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Vi behöver ta hänsyn till

vilken innebörd eleverna 

lägger i det vi undervisar om.

- Mommy, where does poo come from?

- Well, food goes into our tummies, our

bodies take out the good stuff, and   

whatever is left comes out of our bottoms.

- And what about Tigger?



• Förstelärare och lärare (48 %)

• Specialpedagoger och speciallärare (38 %)

• Rektorer, biträdande rektorer, logoped (14 %)

Ni



• 90-talet, Lärarutbildning KAU

• Sedan 2000, lärare ma, bi, fy, ke, tk högstadiet, 

ma gymnasiet lärarutbildning JU, 

lärarfortbildning JU, HDA

• Handledarutbildning Matematiklyftet JU, HB

• Forskarskolan Learning study JU

• Matematiklärare RWS Skövde

Jag



• vilka är de viktigaste faktorerna som har stor effekt på 

elevernas lärande i matematik och motivation –

ledarskapets fokusområden för att öka elevers 

måluppfyllelse?

• vad kännetecknar en professionell och yrkesskicklig ledare 

som når fram med sin undervisning?

• vad innebär det att vara en auktoritet utan att vara 

auktoritär?

Elevers uppfattningar – att förebygga svårigheter



• hur skapar du rutiner, strukturer och ritualer i klassrummet 

som främjar arbetsro och skapar en tryggare miljö?

• hur skapar du som pedagogisk ledare en kultur i 

klassrummet som inbjuder till reflektion, bättre arbetsro, 

mindre stress och ökat fokus på koncentration och lärande?

• hur upprätta positiva och stödjande relationer med varje 

elev som främjar inlärning och motivation?

Elevers uppfattningar – att förebygga svårigheter



• Uppfattningar av undervisningens innehåll

• Elevers uppfattningar och lärares professionalitet

• Klassrumskultur

• Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

• Hur kan elevers uppfattningar tas tillvara?

Vad pratar jag om idag?





Vad ska elever kunna?

Vad behöver elever lära sig?



• uppfattning av ≠ uppfattning om

Uppfattning av något – det sätt som något förstås på



• uppfattning av ≠ uppfattning om

• Vilka drag är specifika för elevens 

uppfattning av ett matematiskt begrepp?

• Vilken innebörd ligger i elevens 

uppfattning av ett begrepp?

Uppfattning av något – det sätt som något förstås på



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

• Hur stor del av figuren är skuggad?



Om lärare har olika uppfattningar av lärande…

• …riskerar de att förstå varandra sämre

• Learning as…

• - increasing one’s knowledge

• - memorizing and reproducing

• - applying

• - understanding

• - seeing something in a different way

• - changing as a person

(Marton & Booth, 1997)



När jag vet något om elevernas uppfattningar av 

undervisningens innehåll…

• …kan jag ge dem mer adekvata möjligheter att förändra sina 

uppfattningar och förstå innehållet på nya sätt

• Det kraftfullaste sättet att övertyga någon, är genom att få 

hen att övertyga sig själv

• Att erfara något på nya sätt kräver ett 

ifrågasättande/utmanande av befintlig föreställning



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

Hur stor del av figuren är skuggad?



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

Konsekvenser av kvalitativt skilda uppfattningar av medelvärde?

”Medelvärdet är när man 

adderar alla värden, och sen 

delar med så många det är”

”Medelvärdet är så mycket 

som var och en får om man 

delar lika på det man har”



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

Medelvärdet av tre tal är 15,2. Två av talen är 14,2 och 19,5. 

Vilket är det tredje?

Hur påverkar en elevs uppfattning av begreppet medelvärde hens 

möjlighet att arbeta med uppgiften?



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

Öppnar olika notationer av multiplikation upp för kvalitativt olika 

uppfattningar av multiplikation? Exemplet 7 ∙ 23



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

Vilka möjligheter till fortsatt lärande har elever som 

uppfattar potenser som…

…intimt förknippade med 
positionssystem?

…ett skrivsätt?

…räkneregler?



Uppfattning av något – det sätt som något förstås på

…yta eller storleken av en yta?

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ

Area som…

…beroende eller oberoende av 
omkrets?

…”basen gånger höjden” eller ett 
snabbt sätt att räkna antalet ae?



Elever ger oss information

Produkt som beroende av flera eller endast en av faktorerna?



Elever ger oss information

• Kan du dela in den här 

cirkeln i fjärdedelar?

• Kan du dela in den här 

cirkeln i sjundedelar?



Läromedel ger oss information

Ritningar är ofta ritade i skala 1:100. 

Det betyder att 1 centimeter på ritningen 

är 1 meter i verkligheten.

Ritningar är ofta ritade i skala 1:100. 

Det betyder att 1 centimeter på ritningen 

är 100 centimeter i verkligheten.

𝑐𝑚 ↔ 𝑚

1 ↔ 100
B ↔ 𝑉

B ↔ 𝑉



Vi behöver ta hänsyn till vilken innebörd eleverna lägger 

i det vi undervisar om

Om elever inte utvecklar sina uppfattningar av matematiska 

idéer, från uppfattningar som är matematiskt felaktiga eller inte 

möjliggör en fortsatt utveckling, och om lärare inte får syn på 

detta, så riskerar elever att få svårare att lära sig matematik.



Professionell och yrkesskicklig…

• Utför arbete som kräver specifik utbildning

• Äger ett praktiskt kunnande som utvecklas inom ett specifikt fält

• Använder sitt kunnande för att hantera oväntade situationer

• Vetskap om kända svårigheter rörande lärande i matematik

• Praktiskt kunnande för att möjliggöra lärande i matematik

… lärare i matematik

• Hantera elevers lärande i matematik med gott omdöme



Professionell och yrkesskicklig lärare i matematik

• Procedurellt?

• Instrumentellt?

• Strukturellt?

Ok, eleven verkar ha fått syn på distributiva lagen vid multiplikation… 

• Tid på dagen

… hur kan jag ge eleven möjlighet att utveckla sitt kunnande ytterligare?

• Tid till lunch eller rast

• Övriga elevers behov

• Elevens ”dagsform”

• Elevens fokusnivå

• Elevens självbild i matematik

• Karaktären av elevens 

uppfattning av multiplikation



Kulturen i klassrummet

• Makt

• Inflytande

• Anseende

• Makt

• Inflytande

• Anseende

Erhåller Använder

BALANS

Auktoritet Auktoritär

The most elementary and valuable statement in science, 

the beginning of wisdom, is ”I do not know”.

Lt. Cmdr. Data, (1988),
Star Trek TNG, Season 2, Ep. 2.



Kulturen i klassrummet

Värna matematikundervisning som rimmar med 

demokratiska värderingar

• Förvänta sig ett tankebidrag från alla

• Ta alla tankebidrag på allvar

• Min röst och min tanke är lika mycket värd som någon annans. 

Jag lyssnar på allas röster och tankar.

• Elevers uppfattningar = Lärares arbetsstycken

• Vikten av ärligt undrande frågor, från såväl lärare som elever



Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lärande bland 

lärare och skolledare många gånger innebär att pseudo-

formativa praktiker utvecklas, där förståelsen av formativ 

bedömning tenderar att bli instrumentell och kopplad till ett 

mer rituellt arbete med ett generellt metodpaket.

Hirsh & Lindberg, (2015), s. 4



Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

Om man betraktar lärande som något som framför allt äger 

rum i interaktionen mellan lärare och elever i en viss miljö, 

som är ordnad på ett visst sätt, handlar formativ bedömning 

inte enbart om att forma eleven, utan lika mycket om att 

forma undervisning och undervisningsmiljö.

Hirsh, (2017), s. 45



Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

We use the general term assessment to refer to all those 

activities undertaken by teachers -- and by their students in 

assessing themselves -- that provide information to be used as 

feedback to modify teaching and learning activities. Such 

assessment becomes formative assessment when the evidence 

is actually used to adapt the teaching to meet student needs.

Black & Wiliam, (1998), s. 140



Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

• Staplade summativa

bedömningar

• matriser som 

kontinuerligt uppdateras

• skriftlig återkoppling till 

elev centralt

• Information om hur elever 

verkar uppfatta ämnesinnehållet 

används för att ta bättre och 

mer välgrundade beslut om den 

fortsatta undervisningen

Den viktigaste återkopplingen är den från elever till lärare



Formativ bedömning/undervisning/förhållningssätt

The most important single factor influencing learning is what the 

learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.

Ausubel, (1968)



Hur få fatt i, och använda, elevers uppfattningar?

Frågor som öppnar för 

beskrivningar av hur 

ämnesinnehållet förstås

Hur mycket är tre gånger fyra?

Hur skriver vi  
7

8
i decimal form?

Vad är derivatan i en punkt där 

den funktionens graf är vågrät?

”Initiate

Response

Evaluation”

Hur vet man att tre gånger fyra är tolv?

Finns det tal som kan skrivas exakt i 

decimal form, men inte i bråkform?

Varför är derivatan noll just vid 

grafens högsta/lägsta punkt?



Hur få fatt i, och använda, elevers uppfattningar?

Släppa ”lektionsmanus” när elevers inspel bjuder in till diskussion 

Spegla elevers utsagor med syfte att…

… klargöra någon elevs uppfattning

… ”provocera fram” en skarpare distinktion från eleven

… skapa en kontrast mot någon annan uppfattning



Hur få fatt i, och använda, elevers uppfattningar?

Regelbundna korta avstämningar, ”Friday tickets”

• Vad tar elever fasta på när de löser uppgifterna?

• Hur verkar de förstå innehållet?

• Hur kan vi designa undervisningen för att ge eleverna 

möjligheter att förändra sin uppfattning?

• När eleverna märkte hur vi använde resultatet, började 

flera av dem själva att ställa sig frågan: Vad är det jag 

inte ser?



Hur få fatt i, och använda, elevers uppfattningar?

Undervisning Analys

Elevers 

uppfattningar

Grund för fortsatt 

undervisning



Elevers uppfattningar som arbetsstycken för en 

ämnesdidaktisk undervisningsutveckling

• Lärare undersöker tillsammans vad elever behöver lära sig 

för att kunna något

• Utgår från ett praktikproblem

- Detta har eleverna svårt att lära sig

- Detta tycker vi är svårt att undervisa om



Learning study som ansats för 

ämnesdidaktisk undervisningsutveckling

Välj 

undervisningsinnehåll

Avgränsa ett 

lärandeobjekt
Förtest

Analys 

FT/ET/lektionsobservationer

Genomför lektion,

observera

Eftertest

Utvärdera,

sammanställ

Planera lektion

Fritt efter Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson (2012)



Fem skäl till varför ett synliggörande av elevernas 

uppfattningar är viktiga för att förhindra 

matematiksvårigheter

• Matematiskt felaktiga eller begränsande uppfattningar 

påverkar lärande av nya begrepp

• Mer adekvat undervisning

• För att förändra en uppfattning krävs kontrasterande, 

utmanande uppfattningar

• Ger lärare information om vad ”poletten” egentligen är

• Kan stimulera elever att uttrycka sitt tänkande – öppnar för 

en klassrumskultur som bygger på att tänkande delas



Tack.

per.hakansson@rws.se
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