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Vilka erfarenheter har jag i ämnet? 

Högstadielärare: nu på 24:e året

 Forskningsprojekt: nu på 19:e året

 Skolutvecklingsprojekt: nu på 15:e året

Doktor: nu på 2:a året



Länk: http://hdl.handle.net/2077/54559

http://hdl.handle.net/2077/54559


Lektor i Partille kommun- hur då?  

 Undervisning på halvtid

9B, 9D och 8C i matematik på Vallhamraskolan i Partille

 Forskning på halvtid: två forskningsprojekt i klassrum

1. EXTENT: åk 1: att se istället för att räkna

2. AHA-matematik: åk 7-9: hur förändrar vi gemensamt 
matematikundervisningskulturen på en stor traditionell 
högstadieskola? 

Avhandlingen



Vilka är problemen med svensk matteundervisning? 

 Bygger på förmedling (oavsett det är genomgångar eller youtube-klipp före räknandet)

 Läromedelsstyrd undervisning och procedurinriktade böcker

 Individualistisk undervisning

 Fokus på rätt svar (ständig bedömning har lett till ett nytt bekymmer)

 Vi undervisar ofta om ”det bara är så”-matematik

Var finns lusten? Problemlösandet? Kreativiteten? Vändandet och vridandet? Felsvaren? 
Gruppövningarna? Kämpandet? Djupet? Förståelsen? Långsamheten? 

Och när detta finns, varför gör vi inte systematik av det? 



”felsvaren grundar sig ju i vad man inte förstår…om man 
kan utforska det man inte förstår så är det klart att man får 
en mycket mer nyanserad bild” (Alfred, 15 år)



Länk: http://hdl.handle.net/2077/54559

http://hdl.handle.net/2077/54559


Vad var det jag gjorde i avhandlingen?

14 videofilmade lektioner (åk 9 samt åk 1, 2 på gymnasiet) från 14 olika klasser 

(297 elever, 12 lärare) har analyserats i detalj 

Det är ”samma” innehåll i alla lektioner: introduktionen av den räta linjens ekvation. 

En avgränsning: enbart helklassundervisning 

Flera olika analyser: 

1. Hur hanterade lärare elevinspel?

2. Vilka lärandemöjligheter erbjöds i lektionerna? 

3. Vilken roll för lärandemöjligheterna spelade det hur elevinspelen hanterades?

4. Vilket innehåll bidrog lärarna och eleverna med till lektionerna? 



Ett exempel: begreppet lutning (slope)

Lutning behandlas på skilda sätt i lektionerna: 

• Visuellt, som en egenskap hos grafen (uppförs- och nedförsbackar)

• Analytiskt, som egenskap hos funktionen (som förändringsfaktor)

Utifrån tidigare forskning* är en visuell syn på lutning en återvändsgränd. För 
framtida studier i matematik behövs en analytisk syn på lutning. 

* (t ex: Lobato & Bowers, 2000; Monk & Nemirovsky, 1994; Zaslavsky et al. 2002)



Vad lärare bidrog med…

Vad kan i innehållet vara klokt att ha koll på när man ska undervisa om den räta linjens ekvation?

Aspekten: lutning (slope)

 Hur lutning behandlas (inte som egenskaper hos grafen, utan som en relation mellan x- och y-
värden)

 Skillnaden mellan positiv och negativ lutning

 Att koppla k-värdet till lutning 



Vad eleverna bidrar med i samma aspekt…

 Lutning = vinklar?

 Är lutningen samma på alla ställen på en rät linje?

 Har parallella linjer samma lutning?

 Kan 0 vara en lutning? (horisontell linje)

 Finns det en riktning som man måste gå på linjen? 

 Vad är negativt i -3x? Lutningen eller x?

 Är det alltid negativ lutning i andra kvadranten? 

 Är stor lutning som en julgran som nästan vält? (referensaxel)

 Vad är det för skillnad mellan lutning i en punkt och y-värdet i den punkten? 



Vilket innehåll bidrog eleverna med till lektionerna? 

Eleverna bidrog med aspekter som lärare ofta tar för givet (optional aspects) 

Eleverna fördjupade ämnesinnehållet (tvingade lärare till bättre förklaringar) 

Jag hittade intern logik bakom 183 av 184 elevinspel! 

Elevernas inspel innehåller guld.



Conceptual intimacy (Brent Davis, 9 feb 2018)

Elevers och lärares gemensamma utforskande av matematiskt
innehåll

Elevers vilja och mod att göra inspel kombinerat med lärares
beredskap och strategiska val att utforska en del av dessa inspel

Elev-lärar-relationer som bygger på utforskandet av matematik



Vi behöver se undervisning på ett annat sätt…

 Den ska syfta till förståelse, inte procedurer och regler: inte klassisk genomgång där 
jag först visar hur man gör, utan börja i elevers problemlösning och hitta felsvar där

 Utgå ifrån elevernas uppfattningar: förändra och tydliggör bedömningen 

 Formativa metoder: + post-it, opinionsundersökningar, rösta hem felsvar m.m. 

 Kollektiv undervisning: gruppövning systematiskt varje vecka

 Läromedel möjligen som stöd men inte som utgångspunkt: detta frigjorde tiden

 Färre tal att räkna: en lektion räkning per vecka, gärna i par



Gårdagens första gruppövning i geometri i 8C



Fem dimensioner av matematiskt kraftfulla klassrum

1. Matematiken måste fokuseras och förklaras
2. Det måste finnas kognitiva utmaningar 
3. Alla elever ska bidra, vi måste undervisa alla och inte bara ”de duktiga längst fram”
4. Elever måste känna ägande och auktoritet i sitt lärande
5. Läraren måste bjuda in till matematiskt tänkande, använda missuppfattningar och 

möta eleverna där de är
(Alan H Schoenfeld, 2014)



Alan Schoenfelds original, 2014



Tack!
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eller

tuula.maunula@gu.se

mailto:tuula.maunula@edu.partille.se
mailto:tuula.maunula@gu.se

