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Summary: The aim of this study is to investigate if there are any differences in dialogue-

pattern between the teacher and students, depending on the style of the mathematical 

instruction (i.e., open or traditional). Audio recordings from two of my lessons were 

analyzed. The conclusion is that the dialouge-pattern differs in a number of ways. The 

most important differences regard that students seem to build an alliance with the me as 

teacher with the open mathematical instruction. With the traditional mathematical 

instruction the students seem to alienate from me and the subject. Additionally, with an 

open mathematical instruction the students seem to take a larger step towards reasoning 

about the learning subject. A leap which could be supporting learning in a number of 

ways. With the traditional mathematical instruction the students seem to remember the 

learning subject. 
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1. Inledning 

Sommaravslutningens glädje och ekot från sångerna har klingat av. Skolan är ovanligt 

tyst. I ett av klassrummen sitter en samling elever redo att starta lektion. Lektion på första 

sommarlovsdagen. Det var inte så här det skulle bli, inte så här det skulle vara. 

Sommarskola i matematik. Efter nio års skola är slutbetyget i matematik F för de elever 

som sitter i klassrummet. Eleverna sitter där för att greppa en chans till. En chans som är 

sista möjligheten att lära sig det som fattas och visa de kunskaper som behövs för att nå 

ett högre betyg än F, innan antagningen till gymnasiet måste vänta ett helt år. Ett högre 

betyg är inträdesbiljetten till att påbörja Nationellt program på gymnasiet redan till 

hösten. 

Enligt internationella och nationella mätningar (Skolverket, 2016) visar Sveriges 

grundskoleelever inte önskade nivåer av kunskap i matematik. Att finna vägar till att fler 

elever når önskade nivåer och får godkända betyg, är därmed angeläget. Angeläget är även 

att förfina och bredda de vägar som ger möjligheter för lärande för eleverna. Det finns 

olika sätt att hantera att eleverna inte når önskade kunskapsnivåer i matematik. Ett sätt är 

att erbjuda stöd till elever som hamnat i problem med sin måluppfyllelse. En möjlig väg 

att lösa erbjudandet om stöd och hantera underkända elever är att erbjuda lovskola i 

anslutning till terminsslut. I lovskolan erbjuds mer undervisning till de elever som nått F i 

betyg, för att stödja eleverna att erövra kunskaper och uppnå uppställda mål. Att skolan 

ska erbjuda lovskola är numera lagstadgat (Lag 2017:570 23b§). Under lovskolan erbjuds 

eleverna mer undervisning. Mer undervisning i sig kan vara en lösning, exempelvis för 

den elev som varit frånvarande i sjukdom, men är inte nödvändigtvis det eleverna behöver 

för att lära sig det de ännu inte lärt sig i förhållande till kursmålen. Att eleven inte nått 

kursmålen i matematik kan förklaras och härledas till många bakgrundsfaktorer. En 

bakgrundsfaktor kan vara att undervisningens möjligheter till lärande inte passat eleven. 

Ett sätt att belysa undervisningen betydelse är genom ett examensarbete. 

Ett val jag som matematiklärare ställs inför i min undervisning är vilken typ av 

matematiksinstruktion som ska användas när jag genomför lektioner. Måhända behöver 

elever i positionen särskilt utbildningsbehov i matematik en annan typ av 

matematikinstruktion än den traditionella. Därmed är det både relevant och viktigt att 

belysa vad matematikinstruktionen leder till för läraren och hur elevens lärandemiljö och 

möjligheter till lärande påverkas. En specialpedagogisk relevans är att det finns forskare 

som menar att proaktiva och indirekta åtgärder i syfte att underlätta alla elevers lärande är 
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att föredra som insats för elever i behov av särskilt stöd i matematik (Farrington, et.al., 

2012; Gustafsson, 1971). 

Att systematiskt undersöka hur matematikinstruktionen är en möjlig grund för att utveckla 

undervisning som erbjuder andra möjligheter till lärande för eleverna. Detta leder fram till 

en induktiv hypotes om att en undersökning av elevers lärande och lärarens situation får 

olika karaktär utifrån en matematikinstruktions utformning. Något som skulle kunna vara 

viktigt och intressant att ta med i utveckling och utformning av kommande 

matematiklektioner. 

2. Syfte och frågeställningar 

Avsikten med detta examensarbete är att öka förståelse för och bidra till kunskap om och i 

så fall hur två matematikinstruktioner, en traditionellt utformad och en öppet utformad, 

påverkar karaktären på den lektion de utförs i. Vidare, vilken påverkan 

matematikinstruktionen har för den dialog, som elever i behov av särskilt stöd i matematik 

efterfrågar av läraren i den aktuella undervisningssituationen. 

2.1 Frågeställningar 

1) Hur skiljer sig elevernas dialog med läraren beroende på om matematikinstruktionen är 

traditionellt eller öppet utformad? 

2) Hur påverkas lärandemiljön i klassrummet av olika typer matematikinstruktionen? 

3. Bakgrund och forskningsöversikt 

För att placera undersökningen i ett för syftet relevant forskningsfält samt för att definiera 

nyckelbegrepp följer här en genomgång av tidigare forskning. Först presenteras centrala 

begrepp för examensarbetet. Därefter kommer relevanta styrdokument. Därefter beskrivs 

lärarens undervisning och elevernas lärandemöjligheter i undervisningen. Efter det följer 

ett avsnitt om matematikdidaktik och ytterligare relevans för de aktuella frågeställningarna 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Därpå följer ett avsnitt om matematikuppgifter. 

Avsnittet avslutas med dialogmönster och elever i speciella utbildningsbehov. 

3.1 Centrala begrepp 

SUM-elever- En gemensam benämning för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 

är SUM-elever. Där det kompakta skrivsättet SUM-elever används avser det betydelsen 
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elever i speciella utbildningsbehov i matematik. Ordvalet i istället för med avser att spegla 

en öppenhet och ställa sig i positionen att elevens behov kan vara situationsbundna. 

Matematikinstruktion- i detta examensarbete avses den instruktion som följer efter att ha 

presenterat en matematikuppgift.  

3.1 Styrdokument 

Nu följer en presentation av tre styrdokument som är särskilt relevant för det område som 

examensarbetet utförs inom. Det finns lagar och styrdokument som reglerar skolans 

arbete, exempelvis Skollagen (2010:800) och Läroplanen (Lgr 11). En betydande del av 

skolans arbete består av undervisning. Då nästan alla gått i skolan har var och en, en mer 

eller mindre klar bild av och åsikt om vad undervisning är och hur bra undervisning ser ut. 

Vid närmare granskning av bilderna visar det att erfarenheter och känslor blandats upp 

med fakta och att alla inte har samma bild av vad undervisning är. Fortsättningsvis i detta 

examensarbete avses att undervisning är de ”målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen, 2010:800).  

Ytterligare något som diskuteras i examensarbetet är den vetenskapliga grunden för 

skolans arbete och de val läraren gör i didaktiska situationer. Den vetenskapliga grunden 

för hela skolans arbete formuleras genom ”ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” Skollagen (2010:800 1 kap. 5 §). Ett sätt att uppnå det för mig som lärare är 

att beforska och analysera den egna praktiken som i detta examensarbete. 

Behöriga att söka till nationellt program i gymnasieskolan är de elever som slutfört och 

har minst godkänt i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och ytterligare 

fem ämnen. De elever som avslutat årskurs 9 utan att ännu uppnå behörighet till ett 

nationellt program i gymnasieskolan ska erbjudas lovskola (Lag 2017:570 23b). 

3.2 Lärarens undervisning och elevers lärandemöjligheter 

Undervisning sker i en komplex sambandsväv av orsak och verkan. För att uttrycka och 

skapa en bild av denna sambandsväv och de möten som uppstår mellan lärare och elev 

finns olika perspektiv. Perspektiv som gör det möjligt att förstå och tolka de möten som 

undervisningen erbjuder. Genom att tydliggöra och ställa perspektiv i motpoler är det 

möjligt att visa på kontraster som möjliggör en klarare blick för skeendet i själva mötet. 

Två sådana motpoler erbjuder Runström Nilsson (2017) som menar att arbetet med 

särskilt stöd i skolan kan vara antingen proaktivt eller reaktivt. På skolnivå kan det 
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exempelvis vara att proaktiva skolkulturer baserar sin verksamhet på planering, 

förutsägelse och samarbete. Motpolen på skolnivå är reaktiva skolkulturer låter vanor, 

traditioner och elevinriktade specialpedagogiska insatser styra. Ett andra exempel på 

motpoler är från klassrumsnivå ur lärarperspektiv. När läraren leder, tar initiativ till dialog 

är den proaktiv och styr skeendet i de situationer den möter. När eleverna tar initiativet är 

läraren reaktiv och låter sig ledas. Elevinitiativ kan vara till exempel att kalla på 

uppmärksamhet (som handuppräckning), gå ut ur rummet eller bara sitta och till synes inte 

göra någonting. 

I de möten som sker i matematikundervisning framträder ytterligare två intressanta 

perspektiv. Perspektiven, lärarens undervisning och elevernas möjligheter till lärande. Här 

följer nu ett avsnitt om lärarprocessen och undervisning, därpå följer ett stycke om 

undervisning och elevens lärande. 

Att inta lärarposition är att klä sig i den roll som ansvarar för att leda undervisning mot 

lärande. Främst elevens lärande, likaså ett professionellt lärande för med utveckling av sin 

egen lärarroll. Lärandet i undervisningen sker i ett möte, ett möte mellan lärare och elev, 

där mötet är riktat mot ett lärandeobjekt under visning. Undervisningen ställer läraren 

inför många olika situationer. Situationer som är designade och utförs med två avsikter. 

Dels i undervisande syfte av läraren och dels i lärande syfte för eleven, dessa benämns 

didaktiska situationer. Ett didaktiskt val läraren gör i sin design av sådana för 

undervisningen relevanta situationer är vilken typ av matematikinstruktion som ska 

förevisas eleverna. I det här examensarbetet beskriver och belyses hur två olika typer av 

matematikinstruktioner påverkar undervisningen. 

Ett traditionellt förhållningssätt till undervisning i matematik är att följa läroboken. Med 

traditionellt avses här grovt beskrivet att läraren väljer en eller flera typuppgifter ur 

läroboken. Därefter förevisas typuppgiften för eleverna, följt av stegvis information om 

hur uppgifter av den valda karaktären kan lösas. När instruktionen är genomförd får 

eleverna uppgifter av liknande karaktär att träna på. Det finns forskare som riktat kritik 

mot den traditionella formen av undervisning. Examensarbetet tar nedan upp två 

riktningar på kritiken av den traditionella undervisningen och argumenterar därefter för ett 

alternativ i form av öppen undervisning. 

En kritik till den traditionella undervisningen rör lärandeöverföring. Lave (2010) beskriver 

i ”Math lessons from Liberia” sina studier av skräddare som lärt sig matematik i 

skräddarpraktiken. Dessa skräddare kunde göra korrekta matematiska beräkningar i 

praktiken, när skräddarna testades på liknande uppgifter i formella prov, skilde sig 
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resultaten. Det fanns en viss, dock liten, kunskapsöverföring, där skräddarna tillämpade 

kunskaperna vid formella matematiska prov med liknande beräkningar. Lave vände även 

på försöken och visade att det fanns en viss, dock liten överföring från de formella 

matematikkunskaper skräddarna visat och de beräkningar de kunde göra i skräddarpraktik. 

Efter försöken formulerades teorin och att det finns lärande som är situerat (Lave & 

Wenger, 1991) och ett situationsbundet lärande kan inte enkelt överföras till andra 

situationer. 

En annan kritik till den traditionella undervisningen rör att det finns tankar om att den 

leder till procedurell kunskap snarare än erövrar konceptuella kunskaper i matematik 

(Hiebert & LeFevre, 1986). Procedurell kunskap innebär kunskap om regler och 

procedurer utan koppling till grundläggande matematiska principer. Konceptuell kunskap 

hängs upp i ett sammanhang och är rikare på kopplingar till grundläggande matematiska 

principer. 

Ett alternativ till den traditionella formen av undervisning är att erbjuda eleverna 

möjligheter till öppna lärandeaktiviteter. En undervisning med öppnare lärandeaktiviteter 

erbjuder eleverna en rad andra möjligheter till lärande. Med utgångspunkt i hur hjärnan 

fungerar och antagandet att alla kan lära sig har Boaler (1998) visat att elevarbete med 

öppna uppgifter i matematik leder till högre matematikprestationer, samt en större 

förståelse för matematikens användbarhet. Vidare tyder Boalers (2016) senare forskning 

på, att de kunskaper eleverna visar upp, efter öppnare lärandeaktiviteter blir mer 

konceptuella. Konceptuella i betydelsen att det är mindre av det Lave (2010) menar är 

situationsbundna. 

Undervisning syftar som tidigare uttryckts till elevers lärande. Ändå är det inte helt 

oproblematiskt vare sig att mäta lärande eller fånga en entydig betydelse av begreppet 

lärande. Det vi ser och kan säga något om i det synliga är endast offentliga manifestationer 

på att lärande sker, eller utkomster på att lärande skett (Chi, 2009). Dessa offentliga 

manifestationer på att lärande sker kan kategoriseras i ramverk. Ett ramverk har Chi 

(2009) skapat med indelning av lärandeaktiviteter i tre kategorier. Kategorierna benämns 

aktiva, konstruktiva och interaktiva. För att ge en bredare bild av vad som avses med 

kategorierna i examensarbetet ges tre exempel från praktiken i lovskolan. För det första en 

aktiv lärandeaktivitet kan vara när eleven skriver ner en matematikinstruktion under en 

genomgång. För det andra, en konstruktiv lärandeaktivitet kan vara när eleven själv 

konstruerar en lösning av en uppgift. För det tredje, en interaktiv lärandeaktivitet kan vara 

när eleven i ett samspel med en bänkgranne undersöker ett mönster och samtidigt ställer 
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reflekterande frågor kring sitt lärande. Lärandemöjligheterna för eleverna varierar 

beroende av lärandeaktivitet menar Chi (2009). Vidare konstaterar hon att interaktiva 

lärandeaktiviteter ger fler möjligheter till lärande än de konstruktiva, de konstruktiva ger 

fler lärandemöjligheter än de aktiva och de aktiva ger färst lärandemöjligheter. Ett 

exempel på offentlig manifestation på elevers lärande är elevers prestationer på 

efterföljande test. Prestationer på efterföljande test ger ett snävare uttalande om elevers 

lärande.  

Till skillnad från Chi (2009) som uttalar sig om offentliga manifestationer går andra 

längre i sina försök att synliggöra lärandet och använder sig som Klingberg (2016) av 

neurovetenskap. Genom stöd i neurovetenskap går det att säga något om uppmätt 

hjärnaktivitet vid olika aktiviteter och vad efterföljande test visar. Forskare som använder 

sig av neurovetenskap grundar sig i vad vi vet om hur hjärnan fungerar. Vi vet att 

kommunikationen mellan olika hjärnceller sker via synapser. En hjärncell frisläpper en 

kemisk förening, en transmittorsubstans, som absorberas av nästa cell. Hjärnceller som 

kommunicerar frekvent stärks i sitt samband. All träning och övning som sker görs för att 

meddelanden som går samma väg i hjärnan flera gånger överför kommunikationen 

snabbare och snabbare. Med tillräcklig övning, blir kommunikationen i hjärnan mer 

automatisk. Detta uttrycks ibland i metaforer. En metafor som Boaler (2016) använder är 

att se på hjärnan som en muskel som går att träna upp. En annan metafor är att övning 

låter hjärnan trampa upp, bilda stigar och vägar för att komma åt informationen snabbt. 

När hjärncellerna kommunicerar ökar blodflödet i de delar av hjärnan där 

kommunikationen sker. Blodflödet i olika delar av hjärnan är ett tecken på att aktivitet 

sker. Detta blodflöde kan mätas med fMRI (funktionell magnetresonanstomografi). 

Forskning som jämfört hjärnaktiviteten med fMRI har funnit att det blir en högre 

hjärnaktivitet under testsituationen för de som tränat på matematikuppgifter med given 

lösningsmetod i jämförelse med elever som tränat på uppgifter utan given lösningsmetod 

(Karlsson Wirebring, Lithner, Jonsson, Liljekvist, Norqvist, & Nyberg, 2015). Elever som 

tränat på uppgifter med given lösningsmetod fick under testtillfället ”trampa upp sina 

stigar” skapa de kopplingar som de inte gjort under träningen. Medan de som tränat på 

uppgifter utan given lösningsmetod redan hade skapat kopplingarna. Elever som tränat 

utan given lösningsmetod hade efter en veckas tid högre resultat på test. 

3.3 Matematikdidaktik 

Som alla ämnen, har matematikämnet sin egenart. En egenart är att ämnet har hög 

redundans, vilket innebär att varje liten symbol, siffra eller text har betydelse och är 
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avgränsat definierad. Detta ställer höga krav på förståelse för tolkaren. Matematikämnet 

har även fler egenarter. Matematik kan tänkas skilja sig från andra ämnen på tre sätt. De 

tre sätten är den systematiska naturen, epistemologin i matematiskt kunnande, och 

inlärningskulturen. Det finns forskare som menar att på grund av att matematiken skiljer 

sig från andra ämnen bör den ha en egen didaktik. En sådan forskare är Brousseau (2002) 

som formulerat Theory of Didactical situations (TDS) där matematikundervisningen delas 

in i didaktiska situationer. Ett exempel på en sådan didaktisk situation är 

matematikinstruktioner.  

I gymnasiets skolpraktik är ett vanligt uttalande att ”det är också elevens ansvar att lära 

sig”, (vanligtvis uttalat över en kaffekopp efter en lektion som inte ledde till det lärande 

för eleven som läraren önskat). Tidigare nämnda Brousseau formulerar detta genom att 

uttrycka att eleven behöver äga sitt lärande för att lärande ska ske. Även om eleven 

behöver äga sitt lärande för att lärande ska ske är det lärarens ansvar att genom val och 

utformning av lärandeobjekt, som till exempel en matematikinstruktion, leda eleven till att 

ta makten över lärandet och acceptera det som sitt eget. Processen kallas för 

devolutionsprocess. Bärande i devolutionsprocessen är att läraren och eleven utvecklar ett 

didaktiskt kontrakt och skapar en allians för att denna process ska ske. I en sådan allians 

engagerar sig två människor i ett målinriktat samarbete, där den ena individen försöker 

ändra den andra och där den andra individen är en agent för förändringen (Brousseau, 

2002; Bordin & Kovacs, 1979). Så med lovskolan som exempel handlar det om att läraren 

försöker förändra eleven i riktning mot kunskapsmålen i matematik för årskurs 9 (Lgr 11). 

Den tidigare nämnda Brousseau (2002) menar alltså att allians behöver skapas för att 

eleven ska äga sitt lärande. En motpol till allians menar detta examensarbetet är alienation. 

Ordet alienation har sitt ursprung och härstammar i latinets alienatio- främjande (Ahlberg, 

1966). Alienation får ordet beteckna ett stadie av främlingskap, ett förfrämligande, att 

eleven ställer sig främmande från hela eller delar av matematikundervisningen. Delar i 

matematikundervisningen som interaktion med läraren, matematikinstruktion, uppgift och 

matematikämnet som sådant. Eleven skapar sig en sorts avskärmning ifrån det mål, som 

förutsätts vara i huvudfokus i matematikundervisningen, att skaffa sig kunskaper 

motsvarande minst E-nivå i grundskolans matematik.  

Ytterligare en bärande del i Brousseaus teori är hans resonerande kring miljön. Miljön är 

allt det som finns runt den aktivitet som eleven befinner sig i och som eleven agerar med. 

Därmed är miljön bland annat uppgiftens formulering, tillgång till olika 

representationsformer, såsom bilder eller konkret material och även klasskamrater. När 
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eleven engagerar sig i lärandeobjektet är den aktiv i dialog med miljön inom någon av 

processerna aktion, formulerande eller validerande. I aktionsprocessen lyssnar, ritar, 

analyserar och diskuterar eleven. Efter aktionsprocessen glider eleven över i att formulera 

sig och därefter konstruera kunskaper om lärandeobjektet i validerandeprocessen. 

3.4 Matematikuppgifter 

Ett vanligt sätt att instruera i matematik är att starta matematikinstruktionen med en 

matematikuppgift. När lärare designar sina lektion ställs de inför att matematikuppgifter är 

olika konstruerade. Det finns ramverk för att klassificera matematikuppgifter som kan 

underlätta för läraren att genomföra sina val av uppgifter att använda i undervisningen. 

Läraren kan därmed få vägledning i sitt val av matematikuppgift att förevisa genom att 

sätta in matematikuppgiften i ett ramverk. Ett sådant ramverk för matematikuppgifter har 

Lithner (2008) konstruerat. Ramverket erbjuder en klassificering av matematikuppgifter 

med avseende på vilka möjligheter de ger till att använda algoritmiska resonemang (AR) 

eller kreativa resonemang (CMR) vid lösning.  

Som tidigare skrivits i avsnittet styrdokument ska undervisningen vila på vetenskaplig 

grund. Att kategorisera och sätta in matematikuppgifter i ramverk och därefter utvärdera 

mot elevers prestationer på test kan vara ett stöd för läraren då forskning visar att olika 

typer av uppgifter leder till olika möjligheter till lärande. En annan viktig sak vid 

planering av undervisning är kursmålen. Ett område som ingår i kursmålen för matematik 

årskurs 9 är att arbeta med mönster. Mönster i matematikämnet kan beskrivas som 

upprepad regelbundenhet som kan uttryckas i ord, bild, tabell eller formler. Den typen av 

matematiska mönsteruppgifter används i detta examensarbete för att undersöka 

algoritmiska och kreativa resonemang hos elever. För att exemplifiera hur ramverket kan 

användas har jag skapat och redogör för två mönsteruppgifter nedan. Den första uppgiften 

är ett exempel på uppgift som matematiskt behandlar mönster. Ett exempel som 

uppmuntrar till algoritmiskt resonemang (figur 1).  
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Uppgiften klassificeras som AR för att den har stegvisa lösningsförslag. Och den kan 

göras än mer uppmuntrande för att använda AR genom att lägga till följande tre textrader. 

Tips för att finna formeln för ett aritmetiskt mönster: Multiplicera talet mönstret ökar 

med, med n. Testa därefter i figur 1 om du behöver justera + eller – något så att svaret 

stämmer med antalet i figur 1. Skriv därefter formeln AS=3n-2. 

Samma frågeställning och mönster som mönsteruppgift 1 (figur 1) kan uttryckas i en 

mönsteruppgift som uppmuntrar till kreativt resonemang genom att mönstret presenteras 

och elevernas uppgift är att själva upptäcka mönstrets fortsättning. Det leder till en 

presentation av uppgiften i figur 2 som ger fler möjligheter till kreativa resonemang.  

 

Uppgiften i figur 2 kategoriseras som CMR-uppgift för att den saknar stegvisa 

instruktionsförslag till hur den ska lösas. 

Hur många stjärnor finns det i figur nummer 100? 

Undersök antal snöstjärnor i mönstret. 

Mönstret i bild 

Figur   1 2 3 4 

                          *             ****          *******        ********** 

Hur många stjärnor finns det i figur nummer 100? 

Undersök antal snöstjärnor i mönstret. 

Mönstret i bild 

Figur                          1         2            3                  4 

Antal snöstjärnor       *       ****      *******      ********** 

 

För varje figur växer mönstret, vi lägger till 3 snöstjärnor. 

Mönstret i tabell 

Figur nr   1    2    3    4  

Antal snöstjärnor   1    4    7   10 

Mönstret med formel  

Antal snöstjärnor AS=3n-2 

 

Figur 1 Exempel på AR-uppgift 

Figur 2 Exempel på CMR-uppgift 
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Den i jämförelse med AR (figur 1) öppnare CMR- uppgiften (figur 2) ger andra 

möjligheter i undervisningen.  

Andra forskare än Lithner (2008) använder angränsande och överlappande indelning av 

matematikuppgifter. En sådan är att jämföra uppgifter som presenteras med lösningsmetod 

och uppgifter där eleven själv får skapa lösningen (Karlsson Wirebring, Lithner, Jonsson, 

Liljekvist, Norqvist, & Nyberg, 2015). Ytterligare en indelning är traditionella och öppna 

uppgifter Boaler (2017).  

De två exemplen ovan (figur 1 och figur 2) visar att samma frågeställning kan användas 

för att en uppgift ska klassificeras som en AR- eller CMR-uppgift. Det finns forskning 

som låtit eleverna arbeta med och träna på CMR-uppgifter respektive AR-uppgifter. Deras 

resultat visar att de elever som tränat på CMR-uppgifter fick högre resultat på uppföljande 

test jämfört med de som arbetat och tränat på AR-uppgifter. Studien fann också att de som 

gynnas mest är de kognitivt svagare studenterna (Norqvist, Lithner, Jonsson & Liljekvist, 

2015). Det finns fler forskare som lyckats peka ut att just SUM-elevers lärande kan 

gynnas av arbete med öppna matematikuppgifter och att den typen av uppgifter kan 

erbjuda stöd för elevers lärande på ett antal sätt. En sådan är Boaler (2017) som i sin bok 

”Matematik med dynamiskt mindset” presenterar sin forskning som visar att elevers 

arbete med öppna uppgifter som har lågt golv och högt i tak gynnar elevers lärande. Med 

lågt golv menas att det inte är så höga formella krav på tidigare matematikkunskaper och 

med högt tak att uppgiften kan leda till att eleverna får generalisera sina formella 

kunskaper och utvecklas. Vidare menar Boaler (2017) att de elever som gynnas mest i sin 

prestation är de som är lågpresterande.  

”Supporters of process-based work argue that if students are given open-

ended, practical, and investigative work that requires them to make their 

own decisions, plan their own routes through tasks, choose methods, and 

apply their mathematical knowledge, the students will benefit in a 

number of ways” Boaler, 1998, s 42).  

Efter denna genomgång av indelning av matematikuppgifter riktas fokus mot den 

matematikinstruktion läraren presenterar för eleven. På liknande sätt som med 

matematikuppgifters indelning och kategorisering är det möjligt att uttrycka 

matematikinstruktioner. Det är möjligt för läraren att ge matematikinstruktioner för 

lösning antingen genom stegvisa givna lösningsmetoder, eller genom att låta eleverna 

arbeta med uppgifter utan givna lösningsmetoder. Ett vanligt upplägg i 

matematikläroböcker är att det finns givna stegvisa instruktioner till lösningsmetoder, en 
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sorts förklaring till varför en lösning fungerar. Forskning som ställt förklarande 

matematikinstruktioner mot öppna matematikinstruktioner har konstaterat att elevernas 

prestationer på efterföljande test blir högre efter öppna (Norqvist, 2018). Stegvisa 

instruktioner i sig behöver inte ge lägre resultat på efterföljande test. Det är snarare i 

vilken riktning den stegvisa instruktionen pekar åt som är viktig för elevens lärande. 

Elevens lärande gynnas och dess motivation ökar för fortsatt lärande med stegvisa 

instruktioner när eleven tränas i och lär sig ställa frågor till sig själv rörande 

självreglerande strategier kring hur de ska angripa och lösa matematikuppgifter 

(Montague, 2008). 

3.5 Dialogmönster 

I matematikundervisning står tal i fokus i dubbel bemärkelse. Dels i den matematiska 

formen och dels i den dialog som sker mellan elev och lärare. Det finns forskning kring 

dialogens betydelse i undervisningen. Forskning som föreslår att läraren förändrar sitt sätt 

att undervisa i riktning mot att använda utforskande tal (Murphy, 2016). När fokus 

överförs på talet och dialogen kan ett ramverk användas för att kategorisera dialogerna. Ett 

sådant ramverk för att kategorisera dialog med elever erbjuder Chi (2009). Hennes 

ramverk delas in i tre kategorier. I den första kategorin den aktiva dialogen leder talet till 

en synlig aktivitet hos eleven, den hummar, skriver eller utför en handling. I den andra, 

den konstruktiva dialogen, skapar eleven något, exempelvis skriver en matematisk 

lösning. Den tredje, den interaktiva dialogen är mer sammanflätad och dialogen i sig leder 

fram till en gemensam process fram till ett mål. 

En dialog kan vara ett erbjudande om möjlighet till lärande för eleven. Forskning har 

funnit att instruerande dialoger där interaktionen sker mellan en lärare och en elev ser 

annorlunda ut än de dialoger som sker mellan elever (Chi, 2009). De dialoger som sker 

mellan lärare och elev kategoriseras som instruerande dialoger. De instruerande 

dialogerna har en tendens att följa ett väldefinierat mönster. Ett mönster som startar med 

att läraren ställer en fråga eller begära respons från eleven. Mönstret fortsätter därefter 

med ett bidrag från experten i form av korrekt återkoppling. Därpå följer en mer utvecklad 

dialog kring ämnet. Instruktionerna från läraren sker i stort sett utifrån tre kategorier 

• Att förklara 

• Erbjuda korrigerande återkoppling 

• Stötta och guida eleven i lärandet. 
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Den tredje kategorin att stötta och guida eleven ger bredare möjligheter till lärande. En 

metafor för att stötta och guida eleven står Wood och Bruner (1976) för som menar att 

läraren erbjuder en sorts byggnadsställning runt elevens lärande så att eleven kan 

koncentrera sig på att lära sig det som ligger inom räckhåll för dess kompetens.  

”This scaffolding consists essentially of the adult “controlling” those 

elements of the task that are initially beyond the learners capacity, thus 

permitting him to concentrate upon and complete only those elements 

that are within his range of competence  (Wood m.fl., 1976, s. 90)”. 

3.6 Elever i speciella utbildningsbehov i matematik 

Det finns många olika bakgrunder till att en elev får F i matematik och hamnar i 

positionen SUM-elev. Något som ges mycket tid i skolområdet, på alla nivåer, är att 

fokusera på elevers frånvaro (Skolinspektionen, 2016a, 2016b). Ett drag i 

klassrumskontexten är att den rör sig och är föränderlig. Även eleverna rör på sig, det är 

verkligheten och där förekommer frånvaro. Enligt Skolinspektionens rapport (2016a) om 

frånvaro är den ogiltiga frånvaron i Sveriges grundskolor omfattande. Rapporten följdes 

upp (2016b) och där det konstaterades att en orsak till frånvaro kunde vara att eleven 

mötte en pedagogik som inte passade den. Skolinspektionen konstaterade också att även 

giltig frånvaro är problematisk och att det finns ett stort utvecklingsarbete att göra för 

skolorna. 

En annan bakgrund är att SUM-positionen är konstruerad. Konstruerad genom att läraren i 

sin dialog med eleven är medkonstruktör till att elever placeras och blir kvar i SUM-

position när de studerar matematik (Heyd-Metzuyanim, 2013) och att lärare genom sina 

pedagogiska vägval placerar olika elever i SUM-position (Lambert, 2015). Då blir en 

utveckling av pedagogiken i klassrummet den viktigaste faktorn för att hjälpa en elev i 

skolsvårigheter (Asp-Onsjö, 2008). Ur ett specialpedagogiskt perspektiv anser forskare 

såsom Gustafsson (1971) att proaktiva och indirekta åtgärder i syfte att underlätta för alla 

elevers lärande är att föredra som insats för elever i behov av särskilt stöd i matematik. 

Detta stödjs av den kritiska litteraturöversikten kring ickekognitiva faktorer som formar 

skolframgång hos ungdomar som leddes av Farrington (2012). För att utveckla 

pedagogiken behövs forskning om vad som fungerar och leder elever till fler möjligheter 

till lärande. Inom det fältet av forskning skriver Hattie (2017) att effektiva lärare skapar 

möjligheter till lärande för elever, följer upp vilken påverkan lärsituationen har och 

därefter anpassar undervisningen. Vilket leder oss till att syftet för detta examensarbete 
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undersöktes med kvalitativ metod genom att två ljudupptagningar av två lektioner. 

Lektioner där min matematikinstruktions efterföljande dialog analyserades. 

4. Metod 

I denna del av examensarbetet följer en redogörelse av val av metod, urval samt 

genomförande. Här tas även de etiska överväganden som gjorts upp. Avsnittet startar med 

valet av metod. Därpå följer urval, samt genomförandet av de olika delarna i designen av 

studien. Här tas även etiska ställningstaganden utifrån att det är mina två lektioner 

examensarbetet vilar på. 

4.1 Metodval 

Att vara både forskare och lärare i en och samma grupp med SUM-elever kan tänkas vara 

problematiskt. Så här gjorde jag. Grundprincipen för val som gjordes utifrån lärarrollen 

var att eleverna inte skulle göra något de inte skulle varit anvisade att göra även om 

examensarbetet inte genomfördes. Grundprincipen för de val som gjordes utifrån 

forskarrollen var en tydlig design, med tydlig teoretisk anknytning där endast 

matematikinstruktionen varierades. Ett teoretiska ramverk byggdes kring Brousseaus 

(2002) teorier om didaktiska situationer, det fick ligga till grund för resten av studiens 

design. Empirin samlades in i en grupp elever med F i grundskolans matematik som gick 

lovskola. En utförligare beskrivning av urvalet följer under avsnittet urval. Två jämförbara 

grupper skapades genom att ett förtest låg till grund för gruppindelningen. Som start till 

både den traditionella och den öppna matematikinstruktionen valdes en matematikuppgift 

som var lika i bägge grupperna. Matematikuppgiften som valdes som start av 

matematikinstruktionen valdes av två anledningar. Den första anledningen att den ingår i 

kursmålen för den kurs eleverna på lovskolan studerade. Den anledningen beskrivs 

utförligare i stycket om etiska överväganden. Den andra att den kunde sättas in i Lithners 

(2008) ramverk, och kategoriseras som möjlig att lösa med kreativt resonemang. För att 

ytterligare stärka upp motiveringen av uppgiften jämfördes uppgiften med ytterligare en 

forskare indelning av matematikuppgifter, Boaler (2017). I den uppdelningen 

kategoriseras vald uppgift som en öppen matematikuppgift med lågt golv och högt tak. En 

lektion i vardera grupp genomfördes, med en öppen respektive en traditionell 

matematikinstruktion. Därmed anser detta examensarbete att det varierades i studien var 

den matematikinstruktion som delgavs eleverna och att skillnaderna kan undersökas. 

Under de genomförda lektionerna gjordes en ljudupptagning. Av ljudupptagningarna från 

de två lektionerna genomfördes en tematisk analys (Clarke & Braun, 2012). Då två 
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lektioner kan tänkas var lite empiri gjordes en djupare kvalitativ analys av de två 

lektionerna. 

4.2 Urval 

Valet av skola gjordes ursprungligen utifrån flera kriterier. Ett kriterie är att lovskolan är 

en unik miljö som möjliggör forskning i en större grupp informanter med betyget F i 

grundskolans matematik. Betyget F i gruppen innebär att informanterna har det 

gemensamt att de inte uppnått målen i den takt som deras jämnåriga. Lovskolan skiljer 

mot ordinarie skolmiljö där eleverna i behov av särskilt stöd i matematik är utspridda i ett 

större sammanhang. Det var därmed en form av stratifierat urval (Bryman, 2011), där 

informanterna valts utifrån en gemensam nämnare. Urvalet var också målinriktat ur 

aspekten att examensarbetets syfte och frågeställningar avser att undersöka SUM-elever. 

När urvalet gjorts tillfrågades två personer om tillåtelse att genomföra studien. Dels rektor 

på vald skola och den i kommunen ansvarige för lovskolan och bägge ställde sig positiv 

till och ansåg att det var viktigt och betydelsefullt att examensarbetet skulle få 

genomföras. Efter att urvalet gjorts stod det klart att jag som skriver examensarbetet 

behövdes som lärare på lovskolan. Att jag skulle undervisa den för urvalet aktuella 

gruppen förändrade förutsättningarna för examensarbetet. Tillgänglighet är också enligt 

Bryman (2011) ett val som kan rättfärdigas om det är det som är möjligt inom tidsramen 

för en studie.  

Grundskolan ligger utanför en stad i Mellannorrland. Skolan hade ungefär 120 elever som 

slutade årskurs 9 av dessa fick 40 stycken elever betyget F i grundskolans matematik. 

Andelen elever med F var högre än förevarande år och alla utom en elev i lovskolan 

saknade åtgärdsprogram och dokumenterade extra anpassningar. De elever som kom till 

lovskolan hade med sig en överlämning med vilka kunskapsmål de ännu inte uppnått från 

betygssättande lärare. Alla 40 elever med F fick erbjudande om maximalt 3 veckors extra 

studier i matematik på sommarlovet. Studiens urval avgränsar sig till att gälla de 24 elever 

som närvarade vid uppstarten av lovskolan. 

Valet av lärare för att genomföra studien. För att ha hög kontroll på att endast undersöka 

den matematiska instruktionen som avses byggdes examensarbetet metod upp i en tydlig 

design med ett antal ramverk och att matematikuppgiften som inledde lektionen var 

konstant. För att läraren skulle vara konstant valde jag att genomföra de två lektionerna 

själv. Därmed behövs en presentation av mig. Efter nästan 25 års arbete i skolan som 

lärare skriver jag nu ett examensarbete inom Speciallärarprogrammet med inriktning mot 

matematikutveckling. En utbildning som påbörjades hösten 2018. Mestadelen av den 
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undervisning jag genomfört har varit i gymnasiets matematikkurser i en medelstor 

kommun i Mellannorrland. Förutom att vara behörig och legitimerad i matematik för 

gymnasiet har jag också utbildning och lärarlegitimation för årskurs 4-9 i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Jag identifierar mig som kvinna.  

4.3 Beskrivning av studiens design 

Förtestet och lektionerna utfördes av mig vid två olika tillfällen. Med förtestets resultat 

som grund skapades två jämförbara grupper. 

Dagen efter förtestet genomfördes ljudupptagning av en lektion i vardera grupp. Lektionen 

i gruppen som fick den traditionella matematikinstruktionen genomfördes först. Följt av 

gruppen med den öppna matematikinstruktionen. Bägge lektionerna inleddes med en 

matematikinstruktion, matematikinstruktionen följdes av dryga 20 minuters elevarbete. 

Figur 3 visar en schematiskt studiens design. 

 

Den traditionella matematikinstruktionen startade med en matematikuppgift vars 

lösningsmetod presenterades stegvis på tavlan.  

Uppgiften som användes i matematikinstruktionerna inspirerades av uppgiften Hur växer 

mönstret? (Boaler, 2016). Bild och text skrevs på den vita tavlan som var placerad längst 

fram i klassrummet och de olika stegen förklarades muntligt genom att en lösningsmetod 

presenterades. Här följer en redovisning av de olika stegen som presenterades. 

Den första figuren i det tänkta mönstret visualiserades genom att sätta upp kvadratiska 

papperslappar som fick synliggöra mönstret. De tre första figurerna i mönstret som växte 

fram presenteras i bilden (figur 4).  

Förtest  

Traditionell instruktion  Öppen instruktion   

Ljudupptagning av 
lärarens tal  

Ljudupptagning av 
lärarens tal  

Figur 3 Schematisk modell för examensarbetets upplägg 
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Figur 4 De tre första figurerna i mönstret som växte fram. 

I mönstrets första figur sattes först den översta kvadraten upp, därefter de tre nedersta. 

Figuren döptes till 1. Därefter räknades det totala antalet kvadrater i respektive figur. 

Figurnummer och antalet kvadrater fördes in i en tabell som skrevs på tavlan under det 

tänkta mönstret och antalet kvadrater i respektive figur fördes in i tabellen. Detta 

repeterades fram till figur 3 i mönstret. 

Den tabell som fortlöpande fylldes på och skrevs ner på vita tavlan såg ut som följer (figur 

5). 

Figur   1 2 3 4  

Antal   4 9 16 25 

Figur 5 Den tabell som växte fram när mönstret presenterades. 

När tabellen var färdigskriven ställdes fråga. – Kan du se något gemensamt bland talen i 

talföljden 4,9,16, 25? 

Tillsammans efter i en dialog kom ett ”vi” fram till slutsatsen att talen kunde ses som 

kvadrater. Det vill säga att det fanns tal som multiplicerat med sig själv har produkten 

Kvadraterna skrevs i den befintliga tabellen ut på tavlan (figur 6). 

Figur   1 2 3 4  

Antal   4 9 16 25 

Kvadraten 22 32 42 52 

Figur 6 Den tabell som växte fram kvadraterna förts in. 

Figurnumret jämfördes med basen i kvadraten. Tillsammans i ett ”vi” med gruppen drogs 

slutsatsen att ett mönster finns. Mönstret är att figurnumret adderat med 1 blir basen i 

kvadraten. 
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Därefter infördes en variabel, n där n fick beteckna något figurnummer i mönstret.  Ett 

uttryck för att beteckna antalet kvadrater i något figurnummer skrevs ut, (n+1)2. När 

instruktionen var slut fick eleverna uppgifter med mönster som liknade den uppgift som 

löstes gemensamt på tavlan. 

I den öppna matematikinstruktionen användes samma matematikuppgift som i den 

traditionella. Skillnaden ligger i att den öppna gruppen inte presenterades en 

lösningsmetod för eleverna. Så även den öppna matematikinstruktionen baserades på 

uppgiften Hur växer mönstret? (Boaler, 2016). Bild och text skrevs på tavlan. 

Ingen lösningsmetod i form av utskriven tabell, visade mönster eller formel presenterades 

utan eleverna ombads undersöka hur mönstret växer och skriva ner vad de kom fram till. 

Och därefter fortsätta att träna på samma uppgifter som den traditionella gruppen fick. 

Lektionen avslutades med en sammanfattning. Sammanfattningen innehöll några olika sätt 

att bygga ut mönstret. 

4.4 Förtest 

Här beskrivs den insamlingsmetod, det material, genomförande och den procedur som 

förtestet genomgick. 

Den insamlingsmetod som användes för att samla in information förtestet var ett skriftligt 

test. Avsikten med förtestet var att skapa två jämna grupper. Som material till förtestet 

användes de 12 första uppgifterna från matematikdiagnos 8 ur McIntosh (2008, s 217). 

I starten av förtestet välkomnades informanterna, därpå följde en presentation av 

forskaren, information om undersökningens syfte och den information som finns i 

missivbrevet (bilaga 1). Under det skriftliga testet fick informanterna utan stöttning av 

lärare eller annan lösa matematikuppgifterna. Med i klassrummet, utan att aktivt delta, 

befann sig även de övriga två lärare och tre assistenter som arbetade på lovskolan. 

De 24 informanterna, tilldelades varsin sittplats i ett klassrum. Penna och 

anteckningspapper delas ut. Borden de satt vid var placerade så att de inte skulle se vad 

andra skriver. Informanterna informerades att endast titta på sina egna uppgifter. Alla fick 

varsitt papper med 12 uppgifter, en penna och en sudd. Därefter löste de uppgifterna och 

redovisade sina lösningar skriftligt. En lugn, tyst, avspänd stämning rådde i klassrummet. 

De vände på papperen för att visa att de var färdiga med uppgifterna och satt därefter kvar 

på anvisad plats. Därefter samlades förtestet kontinuerligt in.  
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Den databearbetning som utfördes på förtestet startade i att en bedömningsmall skapades. 

Testet rättades, varje fråga poängsattes med 1 poäng för helt korrekt svar och 0 poäng för 

andra svar. Några ytterligare graderingar gjordes inte då uppgifternas karaktär var av den 

karaktären att antingen är lösningen korrekt eller så är den inte det. Resultaten fördes 

därpå in i ett kalkylark i Excel. Därefter sorterades elevernas resultat på kontrolltesten från 

högst till lägst. Efter sorteringen skapades en så jämn gruppindelning som möjligt till 

genomförandet av ljudupptagningen av de två matematikinstruktionerna genom att 

varannan elev sorterades in i en traditionell grupp respektive öppen grupp.  

4.5 Lektion 

Här beskrivs den insamlingsmetod, det material, genomförande och den procedur som 

förtestet genomgick. 

Den insamlingsmetod som användes för att samla in dialogerna i klassrummet var 

ljudupptagning. Ljudupptagning i den traditionella gruppen togs upp först. Därpå gjordes 

samma sak i den öppna gruppen. En ljudupptagning gjordes av det tal och de dialoger som 

följde på matematikinstruktionen med en mikrofon (ca 1 cm) fastsatt på skjortan vid 

halsen. Mikrofonen var kopplad till en ljudinspelare i en mobiltelefon. Det är viktigt att ha 

en plan för analysen innan den genomförs menar Kvale & Brinkmann (2014), och 

fortsätter med, så att forskaren inte står där med 10000 sidor transkriberat material och 

inte vet hur det ska kategoriseras. För att undvika det avgränsades insamlingen av 

ljudupptagning till två tillfällen och en tematisk analys genomfördes. 

Det material som delades ut till eleverna delades ut efter matematikinstruktionerna. Efter 

matematikinstruktionen fick eleverna i respektive grupp likadana uppgifter att träna på, 

utdelade på papper. De uppgifter eleverna fick arbeta med var dels uppgifter ur 

MatteDirekt årskurs 9 (Carlsson m.fl., 2011) den lärobok som den undersökta skolan 

använde och dels två Nationella Prov-uppgifter (uppgift 10 delprov C, 2009, uppgift 7 

delprov C, 2006) för årskurs 9 elever i grundskolan (Skolverket, 2019).  

Det jag sa och de dialoger jag interagerade i efter matematikinstruktionen samlades in med 

en ljudupptagning. Vid ljudupptagningarna välkomnades informanterna och informerades 

om det innehåll som finns i missivbrevet. Ljudupptagningen planerades till och 

genomfördes dagen efter förtestet. Informanterna befann sig i ett klassrum och 

informerades om gruppindelningen. Den ”öppna” gruppen gick till ett angränsande 

klassrum där de fick arbeta med att lösa matematikuppgifter som var utanför studien, 

tillsammans med två andra lärare och tre assistenter. Den ”traditionella” gruppen stannade 
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i klassrummet. När endast den ”traditionella” gruppen befann sig i klassrummet 

informerades eleverna att det som uttalades i klassrummet skulle spelas in. 

Den vita mikrofonen placerades på skjortkragen och inspelningsmekanismen i den 

iPhone8 som användes startades. Telefonen placerades i byxfickan. Därefter genomfördes 

en matematikinstruktion. Därpå följde en information om elevarbete och att forskaren gick 

runt i lärarrollen och förde dialoger med eleverna. 

När den traditionella gruppens lektion var slut bytte grupperna klassrum och proceduren 

upprepades. De uppgifter eleverna arbetade med i anslutning till matematikinstruktionen 

under ljudupptagningen mig distribuerades på ett papper. 

Databearbetningen av startade med att ljudupptagningen genomlyssnades i sin helhet 

därefter genomfördes en transkribering. Transkriberingen innebar att det talade språket 

omvandlades till skriftspråk för att göra ljudupptagningen tillgänglig för utskrift. 

Utskriften avsåg att möjliggöra en tematisk analys. En ortografisk transkribering utfördes 

för att utföra analysen då det är vad Clarke och Braun (2012) menar krävs för att en 

tematisk analys ska hålla hög kvalite´. Den ortografisk transkribering innebar att förutom 

att notera tal, översattes också upprepningar hummande och pauser till text. Ljudfilerna 

lyssnades först igenom i sin helhet i direkt anslutning till upptagningen för att kontrollera 

om ljudkvalitén behövde förbättras.  

Därpå följde en fas av genomlyssningar av ljudfilerna som innehöll många stopp, varje 

stopp följdes av att anteckna i en ordbehandlingsfil. En tidsangivelse för när interaktioner 

ägde rum antecknades. Ett antal interaktioner antecknades. Därmed noterades en kod vid 

varje byte av elev i interaktionerna. [T_1_LE], första bokstaven stod för traditionell eller 

öppen, siffran för vilket ordningstal interaktionen hade och därpå följande angav om det 

var lärare eller elev som initierade interaktionen. Varje dialogs avgränsning är till den elev 

som står i fokus. Utan en sådan avgränsning skulle även överhörda dialoger i klassrummet 

kunna översättas till text.  Under den tredje fasens genomlyssningar lästes textfilen 

parallellt med att lyssna på ljudfilen. Ljudfilen sattes på paus endast om någon bokstav 

eller ord som kunde urskiljas saknades i textfilen. Den fjärde fasens genomlyssningar 

innehöll också många pauser i ljudfilen, vid varje paus markerades pauser i 

interaktionerna med (…). Även ljud som hmm, ähh och andra ickeord som skulle kunna 

ge mening i den följande analysen nedtecknades i textfilen. Därpå lyssnades ljudfilen 

igenom i en femte fas parallellt med att textfilen lästes för att säkerställa att textfilen 

stämde. Koderna räknades för att användas till analysen. 
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4.6 Fältanteckningar 

Den insamlingsmetod som användes för att föra fältanteckningarna startade genom att 

skriva korta noteringar under lektionerna. De korta noteringarna innehöll förnamn på 

elever som lämnade klassrummet och tidpunkter. Noteringarna utökades en loggbok i 

direkt anslutning till att skoldagen för eleverna tagit slut. I loggboken användes rubrikerna 

förtest, öppen matematikinstruktion och traditionell matematikinstruktion. Under 

respektive rubrik antecknades datum, vidare skrevs det ner som var utmärkande eller 

speciellt under den genomförda lektionen. Fokus för anteckningarna var på tankar kring 

mitt eget och elevernas i undervisningssituationen. Andra exempel vad eleverna frågade 

om och min upplevelse om hur studieron under den aktuella lektionen varit. 

Den databearbetning som genomfördes av fältanteckningarna var att de kodades, för att 

märka upp vilka som togs i samband med den traditionella gruppen respektive för de som 

togs i samband med den öppna gruppen. Därefter genomlästes de tillsammans med 

transkriptionerna av lektiorna och analyserades. Vilket för oss in på nästa avsnitt där 

analysen beskrivs utförligare. 

4.7 Analys av matematikinstruktioner och fältanteckningar 

En tematisk analys genomfördes på den sammanlagda textmängden i fältanteckningar och 

de två transkriptionerna från de olika matematikinstruktionerna.  

Analysen gick i korthet till så att transkriptionen genomlästes flertalet gånger, sorterades 

på olika sätt och kategoriserades i teman. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de 

olika delarna i analysen. 

Tematisk analys (TA) är en metod att se mönster av mening i en datamängd. Tematisk 

analys TA är en systematisk metod att fokusera på mening i en datamängd. Såsom den 

framställs av Clarke och Braun (2012) ger TA en tydlig metod för kodning och analys 

som kan vägleda en oerfaren forskare in i den kvalitativa forskningen. Clarke och Braun 

(2012) menar att det är nödvändigt för forskaren att aktivt välja, redovisa och motivera sin 

position genom att skapa en rationale. Rationale är en beskrivning av den logiska grunden 

till undersökningens teoretiska ramverk. Rationale, för den TA som detta examensarbete 

avser följa är deduktiv genom att först använda ramverk för att kategorisera 

matematikuppgifter (Lithner, 2008). Därefter genomföra en matematikinstruktion. 

Därefter utföra en tematisk analys på den påföljande dialogen, genom att använda 

Brousseaus (2002) teori om didaktiska situationer och Chis (2009) ramverk för dialoger. 

Vidare kritiskt orienterad och konstruktionistisk. För att uppnå detta behöver forskaren 
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stringens och koherens genom hela ramverket där analysen var viktiga. Den som utför den 

tematiska analysen gör en serie aktiva val kring vilken form av tematisk analys de 

använder och förklarar bakgrunden till sina val. 

En Tematisk analys utfördes på en transkription av de två ljudupptagningarna.  

Den tematiska analysen genomgick följande sex faser  

Fas 1: Genomläsningar av transkriberingen från den traditionella gruppen och från den 

öppna för att bli bekant med datamängden. 

Fas 2: Noterade under genomläsning på pappersutskrift om det var lärare eller elev som 

tog initiativ till interaktionen. Antalet elevinteraktioner räknades och kodades som 

elevinitiativ eller lärarinitiativ. Skapade startkoder för att skapa kategorier av teman som 

kunde utläsas ur materialet. Ett exempel på startkod var ”att leda skeendet eller springa 

efter.”  

Fas 3: Sökning i innehållet efter mening i mer övergripande teman med avseende på 

frågeställningarna, i detta skede av analysen fanns det många teman. 

Fas 4: Bestod av att återskapa potentiella teman. Teman fördes samman och delades upp. 

Teman som skapats i föregående fas sorterades efter lärarfokus, elevfokus, traditionell 

instruktion och öppen instruktion. Valet att skapa startkategorier baserades på 

genomläsning exempelvis genomläsning med frågeställningarna i fokus. Ett annat var 

nyckelord som sattes i motpoler från bakgrunden. Motpoler som exempelvis proaktiv- 

reaktiv, allians-alienation. Och också synliga tecken på att eleven förde ett algoritmiskt 

resonemang och kreativt resonemang när den arbetade med matematikuppgiften. 

Fas 5: Definierade och namngav de 4 teman som utkristalliserade sig. 

Fas 6: Producerade texten till rapportens resultatdel. 

4.8 Bortfall 

Under förtestet valde alla 24 som var närvarande vid testets början att slutföra testet. 

Under insamlingen av ljudupptagningen valde 3 informanter i gruppen som fick 

traditionell instruktion att avvika. Det val de avvikande eleverna ifrågasattes inte. Enligt 

de etiska riktlinjer som examensarbetet följer har en informant rätt att avbryta deltagandet 

i studien utan att ange skäl till att de avbryter. Detta agerande skiljer sig från hur en lärare 

troligen skulle agera när elever avviker från en lektion. De 3 informanternas avvikande 
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behandlas i examensarbetet som ett resultat av den matematikinstruktion de deltog i, inte 

ett bortfall, därmed behandlas det vidare i resultat och diskussionsdelen. 

4.9 Etiska överväganden 

Examensarbetets grund vilar på två lektioner som jag som författare till examensarbetet 

genomförde. Förtestets uppgifter valdes inom ramen för lovskolans planering och 

elevernas kursmål för att inte elevernas arbetstid skulle påverkas. De två olika 

matematikinstruktioner som spelades in baserades på uppgifter från ett område eleverna 

behövde ta sig igenom inom ramen för kursmålen i matematik (Lgr 11). Valet av hur olika 

matematikinstruktionerna som undersöktes skulle tillåtas vara, gjordes inom ramen för det 

som ofta förekommer i skolmiljön. Ljudupptagningen som låg till grund för insamlandet 

av data till den tematiska analysen av dialogmönster gjordes på mig som lärare. 

Examensarbetet avser också att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver för God forskningssed i fyra huvuddrag. För det första 

informationskravet. Där ett missivbrev (bilaga 1) med information om examensarbetet 

formulerades, för att skickas ut till vårdnadshavarna till lovskolans deltagare. Rektor på 

undersökt skola var inte villig att dela ut vårdnadshavarnas adresser innan empirin 

samlades in med hänvisning till att adresserna inte kunde separeras från personnummer i 

skolans relativt nya informationssystem, hänvisade till dataskyddsförordningen (SOU 

2018:218) och uttalade ett löfte om att skicka ut missivbrevet till föräldrarna. Efter att 

empiriinsamlingen var genomförd, undersökningsgruppen upplöst berättade rektor på 

undersökt skola att hon inte skickat missivbrevet, utan glömt det. Här prövas min roll som 

forskare, med hänvisning till inte att undanhålla information som kommit till forskarens 

del står det med här i etiska överväganden med ett samtidigt önsketänkande om att 

missivbrevet ändå skickats iväg. Samtliga deltagande informanter var vid första 

testtillfället minst 15 år fyllda, samtal och interventioner skedde inom ramen för 

lektionstid. Informanterna informerades om examensarbetets genomförande och enligt det 

etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017) är det okej att genomföra en studie om eleverna 

är över 15 år och kan förstå vad den handlar om och i vilket syfte den utförs. Den 

information som eleverna fick utgick från missivbrevet (bilaga 1) och upprepades med att 

formuleras om till ett mer vardagsnära talspråk ”det kommer inte att synas i rapporten 

vilken elev som sagt vad”. Informanterna informerades muntligt om syftet med studien. 

Vidare erhöll de informationen att det inte skulle gå att identifiera enskild elev, att det var 

frivilligt att delta och att de kunde avbryta om de inte ville fortsätta. Eleverna informerades 

således muntligt vid fyra tillfällen, innan studien, inför förtestet, inför ljudupptagningen 
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och inför eftertestet.  Min positionering är därmed att insamlad data kan användas och 

vårdnadshavarna möjligen bör men inte nödvändigtvis behöver tillfrågas om 

informanternas deltagande. 

För det andra samtyckeskravet, som anses uppfyllt då eleverna tillfrågades och 

informerades inför förtestet, inför ljudupptagningen och inför eftertestet om att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet prövades möjligen under 

ljudupptagningen i gruppen som fick traditionell instruktion när först en, därpå en till och 

slutligen en tredje elev lämnade rummet. Mitt val i rollen som forskare var att inte gå efter 

och försöka återföra informanterna till klassrummet vilket är motsatt riktning till det val 

lärarrollen skulle väglett mig till. De tre eleverna som lämnade klassrummet under 

ljudupptagningen tas upp igen i diskussionsdelen.  

För det tredje konfidentialitetskravet, som beaktades genom att den undersökta skolan och 

eleverna anonymiserats i examensarbetet.  

För det fjärde nyttjandekravet, som genom den information till eleverna om hur det 

insamlade materialet skulle förvaras, användas och därpå förstöras när examensarbetet är 

betygsatt. 

4.10 Examensarbetets tillförlitlighet 

Det finns ett ordspråk ”ärlighet varar längst”. För att öka trovärdigheten av 

examensarbetet har metoden en tydligt med väldefinierade ramverk som beskrivs i 

arbetets olika delar. Uttryckts har även de delar av den ursprungliga forskningsplanen (det 

som inte gick som det var önskat, som nybörjare inom forskning har jag snubblat) som 

förändrades beskrivits i för examensarbetets relevanta delar. 

För att öka intrabedömarreliabiliteten, behandlades förtestet systematiskt genom att först 

skapa en bedömningsmall, därefter bedöma alla informanters test uppgift för uppgift till 

skillnad från att bedöma varje enskilt test i sin helhet. 

Ytterligare ett tilltag för att öka studiens reliabilitet är att en noggrann beskrivning av 

genomförandet av urval, metod och genomförande, presenteras, ett tillvägagångssätt som 

stödjs av Kvale & Brinkmann (2014). 

Validitet är måttet för att mäta om en studie mäter det den ämnar att mäta i relation till 

syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). För hög validitet krävs få eller 

inga systematiska fel. För att uppnå detta har en utförlig beskrivning av undersökningen 
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gjorts. För att uppnå hög validitet valdes för att besvara frågeställningen en metod för 

tematisk analys som innehåller tydlig systematik och som finns beskrivet i metoddelen.  

En begränsning i examensarbetet är möjligheten att generalisera resultatet. Då studien 

utförs av mig går den att tillämpa på mina två lektioner och den aktuella gruppen elever i 

lovskolan. För att uppnå en högre grad av möjlighet att generalisera skulle studien behöva 

itereras, alltså återupprepas, på fler lektionstillfällen. En fullständig återupprepning går 

inte att få då gruppen elever var temporär. Den återupprepning som är möjlig är att 

återanvända studiens design. Genom att välja att hänga upp de uppgifter och de 

instruktioner eleverna meddelas i teoretiska ramverk och därefter samla in empiri som 

analyseras.  

5 Resultat  

Resultatet presenteras i löpande text med tre teman som under tolkningsprocessen för den 

tematiska analysen vuxit fram som en röd tråd. Först kommer proaktiv eller reaktiv, 

därefter följer alienation och allians och slutligen temat algoritmiskt resonemang eller 

kreativt resonemang. Invävt i texten finns utskrifter ur transkriptionen och 

fältanteckningar för att tydliggöra vad som ligger till grund för den tematiska analysen. 

Resultatpresentationen följer strukturen att inom respektive tema kommer lärarperspektiv 

först och därefter elevperspektiv. De två perspektiven är presenterade med likheter och 

olikheter med avseende på de två undersökta grupperna den traditionell och den öppna. 

5.1.1 Proaktiv eller reaktiv 

Ett tema som tydligt framträdde som skillnad mellan de två grupperna var vem som tar 

initiativ till dialogen och hur de enskilda dialogerna mellan mig och respektive elev 

därefter utvecklade sig. 

I den traditionella gruppen var det fler elever som påkallade min uppmärksamhet genom 

att räcka upp handen, ropa eller vända sig mot mig. Vid ett antal tillfällen var det också i 

den traditionella gruppen flera elever som påkallade uppmärksamhet samtidigt. Av 

lektionens 14 interaktioner var det i 8 en elev som tog initiativ till interaktion genom att 

ställa en fråga eller säga ett påstående. Vidare hann jag bara precis avsluta 

matematikinstruktionen i den traditionella gruppen när flera elever räckte upp handen och 

önskade hjälp. De önskade hjälp med olika saker. Ett första exempel på vad de önskade 

hjälp med var hur en tabell ser ut. Ett andra exempel var att rita ut mönstret. Ett tredje 

exempel var att de pekade på text i uppgiften och ville veta vad uppgiftsförfattarna menar 
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och vad eleven ska göra. Jag ställdes inför att välja i vilken ordning eleverna skulle få 

uppmärksamhet och gick därefter runt i klassrummet för att hinna med så många som 

möjligt. Detta syns i fältanteckningarna från den traditionella gruppen i texten. 

Händer upp direkt efter genomgången. Frågor som eleverna inte ställde under 
genomgången. 

Känsla av att inte hinna med mig.  

Detta skiljer sig från gruppen öppen instruktion där några minuter av tystnad följde efter 

matematikinstruktionen. Eleverna arbetade med de anvisade uppgifterna. I den öppna 

gruppen hade lektionen färre interaktioner mellan mig och elev i jämförelse med den 

traditionella. Interaktionerna i den öppna gruppen var inte bara färre utan varje interaktion 

mellan mig och elev var längre. Ytterligare en skillnad förutom antal och längd på 

interaktionerna var också att innehållet i interaktionerna skiljer sig i de två grupperna. I 

den öppna gruppen var mitt initiativ till interaktion oftare ett erbjudande. Två exempel är. 

Jag: har du någon fundering?  

Jag: hur tänkte du ut det där?  

Så för det första både antalet och längden på interaktionerna skiljer sig i de bägge 

grupperna och för det andra också vem av mig och elev som tar initiativet till 

interaktionen. 

5.1.2 Alienation och allians 

Ett annat tema som framträdde var alienation och allians. Mellan motpolerna alienation 

och allians framträder i analysen av den studerade datamängden, en glidande skala av hur 

hårt eleven är beredd att knyta an till matematiken. En anknytning där eleven erkänner och 

accepterar att utsätta sig för möjligheten till lärande. Den skalan kan beskrivas som, 

kommer inte alls till skolan (bortfallet), kommer och lämnar undervisningen (de tre som 

lämnar efter en stund i den traditionella gruppen), förskjuter mitt erbjudande, förskjuter de 

anvisade uppgifterna, accepterar och utför uppgifterna för möjlighet till lärande. 

Alienationen till matematiken visade sig i bägge grupperna, dock var det stor skillnad av 

förekomsten mellan grupperna. Det var klart frekventare förekommande och tydligare i 

den traditionella gruppen, där en elev lämnade rummen redan under instruktionen. Detta 

följdes av att ytterligare två elever lämnade klassrummet. Vidare fanns det i den 

traditionella gruppen tre elever som inte alls ville ta emot mitt upprepade erbjudande om 

stöd i lärandet. Exempel på det ur transkriptionen är när jag går runt i klassrummet till 

elever som sitter utan att till synes arbeta. 
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Jag: Har du någon fundering? 

Elev: nej 

Jag: Hur går det ? 

Elev: Ja, sådär 

Jag: Kan jag stödja dig på något sätt 

Elev: Nja, nej inte just nu. 

Ett exempel ur fältanteckningarna där elev avvisar lärandet. 

Tre tidpunkter med tre olika förnamn när elever lämnar klassrummet. 

Alienationen i den grupp som fick den öppna instruktionen visade sig från motpolen, alltså 

allians. Dels låg fler elever närmare en allians och dels rörde sig dialogen mellan mig och 

elev i riktning mot allians, genom att eleven med avstamp i förskjutning av den anvisade 

uppgiften, genom ett försiktigt trevande visade villighet att skapa en allians med mig. 

Detta tolkas som att eleven bjuder in till ett samarbete för att utsätta sig för möjligheten till 

lärande. Jag följer med eleven från var den befinner sig och använder elevens ord ”dom”. 

Ur transkriptionen från den öppna gruppen 

Elev: Vad menar dom här 

Jag: Det har dom ritat här 

Ytterligare en elev i den öppna gruppen 

Elev: Alltså med blå cirklar menar dom den hära 

Jag: ja 

Elev: jaha 

5.1.3 Algoritmiskt och kreativt resonemang kring matematikuppgifter 

Det tredje temat handlar om det resonemang kring matematikuppgifter eleverna för och 

som används i klassrummet av mig och elever. Starten av matematikinstruktionen var en 

matematikuppgift med möjlighet till lösning med kreativt resonemang när den 

kategoriserades in i Lithners ramverk (2008). Efter matematikuppgiften följer 

matematikinstruktionen, en traditionell och en öppen. Vad som händer därefter i 

klassrummet skiljer sig åt i de bägge grupperna. 

Efter den traditionellt utförda instruktionen försöker eleverna följa och memorera 

instruktionen som står på tavlan. Citat ur transkriptionen från den traditionella gruppen. 
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Elev: (läser uppgiften högt) beskriv med siffror hur mönstret växer. Skriv upp i tabell. 
ska jag skriva en sån där tabell?  

Jag: ja 

Ett annat citat får stå som exempel på att det heller inte lyckas varje gång att komma ihåg 

och följa den traditionella matematikinstruktionen. 

Jag: ja, och då är frågan hur många finns det i figur fyra 

Elev (…)  

Elev: arton 

Jag: sexton 

Efter den öppna instruktionen, startar eleverna arbeta direkt med uppgiften. Det dröjer 

dryga 2 minuter innan någon elev påkallar min uppmärksamhet. Eleverna arbetar med de 

anvisade uppgifterna. I den öppna gruppen visar eleverna tecken på att kreativt resonera 

kring matematikuppgifter. Detta synliggörs med en dialog ur den öppna gruppen. 

Jag: ja, kan du berätta för mig hur ni såg att det här mönstret växte 

Elev: hur  

Jag: ja 

Elev: ja det växer ju med, det blir en rad till och sen så plussar du på två alltså en på 
vardera sidan där liksom(…) Om du har typ ja men tre så plussar du på tre under och 
sen blir det två till (…) Vetta fan hur jag ska förklara 

Jag: så om jag ska försöka den här bilden nästa bild (…) hur ska den se ut (…) plussa på 
en rad till (…) ska jag lägga den här nere eller, så här 

Elev: ja å sen plussar du på en mer på vardera sida 

5.1.4 Dialogmönster 

Ett fjärde tema som föll ut av den tematiska analysen var dialogmönstren. I den 

traditionella gruppen kategoriseras dialogen som instruerande och leder ibland fram till 

aktiv dialog, då jag svarar på elevens frågor genom att ge svaren. När syftet med frågorna 

eleven arbetar med snarare är att eleven ska besvara frågor. I följande citat ur 

transkriptionen har eleven har påkallat min uppmärksamhet, jag gått dit och eleven sitter 

tyst. På det följer att jag försöker reda ut vad eleven behöver stöd med. Efter varje fråga 

lämnas en paus med avsikten att eleven ska flika in, tredje gången gillt för mig. I dialogen 

i den traditionella gruppen blir pauserna mellan frågorna kortare och kortare när eleven 

sitter tyst efter att påkallat uppmärksamheten. 

Jag: Hur går det? (…) Behöver du något stöd, eller? (…) Vad kan jag göra? 
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Elev: men får se… beskriv med siffror hur mönstret växer, skriv in dina resultat i en 
tabell 

Jag: mm, det där mönstret är det som är på tavlan 

Elev: mm, det vet jag 

Jag: ja 

Elev: det ändras ju med, aum, det blir så hära två stycken postitlappar mer varje gång 

Jag: okej 

Elev: men hur, alltså hur skriver jag in det i en tabell? 

Jag: Det är en tabell det där som står, det som står där nere. Figur ett, två, tre, fyra och 
sen fyra nio Det är en tabell. 

Elev. Så egentligen kan jag bara skriva av den. 

Jag: Ja 

I jämförelse med den öppna gruppen där dialogen kategoriseras som konstruktiv och 

interaktiva. Nedanstående citat får exemplifiera när jag stöttar två elever som kommit 

fram till hur en formel i ord kan beskrivas för ett mönster. 

Elev A: är det summa 

Elev B: nä ett mer än figurnumret 

Jag: kan man använda det 

Elev B: gånger 

Jag: ett gånger tecken. mm ett mer än, hur kan man skriva det då 

Elev B: ett plus 

Jag: ett plus ja och figurnumret skulle vi kunna sätta istället för det. Ett x kanske eller ett 
n  

Elev B: plus 

Interaktionen slutar med att eleven skriver rätt lösning och delvis högt talar om vad den 

skriver. 

5.2 Resultatsammanfattning av de teman som framkom 

Två av mina lektioner undersöktes. En lektion med traditionell matematikinstruktion och 

en med öppenmatematikinstruktion. Matematikinstruktionerna i de bägge grupperna 
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följdes av lektioner med olika karaktär. I tabell 1 presenteras skillnaderna i de dialoger 

som analyserades. 

Tabell 1 Resultat skillnader i dialog 

Teman som föll ut av den 
tematiska analysen 

Traditionella gruppen Öppna gruppen 

Proaktiv - Reaktiv Det är övervägande eleven som 

tar initiativ till interaktion. Min 
roll som lärare blir oftare att 
reaktiv genom att svara på 
elevers frågor eller bemöta 
elevers påståenden. 

Det är övervägande jag som 

lärare som tar initiativ till 
interaktion. Fler möjligheter i 
min roll som lärare att vara 
proaktiv. Proaktiv genom att 
ställa stöttande och fördjupande 

frågor. 

Alienation - Allians Fler elever alienerar sig. 
Alienerar sig dels från 
lärobjektet, dels från 

matematikundervisningen. 

Flera elever går mot allians med 
mig kring lärobjektet. 

Matematiskt resonemang hos 
eleven 

Algoritmiskt resonemang 
dominerar för eleverna. 

Kreativt resonemang förs bland 
flera eleverna. 

Dialogmönster mellan mig och 

elev 

Ett aktivt- interaktivt 

dialogmönster 

Ett konstruktivt-interaktivt 

dialogmönster. 

 
Matematikinstruktionens påverkan på lärandemiljön i klassrummet. 

6 Diskussion 

Två lektioner studerades där en traditionell matematikinstruktion jämfördes med en öppen 

matematikinstruktion. Det är problematiskt att säga något generellt utifrån två lektioner, 

men analysen av de två lektionerna visade olika karaktär. I denna del av examensarbetet 

diskuteras karaktären i de olika lektionerna. 



30 
 

6.1.1 Matematikinstruktionens påverkan på dialogen mellan lärare och elev 

De två lektionerna skiljde sig med avseende på vilken matematikinstruktion som delgavs 

eleverna. En analys av dialogerna mellan mig och eleverna visade ett dialogmönster. Det 

fanns skillnader i dialogmönstren i de bägge grupperna. En skillnad var att i den 

traditionella gruppen var dialogmönstret, enligt Chi (2009) ramverk, aktivt-interaktivt. 

Dialogmönstret i den traditionella gruppen skiljer dialogmönstret i den öppna gruppen. I 

den öppna gruppen var dialogmönstret i interaktivt- konstruktivt. Som jag ser det är det 

eftersträvansvärt att skapa förutsättningar för möjligheten till konstruktiva dialogmönster. 

Konstruktiva dialogmönstret ger eleverna fler möjligheter till lärande (Chi, 2009).  

Ytterligare en skillnad i dialogmönstret mellan grupperna var att eleverna i traditionella 

gruppen tog övervägande initiativ till dialog och ställer frågor (exempelvis vad är en 

tabell) och formulerar påståenden (jag fattar inte, men jag vet inte vad en formel är). Ett 

reaktivt (Runström Nilsson, 2017) dialogmönster där jag följer eleverna genom att besvara 

frågorna och bemöta påståendena. Det skiljer sig mot den öppna gruppen där det är jag 

som tar flertalet initiativ till dialog. Jag kan proaktivt stötta och ställa fördjupande frågor. 

En erfarenhet från min lärarpraktik är också att efter en lektion med många sådana frågor 

och påståenden tolka det som att eleverna inte förstår och därefter välja att utöka den 

traditionella instruktionen till nästa lektion. Det är en problematisk väg att gå. En annan 

erfarenhet från min lärarpraktik är att ett dialogmönster som det i den traditionella gruppen 

leder till önskemål om färre elever i klassrummet eller omvänt fler lärare.  

Dialogmönstret efter den traditionella instruktionen är problematisk på ett antal sätt. Ett 

sätt för att elevernas frågor i den traditionella gruppen indikerar att de försöker lösa de 

anvisade uppgifterna med ett algoritmiskt resonemang, istället för ett kreativt resonemang. 

Ett kreativt resonemang som är mer förmånligt för möjligheter till lärande (Norqvist et.al, 

2015). Ett annat sätt dialogmönstret efter den traditionella instruktionen är problematisk 

på är jag inte ställer fördjupande och stöttande frågor i. Fördjupande och stöttande frågor 

har visat sig leda till högre elevprestationer (Wood, Bruner & Ross, 1976). 

Dialogmönstret i den öppna gruppen har omvända förhållanden. I den öppna gruppens 

dialogmönster ställer jag fördjupande och stöttande frågor i högre utsträckning.  

6.1.2 Matematikinstruktionens påverkan på lärandemiljön 

Examensarbetet undersöker hur lärandemiljön i mitt klassrum påverkas av olika 

matematikinstruktioner. En traditionell och en öppen matematikinstruktion efterföljdes av 

lektionerna med olika karaktär. En skillnad mellan grupperna gällde lärandemiljön i 

klassrummet. Lärandemiljön skilde sig åt på flera sätt. Två skillnader var om och hur 
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eleven arbetade med anvisade uppgifter och vilken typ av önskemål eleverna hade från 

mig som lärare. I den traditionella gruppen lämnade elever klassrummet, räckte upp 

händer och försökte få min uppmärksamhet. I den öppna gruppen satt eleverna kvar, det 

var tyst två minuter direkt efter matematikinstruktionen och eleverna arbetade med 

anvisade uppgifter. Min erfarenhet från skolan är att när en lärandemiljö som i den 

traditionella gruppen upprepar sig vidtas åtgärder, eftersom det är ett viktigt område i 

skolan att eleverna arbetar med anvisade uppgifter. För det första kan det leda till åtgärder 

med fokus på elevbeteende genom att samtala med enskilda elever, grupper och även 

föräldrar om beteende i skolan och att skapa ordningsregler och vidta disciplinära 

åtgärder. Å ena sidan är alla dessa åtgärder är viktiga, en del kan möjligen också fungera. 

Å andra sidan visade resultatet i mina två lektioner att det blir skillnad om och hur eleven 

arbetar med anvisad uppgift genom att använda olika matematikinstruktioner.  

6.1.3 Lovskolans elever och forskarrollen 

Bakgrunden till att de enskilda eleverna i den undersökta gruppen hade F i matematik var 

olika. Min erfarenhet från praktiken är att frånvaro är en bakgrund. Under den traditionella 

matematikinstruktionen lämnade först en därefter två till elever klassrummet. En motpol 

till den öppna gruppen där alla valde att stanna kvar i klassrummet. En möjlig tolkning av 

det beteendet utifrån min roll som forskare skulle kunna vara att avvikarna inte ville delta i 

studien och därför avvek. Att i rollen som forskande lärare inte ifrågasätta att eleverna 

gick skiljer sig ifrån när jag arbetar som lärare. Som enbart lärare i praktiken i de fall 

eleverna lämnar undervisningen, dels ifrågasätter jag frånvaron, dels följer jag upp den på 

individnivå. En annan väg är att beforska sin egen undervisning. I mitt fall 

matematikinstruktionen om den ges öppen eller traditionellt. Tidigare nämnda 

Skolinspektion (2016b) menar att det kan finnas pedagogiska orsaker till frånvaro. 

Undervisning har en lärare möjlighet att direkt påverka redan nästa lektion.  

6.1.4 Möjligheter till lärande 

I den mån det är möjligt att uttala sig om skillnader i vilket lärande eleverna erbjuds i den 

traditionella respektive öppna gruppen, utan att uttryckligen ha mätt det i examensarbetet, 

så gör jag här ett försök. Två av mina lektioner jämfördes med avseende på öppen eller 

traditionell matematikinstruktion. Analysen av dialogen i de bägge grupperna visade 

skillnader. Skillnaderna kategoriserades i motpoler. Den öppna hade mer av vad jag menar 

är allians, proaktiv, kreativt resonemang och interaktiv-konstruktiv dialogmönster. Den 

traditionella hade mer av vad jag menar är alienation, reaktiv, algoritmiskt resonemang 

och aktiv-interaktivt dialogmönster. Allians argumenterar Brousseau (2007) är en 

förutsättning för att lärande ska ske. Kreativt resonemang leder till högre grad av lärande 
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för kognitivt svagare elever (Norqvist et.al, 2015). Konstruktivt dialogmönster menar Chi 

(2009) leder till högre grad av lärande. Detta innebär också möjligen att det går att säga att 

den öppna gruppen erbjuds en matematikinstruktion som i högre grad leder till lärande för 

eleverna. För mig som lärare i praktiken räcker det långt att åskådliggöra och belysa 

skillnaderna genom att analysera två av mina lektioner även om jag inte helt vetenskapligt 

övertygande kan formulera det i text i ett examensarbete. Analysen av de två lektionerna 

visar mig att ett överväga och välja öppna matematikinstruktioner oftare kan ge eleverna 

fler möjligheter till lärande. 

Den traditionella gruppens SUM-elever får andra möjligheter till lärande. Eleverna går 

ifrån möjligheter till lärande, bokstavligt gör de tre elever som lämnar klassrummet. De 

som stannar kvar i klassrummet ber om hjälp och ställer frågor som indikerar att de 

försöker repetera och memorera den instruktion som förevisats. Detta menar jag skapar ett 

negativt växelspel när läraren besvarar och förklarar det eleven efterfrågat och där eleven 

utsätts för ännu färre möjligheter till lärande. Eftersom eleven i samtalet ger sken av att få 

svara på sina frågor, blir det som att läraren luras att tro att lärande ändå sker, när läraren i 

själva verket genom att besvara frågorna bidrar till färre möjligheter till lärande. Så genom 

att erbjuda mer av den traditionella matematikinstruktionen bibehålls SUM-positionen.  

Å andra sidan finns det forskning som visar att färdighetsträning för elever i SUM-

position ger högre elevprestationer om det erbjuds med mycket scaffolding (Wood, Bruner 

& Ross, 1976), direkt återkoppling och visas steg för steg. Min erfarenhet är att just det 

fortfarande har stor genomslagskraft i praktiken och i arbetet med SUM-elever. 

På liknande sätt som forskare behandlar det tidigare nämnda elevers lärande finns också 

olika sätt att dela in matematikuppgifter i kategorier. En del forskning använder sig av 

ramverk (Lithner, 2008) för att dela in uppgifterna och därefter mäta resultat på 

efterföljande test (Norqvist, m. fl, 2015). Andra delar in uppgifterna i traditionella och 

kreativt öppna (Boaler, 2017). Det finns likheter mellan det Boaler benämner traditionella 

och det Lithner i ramverket benämner AR, och det finns likheter mellan det forskarna 

benämner öppna uppgifter och CMR. Då likheterna är så stora och olikheterna är så små 

mellan definitionerna menar jag att de inte gör så stor skillnad i praktiken. Så för eleven i 

den rörliga och ibland röriga praktiken betyder det inte något om en matematikuppgift 

kallas CMR eller öppen. För en elev är en matematikuppgift en matematikuppgift oavsett 

etikett och kategorisering. Det som istället är betydelsefullt, det finns stöd för att CMR 

leder till högre resultat på eftertest än AR, och att öppna kreativa uppgifter leder till högre 

lärande än de traditionella att de kognitivt svagare eleverna (Norqvist, 2015), 
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lågpresterarna (Boaler, 2017) gynnas mest. Därmed är det möjligen så att genom att byta 

och bryta den traditionella matematikinstruktionen mot en öppnare öppnas andra 

möjligheter för SUM-elevers lärande. 

Examensarbetets betydelse för praktiken är därför att formulera att överväga att använda 

fler öppna matematikinstruktioner. Det finns stöd för att öppna matematikinstruktioner ger 

eleverna andra möjligheter till lärande (Boaler, 2017).  

6.1.5 Studiens betydelse för praktiken 

På liknande sätt som forskare behandlar det tidigare nämnda dialogmönstren finns också 

olika sätt att dela in matematikuppgifter i kategorier. En del forskning använder sig av 

ramverk (Lithner, 2008) för att dela in uppgifterna och därefter mäta resultat på 

efterföljande test (Norqvist, m. fl, 2015). Andra delar in uppgifterna i traditionella och 

kreativt öppna (Boaler, 2017). Det finns likheter mellan det Boaler benämner traditionella 

och det Lithner i ramverket benämner AR, och det finns likheter mellan det forskarna 

benämner öppna uppgifter och CMR. Då likheterna är så stora och olikheterna är så små 

mellan definitionerna menar jag att de inte gör så stor skillnad i praktiken. Vidare menar 

jag att för eleven i den rörliga och ibland röriga praktiken betyder det inte något om en 

matematikuppgift kallas CMR eller öppen. För en elev är en matematikuppgift en 

matematikuppgift oavsett etikett och kategorisering. Det som istället är betydelsefullt, det 

finns stöd för att CMR leder till högre resultat på eftertest än AR, och att öppna kreativa 

uppgifter leder till högre lärande än de traditionella att de kognitivt svagare eleverna 

(Norqvist, 2015), lågpresterarna (Boaler, 2017) gynnas mest. Det finns också stöd (Boaler, 

2017) för att öppna matematikinstruktioner ger eleverna andra möjligheter till lärande. 

Därmed är det möjligen så att genom att byta och bryta den traditionella 

matematikinstruktionen mot en öppnare öppnas andra möjligheter för SUM-elevers 

lärande.  

Den traditionella gruppens SUM-elever får andra möjligheter till lärande. Går ifrån 

bokstavligt gör de som lämnar klassrummet. De som stannar kvar i klassrummet ber om 

hjälp och ställer frågor som indikerar att de försöker repetera och memorera den 

instruktion som förevisats. Något som när det fungerar leder till det situerat lärande (Lave 

& Wenger, 1991). Detta skapar ett negativt växelspel när läraren besvarar och förklarar 

det eleven efterfrågat och där eleven utsätts för ännu färre möjligheter till lärande. 

Eftersom eleven i samtalet ger sken av att få svara på sina frågor, blir det som att läraren i 

någon mån luras att tro att lärande ändå sker, när läraren i själva verket genom att besvara 

frågorna bidrar till att lärandemöjligheterna för eleverna förändras. Å andra sidan finns det 
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forskning som visar att färdighetsträning för elever i SUM-position ger högre 

elevprestationer om det erbjuds med mycket scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976), 

direkt återkoppling och visas steg för steg. Min erfarenhet är att just det fortfarande har 

stor genomslagskraft i praktiken och i arbetet med SUM-elever. 

6.1.6 Vidare forskning 

För att stärka elevers aktiviteter i riktning mot ett ökat fokus på lärande i 

matematikprocesser indikerar examensarbetet att använda öppna matematikinstruktioner 

istället för traditionella matematikinstruktioner ger eleverna fördelar. Slutsatsen stärks av 

att ett sådant byte också möjligen bidrog till andra möjligheter för lärande för eleverna. 

6.2 Metoddiskussion 

Designen av studien erbjuder en tydlig struktur för att undersöka hur jag som lärare kan 

kontrollera och planera för att utveckla andra möjligheter i elevernas lärandesituation.  Att 

hitta objektiva mätmetoder för vilken lärandeeffekt elever får av lärarens 

samtalsinteraktion i klassrummet efter en matematikinstruktion kan tänkas vara svårt. Det 

är dock möjligt att säga något om elevernas prestationer på ett efterföljande test. Studiens 

ursprungliga design innehöll även ett eftertest som gavs två dagar efter 

matematikinstruktionens genomförande. Eftertestets syfte var att mäta om elevernas 

prestationer påverkats av vilken matematikinstruktion de informerats med. Elevnärvaron 

var så låg på eftertestet att det vetenskapliga begreppet bortfall gjorde att inga resultat 

kunde dras av eftertestet. Valet att lägga det två dagar senare var av hänsyn till elevernas 

arbetstid och vetskapen att SUM-elever ofta inte orkar koncentrera sig längre stunder, det 

valet visade sig göra bortfallet så stort att det inte inom ramen för vetenskap går att säga 

något om resultatet och därmed behandlas eftertestet inte i studien.  

Sammanfattning och slutsats 

Examensarbetet undersökte två olika matematikinstruktioner, en traditionell och en öppen. 

Det fanns skillnader i lektionerna som följde efter instruktionerna. Några skillnader rörde 

om och hur eleverna arbetade med anvisade uppgifter och det dialogmönster som 

uppträdde mellan lärare och elev. Ytterligare en skillnad som examensarbetet 

argumenterar för rör elevernas (och i viss mån även lärarens) möjligheter till lärande. När 

det kommer till lärande för eleven ser den öppna instruktionen ut att ge andra möjligheter 

än den traditionella. 

Ytterligare lärdom av examensarbetet jag vill dela med andra är vikten av att beforska den 

undervisning du erbjuder eleverna. Undervisning är komplex. Delar av den komplexiteten 
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kan åskådliggöras genom djupare vetenskapliga analyser. Vidare att när jag gav eleverna 

en öppen matematikinstruktion istället för en traditionell var det är det möjligt att se och 

upptäcka orsakssamband på ett kanske oväntat sätt. För mig var det oväntade att en lärares 

tal bland elevens tal visade så tydliga karaktärsskillnader beroende på om 

matematikinstruktionen var traditionellt eller öppet utformad. 
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Bilaga 1 Missivbrev  
180614 
Hej! 
Nästa vecka har jag privilegiet att få jobba med den roliga och tacksamma uppgiften att 
möta ditt barn i Sommarskolan. Vanligtvis arbetar jag som gymnasielärare i matematik 
på Sundsvalls Gymnasium Hedbergska. Detta läsår har jag varit tjänstledig för att inom 
Lärarlyftet få fördjupa mig i och studera mer om matematikinlärning på 
Speciallärarprogrammet, Umeå Universitet. 
I studierna ingår att göra en studie för mitt examensarbete. Syftet med studien är 
observera undervisningens roll för lärande för enskilda elever. För att möjliggöra studien 
behöver jag samla in följande information. Korta skriftliga matematikuppgifter ur 
undervisningen och en ljudupptagning av mitt tal. Det kommer heller inte att gå att 
identifiera ditt barns röst vid ljudupptagningen. När studien är klar kommer 
ljudupptagningen att förstöras. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att följas. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och den som önskar får avbryta, informationen behandlas 
konfidentiellt och resultatet används endast i forskningsändamål. 
Välkommen med frågor eller funderingar till mig eller min handledare. 
Med vänliga sommarhälsningar! 
 
 
Kontaktuppgifterna bortplockade inför publicering av examensarbetet. 
 
Skriv under och ta med till skolan. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samtyckesformulär 
□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
Målsmans underskrift  
…………………………………………………………………………………………… 
Elevens underskrift  
…………………………………………………………………………………………… 
 


