebär att 
bedömningstillfällen där läraren vill bedöma elevernas matematis-
ka förmågor blir till en bedömning av elevernas förståelse. Vad 
som uttrycker olika kvaliteter av förståelse uttrycks genom olika 
nivåer av förmågorna. Detta är den socio-matematiska normen i 
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lärarens intention. Men eftersom eleverna inte kopplar förståelse 
till bedömning i Sträng och Dimenäs modell förblir detta dolt för 
eleverna. Det som bedöms enligt elevernas uppfattning är hur man 
kan räkna. Förståelse av proceduren betraktas som en förutsätt-
ning för att veta hur man ska räkna. Med den förutsättningen kan 
man sedan öva upp sin färdighet genom att lösa uppgifter. Att göra 
tillräckligt många innebär att man får till ett lärande som består. 
Läraren har en annan uppfattning och erfarenhet. Eleverna kom-
mer inte ihåg trots att de övat på massor av uppgifter. Detta beror 
på att de enligt läraren saknar matematisk förståelse. Traditionell 
skolmatematik handlar bara om att upprepa den genomgångna 
proceduren på tillämpade uppgifter i matematikboken (Alrø & 
Skovsmose, 2002; Blomhøj, 1995). Detta leder enligt läraren inte 
till en beständig kunskap. Genom förståelse kan eleverna begrep-
pen, kan skapa bilder av matematiken samt kan med ord och 
handlingar förklara. Genom att ha förståelse kan man även efter 
lång tid resonera sig fram till hur man ska gå till väga för att lösa 
en uppgift. Eleverna i sin tur uttrycker inte att procedurerna blir 
lärda utifrån att man förstår varför de fungerar. Eleverna pratar 
istället om att man måste förstå hur procedurerna fungerar. När 
man sedan förstår det lär man sig proceduren bäst genom övning 
och repetition. Det finns en spänning mellan eleverna och läraren 
utifrån att man har olika uppfattningar om hur man bäst lär sig, 
hur man får till ett lärande som är beständigt.  

Lärarens koppling av förståelse till att komma ihåg metoden kan 
uppfattas av eleverna som att det är viktigast att komma ihåg me-
toden även i det resonemanget. Det blir i sig till en implikation som 
gör det svårt för eleverna att urskilja att man menar olika saker 
med förståelse. 
 
Tema 3: Undervisningsmetoder 
Då eleverna samtalar kring undervisningsmetoderna finns det någ-
ra karaktärsdrag för undervisningen som diskuteras i samtliga fo-
kusgrupper; genomgång, variation och förklaring.  
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Elevernas beskrivning 
Genomgång  
 
Grupp 1 (vt åk 8):  

Elev 4: Ja, vi gör mycket så att vi har genomgång och läraren 

pratar och visar ganska mycket i början. Som elev 3 sa blir det 

mycket hänga upp sig på ett tal, istället för att, alltså kör olik-

heterna, när vi lär sig en metod inte när man räknar ut det till 

ett visst tal. Och sen så efter läraren har haft genomgång så 

jobbar vi en stund. Sen så kanske nästa lektion, så som vi har en 

rätt lång lektion, så kanske läraren pratar och visar igen på ett 

lite svårare sätt hur man kan göra det. Ja, om man skulle lösa 

svårare uppgifter och andra metoder, sen kan man jobba med 

svårare uppgifter. 
 
Eleverna uppfattar syftet med genomgångarna som att de är till för 
att de ska lära sig att lösa uppgifter. Att läraren undervisar om fle-
ra olika metoder, samt att kunna lösa uppgifter med olika svåra 
metoder, styrker elevernas uppfattning. Läraren låter genomgång-
arna ta en stor del av lektionstiden i anspråk enligt eleverna. Det 
sker på bekostnad av att eleverna inte ges tid till att öva på att lösa 
uppgifter. Eleverna föreslår att man bör räkna mer då övning ger 
färdighet. Genom att öva på en mängd uppgifter menar eleverna 
att de uppnår en säkerhet i metoden. I elevernas berättelser ut-
trycks att de uppfattar sig har en annan föreställning än läraren rö-
rande vikten av att det avsätts tid för att träna på metoden.  
 
Grupp 3 (ht åk 9): 

Elev X: Vinst att räkna många uppgifter så man får det in tjatat. 

Elev Z: Och en uppgift det räcker inte. 

Elev X: Nej. 

Elev C: Har hon inte sagt det att det är bättre en uppgift rätt en 

många uppgifter fel. 

Elev X: Jo men det stämmer kanske inte. 

Elev C: Nej 
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Eleverna ger explicit uttryck för att det finns en spänning mellan 
hur de värderar mängdträning som lärresurs jämfört med vad lära-
ren uttrycker. Gemensam diskussion och uppgiftslösning i grupp 
värderas inte av eleverna som lika effektivt för att man ska lära sig 
att bemästra uppgifter. 
 
Varierad matematikundervisning 
Eleverna beskriver frekvent att de uppfattar att matematikunder-
visningen har förändrats i förhållande till deras tidigare erfarenhe-
ter. Den nuvarande matematikundervisningen är varierad och in-
nehåller flera nya inslag av undervisningsaktiviteter. Bokräkning 
ses inte längre som den självklara aktiviteten under matematiklek-
tionen. 

Den förändrade matematikundervisningen ses inte enbart som 
positiv. Metoderna som används i undervisningen stämmer inte 
helt överens med hur eleverna ser på hur man bäst lär sig matema-
tik. Men de uttrycker samtidigt positiva saker med de nya under-
visningsaktiviteterna. Till exempel uttrycker eleverna att laborativ 
matematik är en bra undervisningsaktivitet för att introducera nya 
matematikområden då den kan erbjuda en förförståelse för räk-
ning. 
 
Grupp 3 (ht åk 9): 

Elev Z: Kanske första gången. 

Elev V: Första gången kanske man kan använda det. Men de 

andra gångerna behöver man bara veta alltså på olika sätt man 

kan räkna ut det. Första gången tycker jag man kan göra det. 

R: Introducera det. Och sen räcker det med räkning? Skulle ni 

vilja vara helt utan klotsar? 

Elev C: Nej. 

Elev X: ja. 

Elev V: Alltså inte första lektionen när man går igenom det. 

Tycker vi ska ha någonting så man kan se det. Men de andra 

lektionerna tycker jag att man kan faktiskt strunta i det. De 

som känner att de behöver det kan behöva det, men de som inte 

känner att de behöver det. 

R Vad vinner man på ha det första gången då? 
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Elev V: Första gången ser man hur det är. Då ser man hur man 

kan göra. Då ger de mer 

Elev Z: Då förstår man kanske lättare. 

 
Elevernas syn på laborativt materiel och laborativa aktiviteter är 
att det är ett stöd för att man lättare ska kunna uppfatta undervis-
ningsobjektet, vilket i sin tur leder till att man har lättare för att 
erhålla en förståelse. När man sedan har förstått hur man ska räk-
na, behövs inte stödet från laborativt materiel längre. Då värderas 
räkning som en tillräcklig aktivitet och laborativ matematik upp-
fattas som omständlig och tidskrävande. Laborativ matematik som 
metod för att lösa uppgifter tar tid från eleverna så att de inte hin-
ner räkna så många uppgifter, vilket i sin tur strider dels mot vär-
deringen att hitta effektiva metoder, dels hindrar elevernas lärande 
utifrån deras föreställning att man lär sig bäst genom att göra 
många uppgifter. 
   
Förklaringar 
När eleverna i en undervisningssituation ber läraren förklara för-
väntar de sig en förklaring som kan bidra till att de lär sig procedu-
rer. 
 
Grupp 3 (vt åk 8): 

Elev V: Jag behöver någon som liksom förklarar för mig. Så här 

måste du tänka. Så man behöver någonting som får en att hjäl-

pa att så här kan du tänka. Om du vänder på det, så här kan du 

göra då liksom. 

 
Eleverna vill att läraren berättar för dem hur man kan tänka och 
hur man kan göra för att lösa en viss typ av uppgifter då skolma-
tematik enligt eleverna syftar till att lösa matematikuppgifter. En 
tydlig förklaring överför effektivt proceduren till den lärande ele-
ven. 
 
Grupp 1 (vt åk 8): 

Elev 2: Jag vill ha någon som visar så här gör du så får jag träna 

själv. 
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När läraren undviker att förklara eller undviker att ge svaret ska-
pas frustration hos eleverna. De håller inte med om att det är ett 
bra sätt för att lära sig matematik. Istället önskar de en tydlig och 
strukturerad förklaring. Förklarar läraren bara tillräckligt väl så 
kommer alla eleverna att lära sig. Lärarens förklaringar är för ele-
verna ett viktigt inslag i matematikundervisningen.  
 
Grupp 2 (ht åk 9): 

Elev Q: Ibland menar man verkligen allvar. Man vill ha svaret. 

Men så försöker hon skoja till det lite. Hon vill att man ska lösa 

det själv. 

 
Då läraren ibland undviker att förklara en procedur uttrycker ele-
verna en viss frustration. Skälet till att läraren undviker att förklara 
är inte tydligt uppfattat av eleverna. Eleverna antar att läraren vill 
att de ska försöka lösa uppgiften själv, men eleverna anser att de 
behöver hjälp. Genom att få det korrekta svaret på uppgiften kan 
de få en indikation på ifall de har tänkt och gjort rätt. Utan svaret 
och utan att någon förklarar känner sig eleverna osäkra på om de 
lär sig det som förväntas. 
 
Lärarens beskrivning 
Kollektiv lärprocess istället för genomgång 
När läraren undervisar i helklass går det inte ut på att ge eleverna 
färdiga matematiska metoder som de sedan ska öva in. Lärarens 
fokus för den lärarledda delen av lektionen är snarare att utveckla 
elevernas matematiska tänkande, än att ge eleverna direkt tillgång 
till en färdig procedur. 
 
Lärarintervju (2012-06-13): 

Läraren: När du bara ger dem en procedur så blir ju den... alltså 

blir den. Det är det man ser efter ett tag. När man inte exakt 

sådana uppgifter som det varit i boken. De har ju inget sam-

manhang till det. De har ingen ... Man måste först få ett behov 

av att använda en procedur. Och ha lite begrepp med sig. Ja jag 

skulle behöva en bra metod för det här. Då blir det intressant. 

Vi har hållit på med ekvationslösning här nu till exempel. Helt 
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plötsligt så är det någon som kommer på, ja men om man bara 

flyttar över x:en och byter tecken. Ja just det. Kan ju faktiskt. 

Det är en procedur som du kan göra. Dithän kommer då en del 

som har förstått alltihopa. Vi har jobbat. Vi har jobbat labora-

tivt. Vi har tagit bort. Vi har ritat. Vi har gjort på massa olika 

sätt. Och plötsligt så kommer man på finns det inte bra metod. 

Jo, det gör det. Dom har fått ett behov för en procedur som du 

kallar det för. Då tror jag att man har ett annat sug för lära sig 

den och då kommer man ihåg den också. 

 
Läraren beskriver en hel undervisningsprocess som kräver omfat-
tande gemensamma aktiviteter med både handledning och styrning, 
och där lärandet sker kollektivt. Denna lärprocess bygger på att 
eleverna bidrar med sina idéer och tankar. Eleverna uppmanas att 
tillsammans arbeta utforskande och på olika sätt dela med sig av 
sina tankar. Genom diskussion och kommunikation sker lärandet. 
Tillvägagångssättet kräver anpassade roller för läraren och elever-
na som är annorlunda än de som eleverna är vana vid från tidigare 
undervisning.  

I följande clip ger läraren uttryck för att hon har uppfattat att 
det skett en förändring i undervisningen som ligger i linje med hen-
nes intentioner. 
 
Lärarintervju (2013-05-30): 

Läraren: De är otroligt duktiga på det här med kommunika-

tionsförmågan.  Att lyssna in varandra, föra vidare, alltså lösa 

uppgifter i grupp är de duktiga på. Dom är inte alltid så starka 

en och en. För de är vana att ha någon att bolla sina idéer med. 

De har under tre år, majoriteten av de här eleverna, inte jobbat 

självständigt med matte. För de har jobbat tillsammans med 

matte. 

 

Men samtidigt uttrycker läraren att hon och eleverna har delvis 
olika syn på rutinen med gemensam genomgång följt av uppgifter. 
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Lärarintervju (2013-02-01): 
Läraren: För mig är huvudsakslektionen introduktionslektionen 

av begreppet. För dom så är det detta som är det matnyttiga. 

Och då är det som man kommer ihåg. Det är där vi lär meto-

derna. Så vi har verkligen olika fokus. 

 
Läraren beskriver hur hon och eleverna har olika syn på vad som 
är huvudaktiviteten under en matematiklektion, vilket till största 
delen beror på att man har olika syn på syftet med matematikun-
dervisningen.  
 
Att förklara och att avstå från att förklara 
Läraren och eleverna har också olika syn på undervisningsaktivite-
ten ”lösa uppgifter”. Enligt läraren sker lärandet av matematik inte 
genom mängdträning. Det är snarare att utnyttja potentialen för 
lärande i en uppgift än att nöta in en procedur genom en mängd 
uppgifter. 

Läraren beskriver hur hon använder sig av förklaringar när hon 
undervisar om matematiska metoder, vilket motsvarar metodför-
mågan i kursplanen. Vissa av förklaringarna är till och med inspe-
lade på film och tillgängliga för eleverna att se upprepade gånger. 
 
Lärarintervju (2012-06-13): 

Läraren: Det var så vi började utveckla mina filmer med. Bra 

med förklaringarna på you-tube, men så ibland så är de inkörda 

i mitt sätt att förklara. Och då tycker de att det är skönt att få 

höra det igen. Samma sätt som jag har gjort. Sen titta på mina 

metoder som jag gjort det på. Så då har det varit något som de 

velat ha. 

 
Beroende på lärarens syfte med en aktivitet väljer hon ibland att 
inte förklara.  
 
Lärarintervju (2012-06-13):  

Läraren: Dom (syftar på elevernas frågor om hur man ska göra) 

blir inte besvarade när jag kommer fram. Och jag försöker då 

ställa frågor som utmanar dem. Jag kan gå fram ibland till 
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gruppen och så ställer jag en utmanande fråga och så säger jag, 

fundera på det så kommer jag tillbaka igen och då vill jag ha en 

lösning på det. 

 
För att främja elevernas utveckling av förståelse vill läraren utmana 
elevernas tänkande genom utmanande frågor. Elevens roll är här 
att genom aktivt deltagande i olika aktiviteter utveckla sin mate-
matiska förståelse. Elevernas förståelse utvecklas genom att läraren 
utmanar elevernas tänkande och erbjuder dem att diskutera med 
varandra.  
 
Varierad matematikundervisning 
Läraren visar för eleverna att hon lägger upp undervisningen ut-
ifrån kursplanen. Den praktiska följden av detta blir att läraren 
använder sig av fler undervisningssätt än matematikboken. När lä-
raren ska undervisa utifrån förmågorna får boken allt mindre be-
tydelse för undervisningen. Hon vill att eleverna ska upptäcka att 
matematikundervisning är så mycket mer än bokräkning. För att 
man ska kunna utveckla samtliga förmågor behövs en varierad un-
dervisning. Att endast lära sig matematik genom att arbeta med 
uppgifter i en matematikbok leder till en dominans av metodför-
mågan.  
 
Lärarintervju (2012-06-13): 

Läraren: … och därifrån lägger jag upp olika sorters uppgifter 

med laborativa övningar, vi försöker använda datorerna en del 

eftersom de faktiskt har egna datorer, mycket diskussion och 

gruppuppgifter så dom ska lära sig att kommunicera matema-

tik, försöker också komma ifrån så att matte inte blir ett skriv-

ämne. 

 
Att undervisningen består av aktiviter som laborativa övningar, da-
torer, diskussion och kommunikation är uttryck för att läraren för-
söker skapa ett lärande landskap (Alrø & Skovsmose, 2002) i 
klassrummet. Lärarens roll är att variera undervisningen på ett sätt 
så att eleverna erbjuds variation av arbetssätt. Eleverna erbjuds att 
arbeta på många olika sätt för att undersöka och förstå matematik, 
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färdighetsträna matematik samt att kommunicera och diskutera 
matematik. Med hjälp av en varierad undervisning tänker sig lära-
ren att det skapas möjligheter för ett lärande som blir mer bestän-
digt. 

Undervisningsmetoderna i modellen 
Karaktärsdragen genomgång, varierad undervisning och förklar-
ingar är tre olika undervisningsmetoder som eleverna beskriver 
som gällande för sin matematikundervisning. De motsvarar alla 
metod i Sträng och Dimenäs modell (se Figur 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När eleverna eller läraren samtalar om undervisningspraktiken, be-
rörs förvisso alla delar i Sträng och Dimenäs modell. I detta tema 
fokuseras de potentiella spänningar som finns, när eleverna beskri-
ver undervisningsmetoder, utifrån en analys genom Cobb och 
Yackels ramverk.  
 
Potentiella spänningar i ramverket 
Eleverna uttrycker med tydlighet att matematikundervisningen sker 
på olika och delvis nya sätt jämfört med vad de har erfarenhet av 
från tidigare matematikundervisning. Eleverna uttrycker vid flera 
tillfällen frustration över praktiken som indikerar att det inte blivit 
överenskommelser som lett till etablerade normer. Under intervju-
erna framkommer därför direkta förslag från eleverna riktade till 
läraren. Dessa påvisar explicita spänningar mellan eleverna och lä-
raren. Men det finns också potentiella spänningar.  

Figur 10: Undervisningspraktiken som metod i Sträng och
Dimenäs modell.
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Potentiell spänning inom den socio-matematiska normen 
Den socio-matematiska normen som eleverna uppfattat går ut på 
att de ska lära sig att lösa uppgifter (resultat från Tema 1 och Tema 
2). Elevernas föreställningar om den socio-matematiska normen blir 
till det filter genom vilket eleverna betraktar, förstår och värderar 
undervisningsmetoderna (Pehkonen, 2001).  På det sättet finns ele-
vernas uppfattning av den socio-matematiska normen närvarande i 
elevernas beskrivningar av undervisningsmetoderna. När eleverna 
beskriver undervisningsmetoderna menar de att tydliga förklaringar 
är en värdefull metod för att lära sig att lösa uppgifter. När läraren 
undviker att förklara och lämnar över till eleverna att själva resone-
ra och diskutera sig fram till en lösning blir eleverna oroliga för att 
missa proceduren, vilket är ett brott mot den uppfattade socio-
matematiska normen. När eleverna beskriver arbetsgången med 
gemensam genomgång följd av arbete med uppgifter liknar den den 
undervisning som de är vana vid. Skillnaden nu är att tiden för den 
gemensamma genomgången är mycket längre och innehåller olika 
saker, medan tiden för att arbeta med uppgifter har minskat. Detta 
strider mot elevernas uppfattningar om hur man bäst lär sig att lösa 
uppgifter. När eleverna betraktar laborativ matematik är det som 
en enklare metod för att lösa uppgifter. Den kan man med fördel 
använda sig av innan man kan lösa en uppgift med andra, mer ef-
fektiva matematiska metoder.  

Elevernas uppfattade socio-matematiska norm möter lärarens in-
tentioner av motsvarande socio-matematiska norm. Läraren vill ut-
veckla alla fem förmågor, inte bara metodförmågan (se Tema 1). 
Läraren värderar matematiskt förståelse, uttryckt genom förmågor-
na. Läraren vill få till en relationell förståelse (Skemp, 1976) som 
innefattar att man både förstår hur proceduren fungerar och kan 
förklara varför (se Tema 2). Utifrån sin intention av socio-
matematisk norm planerar hon sina undervisningsaktiviteter. Lära-
ren vill använda lektionstiden för en kollektiv lärprocess. I den ut-
vecklas elevernas förmågor och matematiska förståelse. Läraren väl-
jer att variera undervisningsmetoderna så att fler har möjlighet att 
aktivt delta i processen. Läraren undviker ibland att förklara för att 
erbjuda eleverna en process där elevernas tänkande utvecklas.   
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Elevernas tolkning och lärarens intention med vad skolmatema-
tik ska leda till är således olika, vilket påvisar att det finns en po-
tentiell spänning inom den socio-matematiska normen (se Tabell 
4). Denna potentiella spänning finns närvarande när eleverna eller 
läraren beskriver undervisningsmetoderna i klassrummet.   
 
Potentiell spänning mellan elevernas uppfattning av socio-
matematisk norm och lärarens intention med en social norm 
Lärarens intentioner av socio-matematisk norm kräver stödjande 
sociala normer i klassrummet. Dessa är annorlunda mot de som 
finns i det traditionella matematikklassrummet som beskrivs av 
Blomhøj (1995). Utifrån hur undervisningen beskrivs av läraren, 
beskrivs några sociala normer som läraren önskar för undervis-
ningspraktiken (se Tabell 4).  

Den potentiella spänning uttrycks genom Cobb och Yackels 
ramverk utifrån att eleverna endast uttrycker en socio-matematisk 
norm, medan läraren även uttrycker en social norm, som dessutom 
utgår från en bredare socio-matematisk norm (se Tabell 4). 

 
Tabell 4: Potentiella spänningar genom Cobb och Yackels normer. 

 Eleverna Läraren 
Social norm  Lärarroll: Att ställa utmanande frå-

gor. Att inbjuda eleverna till att tän-
ka och diskutera matematik. 
Elevroll: Aktivt söka kunskap och 
förståelse tillsammans. 
Generella aktiviteter: Undersökande 
arbetssätt, diskussion och resone-
mang. 
Både läraren och eleverna i sina rol-
ler är aktiva deltagare och bidrar 
kollektivt till skapandet av lärande-
processen. 

Socio-
matematisk 
norm 

Undervisningsmetoderna 
syftar till att eleverna lär sig 
att lösa matematikuppgifter. 

Undervisningsmetoderna syftar till 
utveckling av alla fem matematiska 
förmågorna. 
Utveckling av matematiskt tänkande 
och matematisk förståelse. 
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Diskussion 
I traditionell undervisning enligt Blomhøj (1995) går läraren om-
sorgsfullt igenom de metoder som hör samman med de uppgifter 
som eleverna förväntas lära sig lösa. Elevernas lärande kan värde-
ras utifrån deras förmåga att lösa de tilldelade uppgifterna. Elevens 
roll är att vara aktiv i att försöka lösa dessa uppgifter. I svensk 
skola är detta ett vanligt tillvägagångssätt för undervisningsprakti-
ken i matematik (Bergqvist, m.fl., 2010; Skolinspektionen, 2009). 
Eleverna beskriver i intervjuerna att man har en likartad syn på 
skolmatematik samt att man har önskemål som hör samman med 
traditionell undervisning. För att lära sig skolmatematik vill elever-
na att de sociala normerna anpassas mot de som finns i traditionell 
skolmatematik. De önskar sociala normer som innebär att läraren 
tydligt förklarar och förmedlar metoder som eleverna i sin roll kan 
använda sig av för att bemästra dessa metoder. Eleverna uppfattar 
att deras lärande blir varaktigt genom att man tränar in metoden 
på anpassade matematikuppgifter samt repetition. Önskemål som 
går tvärt emot Skolinspektionens förslag till nödvändiga föränd-
ringar för att höja kvaliteten i svensk matematikundervisning. 
Skolinspektionen (2009) föreslår en mer varierad undervisning och 
mindre tid för mekaniskt arbete i läroböcker. 

I elevintervjuerna förekommer en rik beskrivning av hur lärarens 
nuvarande undervisning är mer varierad. Eleverna ser det som en 
undervisning som är moderniserad genom att det används nya ar-
betssätt för lärandet av skolmatematik. Även lärarrollen och elev-
rollen är utifrån lärarens intentioner annorlunda. Med den följer 
andra sociala normer. Eleverna har svårt att ta till sig dessa nya 
roller eftersom de inte är kompatibla med deras instrumentella syn 
på skolmatematik (Skemp, 1976). Detta kan vara en anledning till 
att eleverna inte beskriver de nya rollerna som nya sociala normer.  

Fastän eleverna upplever undervisningen som mer varierad och 
lustfylld möter den motstånd genom att eleverna anser att deras lä-
rande sker effektivare med traditionella undervisningsmetoder. 
Elevernas I-rational (Mellin-Olsen, 1987) för lärande påverkar de-
ras syn på hur matematiklektioner bör se ut. Strävan efter bra be-
tyg och att kvalificera sig för vidare studier är för dessa elever i 
högstadiet starkare uttryckt som syfte än ett lärande för dess egen 
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skull. Med så kraftfull I-rational har eleverna svårt att inse att 
skolmatematiken skulle kunna erbjuda dem nödvändiga kunskaper 
för ett vardagsliv utanför skolan. Dessa betraktas snarare som en 
gynnsam bieffekt av skolmatematik än en rational. Utifrån det be-
skrivna elevperspektivet betraktas, tolkas och värderas den nya 
undervisningspraktiken av eleverna. 

I traditionell undervisning är lärprocessen väldigt välordnad och 
tillrättalagd. Genom en tydlig förklaring följd av tillpassade uppgif-
ter får eleverna en bekräftande känsla av att det flyter på när de 
klarar uppgifterna. Tar det emot frågar eleven efter hjälp och får 
då reda på hur man kan tänka och hur man kan göra, så att man 
klarar de kommande uppgifterna. Känslan av flyt tillhör traditio-
nell matematikundervisning. Den undervisning som är utmanande 
och innehåller problemlösning medför att eleverna ställs inför situ-
ationer med andra känslor (Eynde, m.fl., 2006). När eleverna ställs 
inför problem som de inte vet hur de ska lösa får de en känsla av 
frustration. Denna känsla tillhör inte elevernas föreställning om 
lyckad matematikundervisning. Den känslan återfinns bara i tradi-
tionell undervisning när det inte fungerar som det är tänkt. Alltså 
finns ett motstånd för den nya undervisningspraktiken även på ett 
känslomässigt plan. Eleverna i studien uttrycker att detta är fru-
strerande. Exempel på detta är när eleverna uttrycker att de känner 
sig dumma och otillräckliga, de upplever att de inte får tillräckligt 
med hjälp och de känner inte att de behärskar innehållet. Det sättet 
läraren valt att bedriva undervisning på är orsaken till att detta 
sker oftare än tidigare. Eleverna är inte förberedda på detta käns-
lomässiga motstånd, vilket leder till en potentiell spänning mot lä-
rarens intentioner med en förändrad undervisningspraktik. 

Undervisningspraktiken som läraren vill skapa för att utveckla 
förmågorna behöver anpassade sociala normer. Lärarens intentio-
ner med nya sociala normer bryter traditionella roller som hör 
samman med sociala normer i traditionell undervisning (Alrø & 
Skovsmose, 2002; Blomhøj, 1995). Eleverna har en stark position i 
lärandeprocessen utifrån att deras aktiva deltagande inte kan vara 
påtvingat (Alrø & Skovsmose, 2002). Läraren kan i sin roll endast 
bjuda in eleverna till aktivitet. Det är implicit förhandlingen av 
normer utifrån deltagandet i en undervisningsaktivitet. Det är i ele-
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vernas makt att ta ställning till lärarens inbjudan. Det kan finnas 
flera orsaker som leder till att eleverna nekar till en inbjudan. Alrø 
och Skovsmose beskriver exempel på hur elever i senare skolår 
saknar tillräckligt med motivation för att acceptera. I Lange och 
Meaneys studie (2010) ges två andra exempel på hur eleverna ne-
kar till en lärares inbjudan utifrån andra skäl än motivation. I det 
ena fallet var skälet att eleven inte förstod vad läraren var ute efter, 
då den intog en annan roll än den lärarroll som eleven var van vid. 
Det andra fallet handlade om att eleverna inte förstod hur de skulle 
gå tillväga för att kunna utföra aktiviteten, vilket ledde till att de 
låtsades utföra den. I båda dessa fall gick läraren eleverna till mö-
tes och förändrade ramarna för aktiviteterna så de passade elever-
na. Resultatet blev att eleverna kunde slutföra uppgiften. Men ka-
raktären på aktiviteten hade blivit förändrad, vilket i sin tur påver-
kade vilket lärande som var möjligt. Affektiva faktorer som före-
ställningar, attityder och känslor (McLeod, 1992) får stor betydelse 
när eleverna kan avvisa aktiviteten. Det är en svag punkt, menar 
Alrø och Skovsmose, för praktiken i ett lärande landskap. I förelig-
gande studie nekar eleverna till lärarens inbjudan då spänningarna 
visar att eleverna inte förstår lärarens intentioner. 
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SLUTSATSER  

I detta avslutande kapitel kommer forskningsfrågan att diskuteras 
utifrån studiens resultat och i förhållande till tidigare forskning. 
Först lyfts spänningar fram som nyckelbegreppet i forskningsfrå-
gan: Utifrån elevernas perspektiv undersöker denna studie vilka 
spänningar som framträder i praktiken mellan elevernas tolkningar 
och lärarens intentioner när läraren förändrar matematikundervis-
ningen. Därefter diskuteras de potentiella spänningar som fram-
kommit med hjälp av analysverktygen. Dessa diskuteras sedan ut-
ifrån implikationer för just detta klassrum för att sedan även disku-
teras på en mer generell nivå. Avslutningsvis diskuteras teori och 
metodval. Förslag ges till vidare forskning i syfte att förstå mer om 
hur man kan gå till väga för att skapa en ny klassrumspraktik. 
 
Spänningar 
Begreppet spänningar används i denna studie för att beskriva skill-
nader mellan elevernas uppfattningar och lärarens intentioner med 
en förändrad undervisningspraktik.  

Utifrån Figur 11 beskrivs begreppet spänningar. Lärarens inten-
tioner med undervisningen representeras av den röda cirkeln och 
elevernas uppfattning av densamma representeras av den blå cir-
keln. I fältet där cirklarna överlappar varandra finns det en sam-
syn. Inom detta fält finns klassrummets normer som reglerar un-
dervisningspraktiken (Cobb & Yackel, 1996; Herbel-Eisenmann, 
2003; Jablonka, 2011). I det område hos eleverna som hamnar 
utanför det överlappande området finns bland annat elevernas 
uppfattade normer, som är annorlunda jämfört med lärarens inten-

119



 

  126

tioner. På samma sätt finns det i lärarens område ett fält som ham-
nar utanför elevernas uppfattning. I dessa båda fält uppkommer 
spänningar mellan elevernas och lärarens perspektiv. Dessa spän-
ningar begränsar elevernas möjlighet att uppfatta lärarens mening 
och intention. Dolda utgör de ett motstånd som hindrar möjlighe-
terna för en förändring av praktiken. 

 

I klassrumspraktiken förekommer både explicita spänningar och 
potentiella spänningar. De explicita spänningarna uttrycks av ele-
verna eller läraren och är medvetna då de går att uttrycka. Till ex-
empel kan man i denna studie finna dem när eleverna eller läraren 
uttrycker olika uppfattningar. Dessa potentiella spänningar är dol-
da, men några blir möjliga att synliggöra utifrån en analys av ele-
vernas och lärarens beskrivningar i denna studie.  

Analys genom Sträng och Dimenäs modell ger tillgång till en bild 
över vad eleverna och läraren pratar om när de beskriver prakti-
ken. Här framkommer de potentiella spänningarna genom elever-
nas och lärarens olika fokus på delar i modellen.  

I analysen genom Cobb och Yackels ramverk framkommer de 
potentiella spänningarna på tre olika sätt i denna studie. När det 
förekommer spänningar inom en norm handlar det om att eleverna 
och läraren har olika uppfattningar om innebörden av denna. I 
denna studies resultat finns potentiell spänning inom socio-
matematisk norm, då eleverna har en uppfattning om vad som 

Figur 11: Lärarens intentioner (rött) och elevernas tolkningar (blått) av ny 
undervisningspraktik. 

Läraren Eleverna 
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värderas i skolmatematik vilken är annorlunda än lärarens (Tema 
1 och Tema 2). Genom Cobb och Yackels ramverk kommer man 
inte närmare än att man kan påvisa att det finns olikheter inom 
normen. För att förstå var skillnaden finns behövs ytterligare ana-
lysverktyg. Det kan också förekomma spänningar genom att ele-
verna och läraren har olika uppfattning om vilken norm som ut-
trycks. I studien visar eleverna exempel på att de uppfattat en so-
cio-matematisk norm, medan läraren försöker etablera nya sociala 
normer. Skillnaderna utifrån uppfattningen av vilken norm som 
avses innehåller i sig förklaringen till var spänningen finns. Ytterli-
gare analysverktyg för att förklara denna typ av spänning är därför 
inte nödvändig. Det tredje sättet som visar på en potentiell spän-
ning är när det saknas uttryck för normer. I studien saknar elever-
na beskrivningar av de nya sociala normerna. Eleverna uttrycker 
dock önskemål utifrån sin uppfattning av vilka normer som man 
anser fungerar, men har lagt märke till att läraren försöker genom-
föra undervisningen på ett annat sätt. Den sociala norm som lära-
ren försöker åstadkomma passar inte med den som eleverna ut-
trycker som önskvärd. Eftersom det inte finns någon uppfattad 
överenskommelse utifrån elevernas perspektiv, så saknas det ut-
tryck för gällande norm.  

De potentiella spänningarna genom olika uppfattning om vilken 
norm som uttrycks och det saknas uttryck för normer har jag fört 
samman till samma kategori. Bristen på uttryck för gällande socia-
la normer hos eleverna menar jag kan förstås som en följd utifrån 
eleverna uppfattning av socio-matematisk norm. Den följden i sig 
innebär implikationer för utvecklingen av en ny klassrumspraktik i 
klassrummet, belyses vidare nedan under rubriken Dolda sociala 
normer.    

 
Spänningarna uttrycker hinder  
Utifrån sammanställningen i Tabell 5 lyfts resultatet till diskussion 
mot vilka implikationer dessa potentiella spänningar kan ha för det 
matematikklassrum som är kopplat till studien. Slutsatsen från des-
sa är att spänningar utgör hinder för eleverna att förstå en föränd-
rad undervisningspraktik. Detta får implikationer för undervis-
ningen.  
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Tabell 5: Tabell över de potentiella spänningarna i denna studie. 

Potentiell spänning Elevernas tolkning av un-
dervisningspraktiken 

Lärarens intention med en 
ny undervisningspraktik 

1. Spänning i Sträng och 
Dimenäs modell (Tema 
1). 

Förmågorna handlar om 
bedömning. 

Förmågorna handlar om 
bedömning, men även 
syfte, metod, och innehåll 
för undervisning. 

2. Spänning inom socio-
matematisk norm (Tema 
1). 

I bedömningen värdesätts 
främst hur man behärskar 
olika matematiska meto-
der för att lösa uppgifter.  

Bedömning sker av alla 
fem matematiska förmå-
gorna. 

3. Spänning mellan socio-
matematiska normer och 
sociala normer (Tema 1). 

Förmågorna betraktas 
som ett nytt bedömnings-
verktyg för (samma) ma-
tematikkunskaper. 

Förmågorna innebär en 
ny elevroll där eleverna är 
aktiva i att utveckla sina 
egna förmågor. 

4. Spänning i Sträng och 
Dimenäs modell (Tema 
2). 

Förståelse är innehåll för 
undervisning. 

Förståelse är innehåll för 
undervisning, men även 
metod och bedömning. 

5. Spänning inom socio-
matematisk norm (Tema 
2). 

Förståelse handlar om 
tillvägagångssättet i en 
matematisk metod. 

Förståelse av både tillvä-
gagångssättet och varför 
den matematiska metoden 
fungerar 

6. Spänning mellan socio-
matematiska normer och 
sociala normer (Tema 2). 

Normerna som eleverna 
uppfattat kring förståelse 
är socio-matematiska.  
Eleverna uttrycker inte att 
de sociala normerna har 
ändrats. 

För utveckling av mate-
matisk förståelse behövs 
en anpassad lärarroll, 
elevroll, och anpassade 
undervisningsaktiviteter. 

7. Spänning inom socio-
matematisk norm (Tema 
3). 

Undervisningsmetoderna 
syftar till att eleverna lär 
sig att lösa matematik-
uppgifter. 

Undervisningsmetoderna 
syftar till utveckling av 
alla fem matematiska 
förmågorna. Utveckling 
av matematiskt tänkande 
och matematisk förståel-
se. 

8. Spänning mellan socio-
matematiska normer och 
sociala normer (Tema 3). 

Normerna som eleverna 
har uppfattat kring un-
dervisningen är socio-
matematiska. Eleverna 
uttrycker att undervis-
ningsmetoderna har för-
ändrats, men inte roller-
na. 

Undervisningsmetoderna 
behöver en för sitt syfte 
anpassad elevroll och lä-
rarroll. 

 
Spänningarna i ett utvecklingsarbete uppstår eftersom läraren i sina 
intentioner bryter existerande överenskommelser. Spänningarna 
riskerar att vara en faktor som hindrar lärarens intentioner från att 
förverkligas. Är läraren omedveten om spänningarnas uppkomst 
kan följden bli att läraren ifrågasätter undervisningsmetodernas 
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möjlighet, när det egentligen är i elevernas uppfattningar av socio-
matematiska och sociala normer som motståndet finns. 

 
Skolmatematik 
Eleverna uttrycker en smalare syn än läraren (Tabell 5: spänning 1 
och 4) på vad som är innehåll och vad som bedöms i skolmatema-
tik. Detta ger implikationer för elevernas möjligheter att delta i 
praktiken, utifrån att eleverna har svårt att uppfatta lärarens inten-
tioner då dessa befinner sig utanför elevernas uppfattningar.  

Utgångspunkt för resonemanget startar för denna studie i för-
mågorna. Läraren önskar att förmågorna ska genomsyra allt i hen-
nes undervisning, vilket är synligt utifrån analysen av lärarintervju-
erna. Förmågorna hör samman med förståelse, som av läraren ut-
trycks genom förmågorna. Eleverna har däremot uppfattat att 
förmågorna är något som hör samman med bedömning (Tabell 5: 
spänning 1), och bedömning ingår i lärarens roll. Förmågorna för-
minskas till att utgöra terminologin för det nya bedömningssyste-
met (Tabell 5: spänning 3). Förmågorna finns i princip endast ytligt 
i elevernas syn på skolmatematik, medan de ingår överallt i lära-
rens intentioner.  Lärarens ”användning” av förmågorna var att de 
skulle bryta upp elevernas traditionella syn på skolmatematik och 
öppna upp för en bredare syn. Men förmågorna blir inte till den 
förändring av undervisningspraktiken som läraren hade förväntat 
sig. Vad som är innehållet för skolmatematik har enligt elevernas 
uppfattningar inte förändrats. Det är fortfarande samma saker som 
man ska lära sig av skolmatematiken, enligt eleverna. Eleverna lig-
ger kvar i sin traditionella syn som innebär att skolmatematik 
främst syftar till att man ska lära sig att bemästra uppgifter (Tabell 
5: spänning 2, 5 och 7). Eleverna har snarare anpassat förmågorna 
till sin traditionella föreställning av skolmatematik. Det är intres-
sant att notera att liknande spänning har dokumenterats hos lärare 
i andra kontexter (Ball, 1990; Bergqvist, m.fl., 2010) och därför är 
det kanske inte så förvånande att den hittas även i detta klassrum. 
Det verkar också som om den undervisande läraren var omedveten 
om att denna spänning kunde uppstå och därigenom hur den skulle 
kunna lösas. Detta tyder på att en professionell utveckling av lära-
re, som förväntas utveckla sin undervisning, måste innefatta en 
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problematisering av de svårigheter som kan förväntas uppkomma 
utifrån elevernas perspektiv.   

Skillnad i synen på skolmatematik innebär att det finns en skill-
nad i vad som värderas som kunskap i matematik. Detta uttrycks 
genom att eleverna har en uppfattning om socio-matematiska nor-
mer och läraren har intentioner med andra socio-matematiska 
normer (Utifrån sammanställningen i Tabell 5 lyfts resultatet till 
diskussion mot vilka implikationer dessa potentiella spänningar 
kan ha för det matematikklassrum som är kopplat till studien. 
Slutsatsen från dessa är att spänningar utgör hinder för eleverna att 
förstå en förändrad undervisningspraktik. Detta får implikationer 
för undervisningen.  

 
Tabell 5: spänning 2,5 och 7). Läraren har brutit etablerade socio-
matematisk normer genom att eftersträva kunskaper i matematik 
på ett nytt sätt. Eleverna har inte ens uppfattat att läraren har en 
annan syn på socio-matematiska normer. Elevernas föreställningar 
är en viktig faktor för hur de deltar och presterar i undervisnings-
aktiviteter (Mason, 2003; Pehkonen, 2001). För att få till stånd en 
förändring behöver läraren inte bara utmana utan även förstå ele-
vernas socio-matematiska normer. 
  
Dolda sociala normer 
Analysen av studiens data genom Cobb och Yackels ramverk följer 
ett återkommande mönster (Tabell 6): Först uttrycks en potentiell 
spänning inom den socio-matematiska normen (blå pil). Med den-
na följer en potentiell spänning mellan elevernas uppfattning av so-
cio-matematisk norm och lärarens intention med sociala normer 
(röd pil). Rutan med elevernas tolkning av sociala normer förblir 
tom (grön ruta). 

 
Tabell 6: Mönstret för potentiella spänningar. 

 Elevernas tolkning Lärarens intention 

Sociala normer   
Socio-matematiska nor-

mer 
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Eleverna uppfattar inte att den nya undervisningspraktiken innebär 
att rollerna i klassrummet förändras (Tabell 4: spänning 3, 6 och 
8). Det enda som de uppfattar som förändrat av lärarens intentio-
ner är ett nytt bedömningssystem samt en rik variation av under-
visningsmetoder. Elevernas möjlighet att förstå de nya sociala 
normerna skyms av deras uppfattning av skolmatematik. 

Utifrån elevernas uppfattning av gällande socio-matematisk 
norm önskar eleverna istället sociala normer i linje med de som 
tillhör traditionell undervisning. Eftersom de uttrycks som önsk-
ningar (inte som uppfattade gällande sociala normer) saknar ele-
verna berättelser om rådande normer. Konsekvensen blir att ele-
verna inte beskriver en ny lärarroll eller en ny elevroll (Tabell 5: 
spänning 3, 6 och 8). Den sociala normen beskriven av eleverna 
saknas, vilket blir synligt i analysen som den tomma rutan i ram-
verket (Tabell 6, grön ruta), vilket tydliggör att eleverna inte upp-
fattar lärarens försök till etablering av nya roller. Eleverna ges inte 
möjlighet att känna till och förhålla sig till de nya sociala normerna 
som läraren tänker sig ska skapa strukturen för deltagandet i den 
nya praktiken. Elevernas möjlighet för deltagande blir därmed be-
gränsad. För att eleverna ska kunna bli fullvärdiga deltagare i den 
nya undervisningspraktiken har det inte varit tillräckligt att lära sig 
de nya rollerna genom deltagande. Eleverna behöver en form av 
meta-förståelse av både skolmatematik och de nya rollerna för att 
ha möjlighet att acceptera lärarens upprepande inbjudan till delta-
gande. 

Eleverna bär med sig klassrumsnormer från tidigare erfarenheter 
av skola och av matematikundervisning. Dessa erfarenheter av 
skolmatematik sitter hårt i elevernas föreställningar (Pehkonen, 
2001). Resultaten i denna studie visar att det inte varit tillräckligt 
att läraren förklarar varför och erbjuder en ny form av undervis-
ning, stödd av betyg, för att eleverna ska överge sin traditionella 
syn på skolmatematik. På det följer att lärarens intention av sociala 
roller skyms genom elevernas uppfattningar av socio-matematiska 
normer, eftersom de sociala normerna för den reformanpassade 
praktiken inte är kompatibla med elevernas traditionella syn på 
skolmatematik. Eleverna nekar de nya sociala normerna eftersom 
de inte är tillgängliga för dem. Läraren förstår inte att nekandet av 
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de sociala normerna sker, eftersom det ser ut som om eleverna del-
tar i aktiviteterna.  

Utifrån elevernas nekande av förändrade normer erbjuds de ut-
ifrån sitt perspektiv samma lärande som i traditionell undervisning 
men på nya sätt. Risken finns att de nya undervisningsmetoderna 
inte är kompatibla med det lärandet som eftersträvas i traditionell 
matematikundervisning. På det följer en risk att möjligheterna för 
elevernas lärande genom de nya undervisningsmetoderna blir 
mindre än vad de traditionella undervisningsmetoderna erbjöd. En 
förhastad slutsats som lätt låter sig göras ifall eleverna inte lär sig 
det som förväntats, är att det är undervisningsmetoderna som inte 
fungerar. Men förklaringen finns istället i att det saknas överens-
kommelser av stödjande normer för undervisningsmetoderna. På 
samma sätt kan detta få implikationer för forskningsstudier som 
också ignorerar betydelsen av skapandet av stödjande klassrums-
normer.  
 
Implikationer för en förändrad undervisningspraktik 
Utifrån ett samhällsperspektiv med krav på en mer ändamålsenlig 
matematikundervisning (Niss, 1996; OECD, 1999; Skolverket, 
2011b) försöker man styra en nödvändig förändring av svensk ma-
tematikundervisning genom en ny kursplan (Lgr 11) som introdu-
cerar begreppet förmågor. Skillnaden mellan traditionell undervis-
ning och en matematikundervisning som syftar till att utveckla ma-
tematiska kompetenser är betydande utifrån synen på skolmatema-
tik (Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skemp, 1976). Tittar man på 
skillnader mellan dessa olika perspektiv av skolmatematik utifrån 
Cobb och Yackels normer (1996) framstår skillnaden med än stör-
re tydlighet, då det både innebär olika socio-matematiska normer 
som sociala normer. Klassrummets normer (Cobb & Yackel, 1996) 
utgör en nyckelfaktor för att möjliggöra genomförandet av en kul-
turell förändring av undervisningspraktik i svenska klassrum.  

De flesta lärarna i Sverige är positivt inställda till reformen, men 
nämner andra mål än att utveckla förmågor som styrande för sin 
undervisning (Bergqvist, m.fl., 2010). Procedurhantering är den 
vanligaste kompetensaktiviteten och undervisningen är starkt styrd 
till läroboken (Bergqvist, m.fl., 2010; Skolinspektionen, 2009). 
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Andra förmågor än metodförmågan får litet utrymme (Skolinspek-
tionen, 2009). Svenska elever håller med om lärarnas beskrivning 
av traditionell undervisning som präglas av tyst ensamarbete där 
läroboken har en central roll (Kjellström, 2005). Samsynen mellan 
lärare och elever visar på en svensk tradition för matematikunder-
visning som råder i flertalet klassrum. Spänningen uppstår när de 
nya reformerna försöker komma in i klassrummet utifrån. Spän-
ningen i matematikundervisningen i Sverige verkar generellt ligga 
mellan samhällets perspektiv med krav på en förändrad undervis-
ningspraktik och det svenska klassrummet, där lärarna och elever-
na över lång tid har utvecklat en gemensam traditionell syn på ma-
tematikundervisning. 

Elevernas och lärarens berättelser i denna studie befinner sig 
dock inte i denna generella lägesbeskrivning. Denna studie äger 
istället rum där läraren anammat reformens budskap med förmå-
gor och försöker förändra sin undervisning utifrån sin tolkning av 
den. Det innebär att samhällets perspektiv tas aktivt in i klassrum-
met genom läraren, och blir en del av lärarens föreställning om ma-
tematikundervisning. Spänningen som tidigare fanns mellan sam-
hället och klassrummet finns nu mellan läraren och eleverna inne i 
klassrummet. Denna studie visar spänningar som utvecklats genom 
lärarens intentioner med en ny undervisningspraktik som möter 
elever med en traditionell syn på matematikundervisning. Dessa 
spänningar påverkar deltagandet i undervisningspraktiken. 
 
Implikationer för forskningsfältet 
Både Sträng och Dimenäs modell (2000) och Cobb och Yackels 
ramverk (1996) är skapade som verktyg för att hjälpa till i analy-
sen av det som sker i undervisningssituationer. Men de används i 
denna studie tillsammans och delvis på ett nytt sätt. Erfarenheter 
och reflektioner utifrån användandet av analysverktygen kommer 
här att diskuteras. 

Analysverktygens styrka är att de spaltar upp det komplexa som 
sker i undervisningspraktiken. De har visat sig samspela väl med 
varandra då de erbjuder analys utifrån olika fokusnivåer. Cobb 
och Yackels ramverk erbjuder en uppdelning utifrån normer av 
Sträng och Dimenäs olika begrepp.   
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När man analyserar data är man beroende av analysverktygens 
begrepp. Dessa behöver definieras och tolkas. Sträng och Dimenäs 
begrepp ser ut att vara distinkt definierade till innehåll, metod, lä-
rare, elev och bedömning (mitt tillägg1). Men data låter sig ändå 
placeras på olika ställen vid en klassificering, vilket visar på att be-
greppen i modellen inte är så avgränsade som hade varit önskvärt. 
Ett tydligt exempel på hur data flyter mellan begreppen i modellen 
är begreppet bedömning utifrån elevernas perspektiv. Eleverna 
uppfattar förmågorna som ett sätt att bedöma matematikkunska-
per [Bedömning]. Vanligtvis är inte bedömning närvarande i un-
dervisningssituationen, utan förekommer utanför eller implicit av 
läraren [Lärare]. Självklart observerar eleverna lärarens frekventa 
användning av förmågorna i olika undervisningssituationer, men 
deras förståelse av detta är enligt min tolkning att det handlar om 
bedömning framför (undervisnings-)metod. Bedömning handlar om 
elevens matematikkunskaper. Dessa utgör innehållet för undervis-
ning. Elevernas tolkning av förståelse placerar jag bland innehåll. 
Men förståelse är inte det som enligt eleverna är primärt objekt för 
bedömning. Förståelsen är enligt eleverna kopplad till matematiska 
metoder utifrån att man måste förstå hur dessa fungerar [Innehåll]. 
Bedömningen i matematik är enligt eleverna kopplad till hur man 
behärskar dessa matematiska metoder [Bedömning]. Eleverna me-
nar att man har förmåga om man kan använda sig av sina matema-
tiska metoder för att lösa uppgifter.  Exemplet visar att gränsen 
mellan begreppen i modellen inte är tillräckligt distinkt. Detta på-
verkar givetvis vad man kan få ut som resultat av modellen. 

På liknande sätt är Cobb och Yackel begränsade i sina begrepp. 
De diffusa gränserna för begreppen i Cobb och Yackel gör det 
ibland svårt att besvara ifall den intervjuade uttrycker en norm eller 
föreställning eftersom de sitter ihop genom beröringspunkterna för 
det sociala och psykologiska perspektivet. Det är också ibland en 
diffus gräns mellan vad som menas med social norm som gäller alla 
klassrum oavsett ämne, eller om det är en socio-matematisk norm 
som är typisk för just skolmatematik. Ett exempel i denna studie är 
                                                   
1 Bedömning finns inte med i Sträng och Dimenäs ursprungliga modell. Jag placerar bedömning i 
modellens mitt, eftersom det är i detta centrum som lärandet sker i en undervisningssituation, enligt 
Sträng och Dimenäs (2000). 
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begreppet förståelse. Hur betraktas förståelse generellt i olika äm-
nen och vad blir specifikt för matematik? I den diskussionen kom-
mer övningar och uppgifter upp. Vilken betydelse har dessa gene-
rellt för olika skolämnen och vad är specifikt för matematik? De 
diffusa gränserna mellan begreppen är en felkälla för resultatet.  

Att använda Cobb och Yackels ramverk på intervjudata utan 
observationer är ett annat användningssätt än vad som vanligen 
görs (Cobb & Yackel, 1996; Kazemi & Stipek, 2001; McClain & 
Cobb, 2001; Planas & Gorgorió, 2004). Motivet för detta tillväga-
gångssätt är ett metodologiskt ställningstagande utifrån att det i 
denna studie är elevernas uppfattningar om undervisning i jämfö-
relse med lärarens intentioner som undersöks.  

Analysverktygen är i vissa avseenden begränsade. Ett exempel på 
detta är när det uppkommer en potentiell spänning inom en norm. 
För att kunna förstå denna spänning ytterligare har jag i denna 
studie använt stöd från andra teoretiska källor (Mellin-Olsen, 
1987; Skemp, 1976). En annan möjlighet skulle vara att försöka 
utveckla ramverkets möjligheter för uppdelning ytterligare. Upp-
delningen i sociala normer och socio-matematiska normer är fort-
farande ganska breda kategorier. En finare uppdelning av normer-
na inom dessa skulle innebära en ytterligare förfinad analys med 
större precision för potentiella spänningar.  

Resultat och slutsatser från denna studie visar på att spänningar 
uppkommer vid förändringsarbete och att de har betydelse för eta-
blering av en ny undervisningspraktik. Elevernas perspektiv är vik-
tigt, eftersom där finns informationen som leder till spänningarna 
mot lärarens intentioner. Genom intervjuer som metod, tillsammans 
med analysverktygen, var det möjligt att få fram information om po-
tentiella spänningar i föreliggande klassrum. Utifrån var studien tar 
slut, finner jag en rad nya utgångspunkter för vidare forskning.  

Hur de potentiella spänningar som blivit synliggjorda genom 
analysverktygen uttrycks i klassrumspraktiken under pågående 
verksamhet hade varit intressant att studera vidare. Man kanske 
finner andra källor i klassrummet till att eleverna inte uppfattar det 
nya som läraren gör i förändringen av praktiken än vad som fram-
kommit genom intervjuerna. Vad är det man kan få syn på genom 
observation utifrån att de potentiella spänningarna är dolda och 
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kanske omedvetna? Vad händer i förändringen av undervisnings-
praktiken som möjliggör eller hindrar ett nytt deltagande och lä-
rande? Ger den förändrade undervisningspraktiken möjligheter till 
ett vidgat lärande eller är det samma lärande utifrån andra under-
visningsmetoder?  

 
Spänningar som möjligheter 
Resultatet från denna studie visar på att det inte är tillräckligt att 
ha tillgång till en lärare med en reformanpassad syn på skolmate-
matik och utifrån det ändamålet använder anpassade undervis-
ningsmetoder. Det kommer i alla fall inte leda till en reforminrik-
tad undervisningspraktik i klassrummet, ifall det inte kan göras 
nödvändiga överenskommelser av passande klassrumsnormer. 
Nödvändiga överenskommelser blir inte till per automatik genom 
ett deltagande i en pågående praktik fylld av reformanpassade un-
dervisningsmetoder, utan måste aktivt förhandlas. På det följer att 
man måste ha kunskaper om hur adekvata klassrumsnormer kan 
utvecklas. Det finns studier som visar på att man kan utveckla ele-
vers uppfattningar av skolmatematik (Mason, 2003) samt att man 
kan utveckla stödjande klassrumsnormer (Gresalfi, 2009; Kazemi 
& Stipek, 2001; McClain & Cobb, 2001). Dessa studier är exem-
pel som visar att arbete ger positiva resultat för elevernas lärande. 
Kännedom om spänningar blir en tillgång för utvecklingen av en 
ny undervisningspraktik genom de möjligheter den erbjuder att 
bemöta dem. Vidare forskning inom detta område är önskvärd. 
Därför efterlyses praktiknära forskningsansatser, som till exempel 
Educational Design Research (McKenney & Reeves, 2012), där te-
ori- och praktikutveckling går hand i hand. 

 
Slutord 
Till sist vill jag uttrycka min stora tacksamhet till eleverna och lä-
raren i studien. Att ni så generöst och villigt delat med er gjorde 
studien möjlig att genomföra. Ni har bidragit till viktiga insikter 
och kunskaper om processen att förändra en undervisningspraktik 
i matematik. Jag hoppas att de som läser denna uppsats inte miss-
tröstar på grund av svårigheterna, utan kan ta till sig möjligheterna 
som öppnas utifrån tillgången av ett elevperspektiv.  
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Bilaga 1. Intervjuguide elever vt åk 8 
Intervjuguide 
Intervjugrupp 3–4 st elever per grupp. För att de ska kunna hjälpa 
varandra. För att de ska vara trygga i situationen. För att alla ska 
hinna prata. 

 
Urval: 11 st. Alla som givit sin tillåtelse.  Slumpas i grupper. 
Presentation av mig och av dem. 
Detta är en första studie. Jag vill ha reda på hur ni, som elev åk 8, 
tänker kring matematikundervisning. 
 
Tid: 1 timme.  

 
- Frågor? 

 
Det finns inga rätt eller fel svar. Jag vill ta reda på hur ni upp-
fattar saker. Uppfattningar kan vara lika och olika, men inte 
rätt eller fel.  
Ni är i grupp för att ni ska kunna ta hjälp av varandras svar 
på frågorna. 
Ni kommer vara anonyma i utskrifterna. 
Jag kommer sedan utifrån bandet skriva ned era svar och se-
dan försöka gruppera dem. Sammanställning av era gruppsvar 
kommer jag sedan att visa för er lärare. Med andra ord kom-
mer jag föra fram era uppfattningar utan att läraren vet vem 
som sagt vad. Läraren kommer sedan fundera över om hon 
kommer göra på något annat sätt utifrån svaren. 
Jag kommer sedan använda materialet för att skriva en rap-
port om matematikundervisning och elevers uppfattningar. 

 
Intervjufrågor: 
Öppningsfråga: Vad är matematik för dig? Du får betänketid. Får 
gärna skriva ner punkter.  
 
Tänk dig att du har en släkting från USA som är matematiklärare. 
Denna släkting undrar hur det går till på era lektioner när ni lär er 
matematik i er skola? Du får först betänketid. Sen kommer ni en 

138



 

  145

och en få berätta hur ni skulle besvara frågan. När alla har berättat 
sitt svar, får ni lägga till sådant som ni hört, börjat tänka på, som 
ni inte fick med första gången.  
 
Släktingen från USA är nyfiken och undrar om ni kan ge något ex-
empel som är typiskt för vad ni gör på era lektioner när ni har mat-
te. Vi gör på samma sätt. Först betänketid, sedan berättar en och 
en, för att avslutningsvis kan ni kommentera de andras svar. 
Följdfråga: Varför är de här exemplen som ni beskrivit typiska? 
 
Hur fungerar detta sättet att ha matematikundervisning för att just 
du ska lära dig matematik? 
 
Om du tänker tillbaka till mellanstadiet. Hur skulle du beskriva 
hur det går till på en lektion där? 
Är det mer likheter eller olikheter jämfört med nu? Vad beror det 
på? 
Om du jämför, var tyckte du att du lärde dig mest? Varför? 
 
Hur tror ni att matematikundervisningen kommer se ut när ni går i 
9:an? 
 
Forskning visar att matematiklektioner i Sverige ser ut så här… 
Vad säger ni om det? 
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Bilaga 2. Intervjuguide elever ht åk 9 
 
Intervjuguide 

Det finns inga rätt eller fel svar. Jag vill ta reda på hur ni upp-
fattar saker. Uppfattningar kan vara lika och olika, men inte 
rätt eller fel.  
Ni är i grupp för att ni ska kunna ta hjälp av varandras svar 
på frågorna. 
Ni kommer vara anonyma i utskrifterna. 
Jag kommer sedan utifrån bandet skriva ned era svar och se-
dan försöka gruppera dem. Sammanställning av era gruppsvar 
kommer jag sedan att visa för er lärare. Med andra ord kom-
mer jag föra fram era uppfattningar utan att läraren vet vem 
som sagt vad. Läraren kommer sedan fundera över om hon 
kommer göra på något annat sätt utifrån svaren. 
Jag kommer sedan använda materialet för att skriva en rap-
port om matematikundervisning och elevers uppfattningar. 

 
Intervjufrågor: 
 
Eleverna kommenterar följande clips från första omgången inter-
vjuer: 
 
Ja, jag tycker det fungerar ganska så bra. Men ibland så hade jag 
önskat lite kortare genomgångar. Genomgångarna ska mer liksom 
va mer innehålls… alltså mer direkt säger hur det går till. Alltså, 
dom ska berätta snabbt och lätt hur man ska göra det. 

 
Eftersom det är en så lång genomgång så grävs det riktigt fast och 
så. Det är därför hon kanske inte går genom det mer än en gång 
för att hon gick igenom det en gång så länge. Men jag tycker det 
funkar rätt bra för mig. Även om det inte är det roligaste, så fun-
kar det. 
 
Jag tycker våra lektioner är, det är mycket genomgång, som visser-
ligen är bra, när man ska göra massa saker. Men det blir lite rörigt, 
för när de visar på tavlan så visar de ett tal och berättar hur vi ska 
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göra det. Sen kommer dom in på ett helt annat sätt och rör ihopa 
det med en massa annat också när de ska försöka förklara det. Jag 
förstår inte riktigt då när de rör ihopa det och så snackar alla i 
mun på varandra. Våra lektioner brukar se ut så. Så största delen 
är de fortfarande fast vid det här talet och genomgång på det. Så vi 
hinner inte liksom aldrig riktigt lära oss och räkna i boken. Mesta-
dels använder vi också klotsar. Och jag lär mig inte alls bra på det. 

 
Hon vill få alla att förstå. 

 
Uppgift Kubikdecimetern.  
1. Bygg något som rymmer en kubikdecimeter (med färgat papper 
och tejp). 
2. Bygg något mer som rymmer en kubikdecimeter, men som inte 
ser likadant ut. (Här enades vi om att det inte räckte att byta färg 
på pappret.) 
3. Bygg ytterligare något som rymmer en kubikdecimeter, men som 
skiljer sig från de två första. 
4. Bygg något som rymmer en halv kubikdecimeter. Hur kan du 
visa att din modell rymmer exakt  en halv kubikdecimeter? 
- Varför gjorde ni denna uppgift?  
- Vad sa läraren? 

 
Nationella prov nästa termin. 
- Hur kommer det gå?  
- Vad behöver ni mer av för att lyckas? 
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Bilaga 3. Intervjuguide elever vt åk 9 
 

Intervjuguide 
Detta är ett avslutningssamtal. 
Alla tre frågor ställs på samma gång. Sen betänketid. 
 
Intervjufrågor 
Nu slutar ni 9:an. Berätta något ni vill säga om er matematikun-
dervisning på högstadiet.  

 
Nationella prov. Första gången utifrån de nya kursplanen. Vad har 
ni för tankar kring provet? 

 
Hur känner ni att ni var förberedda för det som kom på provet? 
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Bilaga 4. Intervjuguide lärare vt åk 8 
 
Tema: Hur ser matematikundervisningen ut i denna klass, beskri-
ven av läraren. 
Frågorna skickas i förväg till läraren. Svaren samlas in via inspel-
ning av intervjun utifrån frågorna. 
 
Försök beskriva hur din undervisning i matematik ser ut. 
Vilka är dina utgångspunkter, käpphästar, darlings, … 
Vad vill du som lärare uppnå med din matematikundervisning? 
Kan du ge något exempel som är typiskt för din matematikunder-
visning? 
Hur fungerade det exemplet? 
Hur har du under det senaste året förändrat din undervisning? 
Varför har du gjort de förändringarna? 
Hur har du gjort detta synligt för eleverna? 
Vad tror du att det finns för skillnader mellan din undervisning och 
tidigare lärares? 
Forskning visar att matematiklektioner i Sverige ser ut på ett visst 
sätt… Vad säger du om det? 
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Bilaga 5. Samtycke för deltagande 
Förfrågan av medgivande till deltagande i en forskningsstudie på 
xx skola. 
 
Jag heter Richard Wester och arbetar sedan 2000 som lärare på 
Genarps skola. Jag har under 2012 blivit antagen till en nationell 
forskarskola inom matematikdidaktik (där jag lokalt tillhör 
Malmö Högskola).   
 
Under 2012 – 2013 har jag för avsikt att genomföra mitt forsk-
nings-projekt på xx skola. xx skola är extra intressant på grund av 
sina olika matematikprojekt, alla med gemensamt syfte att hela ti-
den försöka utveckla matematikundervisningen. I mitt forsknings-
projekt är jag speciellt intresserad av att lyssna in vad just elever, 
som befinner sig i en miljö där det sker utveckling, kan säga om 
matematik och undervisning. För att kunna göra studien behöver 
jag därför ha tillgång till lärare och elever som är villiga att delta. 
Intervjuerna kommer att genomföras av mig och spelas in med 
hjälp av diktafon, som sedan transkriberas till skrift. Namn kom-
mer inte finnas med i själva utskrifterna. Antagligen kommer jag 
vid enstaka tillfällen dessutom be om elevers lektionsanteckningar.  
 
Deltagandet är frivilligt och bygger på att målsmän och elever ger 
sitt medgivande. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas 
enligt de riktlinjer för studier av detta slag som gäller för deltagar-
nas anonymitet. Jag hoppas emellertid att ni vill ställa upp på den-
na undersökning som är viktig för att ge kunskap och utveckla för-
ståelse kring matematikundervisning. 
 
På bifogad blankett ber jag dig som målsman att ange på vilket sätt 
ni ger mig tillstånd till att genomföra elevintervjuerna och hur jag 
får använda mig av dem.  
 
Första frågan handlar om huruvida jag får göra ljudinspelningar av 
intervjuer av elever för att samla datamaterial att studera.  
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Andra frågan är om jag eventuellt kan få använda olika sekvenser 
om hur elever ser på matematik och matematikundervisning vid t 
ex forskningskonferenser såväl i Sverige som i andra länder.  
 
Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Richard Wester 
Telefon: xx 
E-post: xx 
 
Godkännande för medverkan i forskningsarbete 
Elevens namn:  
 
 
Vänligen kryssa för de alternativ som gäller: 
 

 
 

intervjuad och att samtalen spelas in. 
 
 

g-
arna i forsknings och undervisningsändamål.  
 

g-
arna i forsknings- och undervisningssyfte. 
 
Målsmans underskrift: 
 
 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna) 
Blanketten lämnas till xx på xx skola. 
 
Tack på förhand! 
Richard Wester 
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