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Abstract 

Olteanu, Lucian (2016). Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet,
Linnaeus University Dissertation No 266/2016, ISBN: 978-91-88357-42-7.
Written in Swedish. 
The research for this thesis was done to examine, describe and understand the ways in 
which mathematical content (algebra) is communicated in classrooms. It also sought to 
identify the opportunities that allow successful classroom communication. 

The educational design research approach in this study was used to understand the
connection between teaching, communication and students' learning. The empirical
material consisted of video-recorded lessons, observations, students’ tests and teachers’ 
written reports of the instructions for lessons. The empirical material was analysed using
concepts relating to variation theory, strong compositionality and research results found in
mathematics education.  

Some important findings have been found in this thesis. Communicative success is
linked to a hierarchic structure of communicative events with a strong compositionality. It 
is also linked to the discernment of the structure of algebraic objects. This structure is a
relation between para- and proto-mathematical concepts and a form of composition with a
semantic character. Teachers support successful classroom communication by using
research results found in mathematics education to open up patterns of variation in the
critical aspects of an object of learning. Similarity is a pattern identified in this study, and it
is defined as the property of two or more expressions to adapt the same meaning. Teachers
also support successful classroom communication through a systematic analysis of the parts
of an object of learning, relations between parts, how to relate the parts to each other in
different ways, the relation between the parts, the relation between the parts and the whole
as well as the relation between different wholes. Through and around tasks, teachers and
students are communicating successfully or not according to the opportunities provided in
the classroom to work out the meaning of the whole by understanding the meaning of the
simple parts, the semantic significance of a finite number of syntactic modes of 
composition, and by recognizing how the whole is made up out of simple parts. If the
choice/construction of tasks is focused on what may vary and what stays invariant, students'
opportunities to distinguish aspects that could lead to algebraic generalizations are 
improved. One of the values of this study is in the design of the project that contributes to
integration of research results found in mathematics education, in teachers' practice. In 
addition, a value of the study lies in its operational definition of the concept of
communication, which can be used to study successful communication. Communication is
a collectively performed patterned activity in which an aspect that is critical for one or more
students (A) is focused on by the action of the teacher or other students (B) so that A 
discerns the aspects focused on by B. 

Keywords: framgångsrik kommunikation, kompositionalitetsprincipen, variation teori,
variationsmönster, kritiska aspekter, algebra, paramatematiska begrepp, protomatematiska 
begrepp  
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Kapitel 1. Introduktion

Kommunikation är idag ett frekvent förekommande begrepp i många
sammanhang vars betydelse ofta tas för givet och därför sällan 
problematiseras eller reflekteras kring (Carey, 2009). Detta får dels till följd
att begreppet kommunikation främst uppfattas med fokus på sin sociala
funktion, det vill säga med fokus på att uppleva gemenskap och samhörighet
med familj, organisationer och samhälle (Maltén, 1998), dels att begreppet
definieras på skilda sätt beroende på vilken social kontext det förekommer i. I
en undervisningssituation är det via kommunikation av det matematiska
innehållet och betydelsen som detta innehåll har, som eleverna utvecklar
kunskaper och färdigheter med avsikt att uppnå ett visst mål. Det är därför
väsentligt att reflektera över begreppet kommunikation i relation till det 
innehåll som eleverna förväntas lära sig.

Målen för den svenska skolan har under 80- och 90-talet i högre grad 
betonat att undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva
och kommunicera matematik. I de senaste läroplanerna för matematik, Lgr 11 
(Skolverket, 2015) och Gy11 (Skolverket, 2011a), fastslås att undervisningen i
matematik ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera
om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang, samt att
”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika
uttrycksformer.” (Skolverket, 2011a, s. 90). Några viktiga frågor kan ställas i
detta sammanhang: Vilka möjligheter erbjuds i klassrummet för att eleverna
ska kunna kommunicera det matematiska innehållet? Hur kan uttrycket
”möjlighet att kommunicera” förverkligas i en undervisningssituation? Hur
kan uttrycket ”möjlighet att kommunicera” analyseras och förstås?

Riktlinjerna som anges i läroplanen indikerar att kommunikationen bör
vara en central handling i matematikklassrummet. Trots detta, vare sig
definieras eller problematiseras begreppet. Detta leder till att begreppet
kommunikation ofta uppfattas som att ”allt är kommunikation”, dvs. inte
enbart verbala samtal utan allt utbyte av information, genom ljud, text och bild
är kommunikation. Dessutom leder detta också till att begreppet 
kommunikation används som både medel och mål i undervisningen. Enligt
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konstatera att kommunikationen inte fungerar i det svenska skolsystemet 
(Löwing, 2004, 2006; Sterner & Lundberg, 2002; Wistedt, 1993).  

Sfard (2001, 2007) konstaterar att det finns brister i fråga om teoretiska 
begrepp, metodologiska ramar och pedagogiska överväganden för att driva 
studier med fokus på kommunikation, men samtidigt medger hon att detta 
kräver tid och kollektiva insatser. I denna avhandling undersöks och redogörs 
för möjligheter att kommunicera med fokus på ett matematiskt innehåll 
(algebra) som eleverna förväntas lära sig, vilket kan ses som ett bidrag i denna 
riktning. Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska kunna bidra med 
kunskap om kommunikationens betingelser för undervisning och lärande av 
det matematiska innehållet.  

Under senare år har en rad internationella studier visat att processen att 
integrera forskning med skolpraktik är trög (t.ex. Cobb, 2000; Geschwind, 
2008; McKinney, 2007). Detta reflekteras i en rad internationella studier (t.ex. 
PISA, 2009; TIMSS, 2007, 2008), som visar brister i svensk 
matematikundervisning och att elevernas kunskaper i matematik följer en 
negativ trend (Skolverket, 2009a, b, 2008). Utvärderingar och utredningar av 
svensk matematikundervisning visar att många elever upplever matematiken 
som väldigt svår, vilket leder till avhopp från studier. Det resulterar även i att 
eleverna väljer ett annat program än det som var tänkt från början och till att 
allt färre väljer matematikintensiva utbildningar efter gymnasiet. Resurser 
använda i undervisning samt bristerna i elevernas lärande har kartlagts (t.ex. 
Skolverket 2008, 2009a, 2011b, c). Fortbildningar, kurser och konferenser 
med syftet att fortbilda lärare har anordnats runt om i Sverige (t.ex. 
Matematikbiennalen, Kleindagarna, Kreativ Matematik). Trots detta har 
andelen behöriga elever som har sökt till gymnasiet minskat (t.ex. Skolverket, 
2016; SVT nyheter i Jönköping, 2015-09-30, 11:31) och färre elever har valt 
att studera på tekniskt inriktade program efter gymnasiet. Resultatet av PISA-
undersökningen år 2012 pekar på att de svenska elevernas resultat i matematik 
har försämrats sedan föregående undersökning (år 2009). Resultaten har aldrig 
varit så låga som i nuläget sade generaldirektör Ekström (Skolverket, 
pressmeddelande 2013-12-03). Visst är det viktigt att fortbilda lärare och att 
lärarna har kontakt med forskning, men om fortbildningen inte knyts till 
lärarnas konkreta arbete betraktas den som abstrakt och främmande från det 
dagliga arbetet (Gore & Gitlin, 2004; Sfard, 2007; Skolverket, 2011b).  

De data som ligger till grund för den här avhandlingen har hämtats från 
KAMUL-projektet (Kritiska Aspekter för utveckling av Matematik 
Undervisning och elevernas Lärande), som startade 2007. Avsikten med 
projektet i sin helhet har varit att systematiskt och koherent konstruera 
kunskap som kan utgöra basen för att stödja lärare med att förstå sin praktik 
och förbättra den genom att integrera forskningsresultat i sin nuvarande 
praktik samt för att dokumentera robusta samband mellan kommunikation i en 
undervisningssituation och elevers lärande. Sfard (2007) menar att den sortens 
studier behövs för att skapa insikter om hur lärande och undervisning hänger 
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Skott, Jess, Hansen och Lundin (2010) innebär detta att eleverna behöver 
utveckla sin matematiska kommunikativa förmåga samtidigt som de utvecklar 
sitt matematiska kunnande, genom att kommunicera matematiskt. I denna 
avhandling är distinktionen mellan att använda begreppet kommunikation som 
både medel och mål detsamma som distinktionen mellan att lära sig matematik 
genom kommunikation och att lära sig kommunicera matematiskt. Fokus i 
denna avhandling är att studera möjligheter som erbjuds i klassrummet för att 
lära sig matematik genom att kommunicera matematiskt. Relationen mellan 
kommunikation och undervisning kan jämföras med fiskens relation till 
vatten: fisken verkar omedveten om vattnet, samtidigt som vattnet utgör 
grundförutsättningen för dess existens (Carey, 2009). Detta gäller oavsett typ 
av undervisning, dvs. utan kommunikation kan varken helklassundervisning 
eller arbete i grupp utvecklas, fungera eller ens existera (Larsson, 2001).  

Trots kommunikationens avgörande betydelse i en undervisningssituation 
är det svårt att fånga kommunikationens kärna och enas kring en enda 
definition (Fiske, 1990; Mattelart & Mattelart, 1998; Thompson, 2003). 
Kommunikationsforskningens definition av begreppet är abstrakt och brett, 
vilket leder till svårigheter att skilja kommunikation från andra former av 
mänsklig handling. Många definitioner inkluderar exempelvis muntlig-
skriftlig, verbal och icke-verbal, formell-informell kommunikation. Vissa 
forskare uppfattar kommunikationen som interaktion mellan två eller flera 
personer och menar att alla processer genom vilka ett sinne kan påverka ett 
annat är kommunikation (t.ex. Burgoon, Le-Poire & Rosenthal, 1995). Andra 
menar att allt som kan tillskrivas mening är kommunikation (t.ex. Craig, 2011; 
Misfeldt, 2007; Sfard, 2008). Det finns även forskare som ser på 
kommunikation som överföring av ett meddelande från en plats till en annan 
(t.ex. Borba, 2009, 2012; Thompson, 2003; Stahl, 2009). Dessa forskare tar 
inte bara hänsyn till överföring av det verbala språket, utan också överföring 
av attityder, känslor och erfarenheter. Trots omfattande forskning med fokus 
på kommunikation finns det skäl att närmare fundera på detta begrepp inom 
matematikdidaktik (Sfard, 2001, 2008). En anledning till detta är att det finns 
en rad överlappande och konkurrerande kommunikationsteorier och 
definitioner. En följd av detta är att begreppet kommunikation är diffust och 
det är svårt att använda det på ett operativt sätt.  

Matematik betraktas, allmänt, som ett svårt ämne och hur lärare och elever 
tillsammans skapar miljöer som utmanar tänkandet kommer att påverka det 
sätt på vilket eleverna lär sig ämnet (t.ex. Cobb & Bauersfeld, 1995; Lampert, 
2001; Olteanu & Olteanu, 2010). Sådana miljöer skapas genom arbetssätt så 
som grupparbete och helklassdiskussioner (Cobb & Bauersfeld, 1995) eller 
genom att låta varianta och invarianta relationer, med avseende på det 
behandlade innehållet i klassrummet, växa fram (Dörfler, 2008; Olteanu & 
Olteanu, 2010). Genom att studera möjligheterna som erbjuds eleverna för att 
kommunicera det matematiska innehållet kan såväl lärare som forskare få en 
mer konkret bild av kommunikationsprocessen, jämfört med att enbart 
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kunskaper i algebra inte bara krävs i matematiska kontexter, utan även i andra 
verksamheter där matematiska beräkningar behövs, t.ex. skatteverk, 
bidragsberäkning, aktiemarknaden, industriella sammanhang, jordbrukssektor, 
handel, samhällsprocesser, röstningsförfarande, etc. Exempelvis beräkning av 
dagslön för en arbetstagare: (månadslön·12)/365 eller inom jordbruk: 
beräkning av pris/kg av gödsel. På grund av betydelsen algebra har i vårt 
samhälle är det önskvärt att alla elever får möjlighet att lära sig algebra samt 
att de får lära sig att uttrycka sig genom algebra.  

1.2 Några begrepps användning och avgränsningar 
Begreppet kommunikation används inom matematikdidaktiken för att 
exempelvis analysera utvecklingen av elevernas matematiska kunskaper 
(Steinbring, 2005, 2006), att förstå utformningen av matematiska aktiviteter 
(Craig, 2011; Misfeldt, 2007) eller för att förstå processerna för undervisning 
och lärande i förhållande till andra sociala interaktioner (Krummheuer, 2012; 
Planas & Morera, 2011; Schütte & Krummheuer, 2013; Schütte, 2009; Yackel 
& Cobb, 1996). Begreppet diskurs, med rötter i Grice’s (1975) sätt att se på 
kommunikation, används också för att beteckna varje specifik 
kommunikationsakt, verbal eller icke-verbal, med andra eller med sig själv, 
synkron (till exempel kommunikation ansikte mot ansikte) eller asynkron (till 
exempel läsa en bok, skriva) (Sfard, 2002, 2008). Språkanvändning har också 
varit ett ämne för forskning i matematikdidaktik och har haft fokus på verbala 
eller icke-verbala situationer av kommunikation (Arzarello, Domingo, Robutti 
& Sabena, 2009; Bjuland, Cestari & Borgersen, 2008, 2010; Durkin & Shire, 
1991; Maschietto & Bartolini Bussi, 2009; Radford, 2009). Resultat från 
denna forskning visar exempelvis att ord har olika betydelser i en matematisk 
kontext jämfört med betydelser i vardagslivet. Tubbs och Moss (2008) 
benämner skillnaderna i kommunikationen som sker i klassrummet mellan 
vardagliga och matematiska ord som störningsfaktorer av semantisk karaktär. 
Dessutom visar resultatet att gester används i lärandeprocessen för att skapa 
mening till matematiska objekt. Även studier som avser flerspråkiga elever har 
förekommit (t.ex. Clarkson, 1991; Stephens, Waywood, Clarke & Izard, 
1993). Dessa studier har Cummins (1981) teori av relationen mellan språk och 
kognition som grund och visar exempelvis att tvåspråkighet i sig inte hindrar 
lärandet av matematik utan att det snarare är anknytningen av 
matematikundervisningen till de tvåspråkiga elevernas kunskaper och 
erfarenheter som gör detta. Secada (1992) har genomfört en omfattande 
översikt över forskning om tvåspråkig undervisning och elevernas prestationer 
i matematik. Resultaten pekar på att det finns ett signifikant samband mellan 
tvåspråkig undervisning och elevernas prestationer i matematik. Det finns 
också studier som belyser skilda sätt att använda språk i kommunikation 
mellan lärare och elever i syfte att kommunicera matematiska idéer och 
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samman. Projektets fokus var att åstadkomma en framgångsrik 
kommunikation från förskolan till gymnasiet genom att ha elevernas lärande i 
centrum (Olteanu & Olteanu, 2010). Syftet med projektet var att studera hur 
den pedagogiska praktiken kunde formas för att skapa en framgångsrik 
kommunikation i matematik från förskola till gymnasium avgränsad till 
aritmetik, algebra och funktioner. Med pedagogisk praktik menas här den 
praktik som tar form i enskilda klassrum och som i stora drag inkluderar olika 
kommunikativa händelser i direkt anknytning till det matematiska innehållet 
som behandlas i klassrummet samt till det arbete som direkt påverkar 
undervisningen i klassrummet. Utifrån det faktum att elever som lär sig 
matematik gör det i kommunikation med lärare och med andra elever, syftade 
projektet till att utveckla miljöer där lärare på ett medvetet sätt kunde skapa en 
framgångsrik kommunikation som knöt an till det matematiska innehållet. För 
detta ändamål har resultat funna inom den matematikdidaktiska forskningen 
integrerats i lärarnas direkta arbete med innehållet i klassrummet. Projektets 
värde ligger dels i möjligheten att åstadkomma perspektivskiften på 
matematikundervisning i skolan och på lärande i matematik, dels i möjligheten 
att finna innovativa vägar till utveckling av kommunikationen som äger rum 
mellan lärare och elever eller mellan elever i relation till ett matematiskt 
innehåll. Perspektivskiftet på matematikundervisning vid skolan innebar i 
detta projekt att man, i stället för att ge eleverna många liknande exempel på 
samma sak, inriktar undervisningen på att göra det möjligt för eleverna att 
exempelvis urskilja strukturen i aritmetiska eller algebraiska uttryck och ge 
mening till denna struktur.  

1.1 Avhandlingens kontext 
Det här är en sammanläggningsavhandling i matematikdidaktik. Den handlar 
närmare bestämt om vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att 
kommunicera det matematiska innehållet och vilka av dessa erbjudna 
möjligheter som utgör framgångsrik klassrumskommunikation i matematik. I 
fokus står lärares och elevers kommunikativa händelser, samt som en följd av 
dessa, de möjligheter som erbjuds för att kommunicera ett matematiskt 
innehåll.  

För att nå avhandlingens syfte har kunskap inhämtats från ett antal 
forskningsfält. Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten utgörs av 
variationsteori. Därutöver används även teoretiska perspektiv på 
kommunikation som knyter an till språkfilosofi och matematikdidaktik.  

Det matematiska innehållet som fokuseras i denna avhandling är 
skolalgebra, men det finns även kopplingar till aritmetik. Anledningen till 
detta är att aritmetiken ligger till grund för algebra och att algebra har blivit ett 
av de sex centrala områdena i den nya läroplanen för grund- och 
gymnasieskolor. Algebra är ett brett och prioriterat område, eftersom 
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2008; Marton & Tsui, 2004; Runesson, 2006). Det formella lärandet kan vara 
planerat och målinriktat, men för att vara intentionellt ska det också ha för 
avsikt att förändra en annan persons förståelse av ett specifikt fenomen. Det 
intentionella lärandet kräver således att den som undervisar har kunskap om 
vad som är den lärandes behov för att utveckla sin förståelse i en 
undervisningssituation. Såväl det formella som det informella lärandet är 
viktiga för att nå ett visst mål. I denna avhandling ligger dock fokus enbart på 
den inriktning inom det formella lärandet som kallas intentionellt lärande, dvs. 
det lärande som refererar till institutionell utbildning som sträcker sig från 
förskola till högre studier och som har till syfte att lärare ska lära eleverna 
något som avser det matematiska innehållet. Begreppet lärande används i 
denna avhandling som en kvalitativ förändring av sättet på vilket en person 
urskiljer nya aspekter av ett fenomen (t.ex. Marton & Booth, 1997; Runesson, 
2006). 

Traditionellt definieras en uppgift som det arbete som lärare ger till 
eleverna för att rikta elevernas uppmärksamhet mot ett specifikt lärandemål 
(Doyle, 1988). Doyle hävdar att  

tasks influence learners by directing their attention to particular 
aspects of content and by specifying ways of processing information 
(Doyle, 1983, s.161)  

De uppgifter som lärarna tilldelar eleverna kan avgöra hur eleverna kommer 
att förstå vad som undervisas om eftersom uppgifterna tjänar som ett 
sammanhang för elevernas tänkande, före, under och efter instruktion. Ordet 
uppgift används i denna avhandling för att markera en kommunikativ 
händelse. Uppgiften/den kommunikativa händelsen skapas av lärare och har 
som syfte att ge eleverna möjlighet att urskilja komponenter i den 
kommunikativa händelsen och få dem att se sambandet mellan dessa 
komponenter. Den kommunikativa händelsen har även som syfte att ge lärarna 
insikt i vilken mening eleverna tilldelar den här händelsen. 

I denna avhandling används begreppet kontext i enlighet med Brown och 
Yule (1983), dvs. att språk och kontext påverkar varandra ömsesidigt (kontext 
sätts inte över språk eller tvärtom eftersom de är jämbördiga). I 
kommunikationen är språket det som bygger kontexten, men kontexten är 
delvis förutbestämd innan själva samtalet sätter igång. Exempelvis är det 
algebraiska uttrycket 2x + 8 ett kontextoberoende språkligt uttryck, men 
kontexten i vilken detta uttryck används beror på den situation i vilken den 
yttras.  

Utöver ovanstående begrepp förekommer begrepp som knyter an till den 
teoretiska utgångspunkten variationsteorin (Bowden & Marton, 1998; Marton 
& Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004; Marton, 2015; Pang, 2003; Runesson, 
1999), kompositionalitetsprincipen (Pagin, 2003, 2008, 2011, 2015; Pagin & 
Westerståhl, 2011), begrepp från kommunikationsforskning (t.ex. Fello & 
Paquette, 2009; Kastberg, Norton & Klerlein, 2009; Pimm, 1987; Sfard, 2008; 
Shreyar, Zolkower & Perez, 2009; Stockero & Van Zoest, 2011; Van Zoest, 
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uppfattningar (t.ex. Fello & Paquette, 2009; Kastberg, Norton & Klerlein, 
2009; Shreyar, Zolkower & Perez, 2009; Stockero & van Zoest, 2011; Van 
Zoest, Stockero & Kratky, 2010). Resultaten från denna forskning kommer att 
presenteras i kapitel två. Trots denna omfattande forskning finns det behov av 
fler studier med fokus på relationen mellan kommunikation, undervisning och 
elevers lärande (t.ex. Sfard, 2007).  

I denna avhandling kommer begreppet kommunikation att användas som 
yttrande såsom de framkommer i kommunikativa händelser. En kommunikativ 
händelse är en process som börjar med en aspekt av innehållet som inte ännu 
är urskild av en eller flera elever och avslutas med att aspekten i frågan 
urskiljs av en eller flera elever. Detta innebär att en kommunikativ händelse 
dels anges i kausala termer (dvs. lärare och elever koordinerar samma 
innehåll), dels i termer av syfte (dvs. lärarens avsikter). Med framgångsrik 
kommunikation menas att aspekter av innehållet i talarens yttrande är samma 
eller ungefär samma som urskilda aspekter av innehållet i åhörarens yttrande. 
Yttranden, eller de satser och andra uttryck som elever/lärare yttrar, är 
uppbyggda av meningsfulla delar som kan kombineras med varandra enligt 
ganska bestämda mönster. Dessa mönster leder till systematiska samband 
mellan meningen hos det som yttras och händelser som följer efter dessa 
yttranden. Yttrande definieras i avhandlingen som ett språkligt uttryck som 
framkommer i en kommunikativ händelse och beskrivs utifrån en situation 
(kan vara en bild, graf, text, osv.). 

Begreppet matematikklassrum betraktas i denna avhandling som ett fysiskt 
rum, dvs. den faktiska platsen där denna avhandlings studier genomförs, i 
vilket olika kommunikativa händelser knutna till det matematiska innehållet, 
som är i fokus för denna avhandling, inträffar.  

Substantivet mening och verbet att mena används i denna avhandling som 
en skillnadsbaserad kategori (Staude, 2012). Det innebär att framhäva 
någonting på ett sådant sätt så att det automatiskt skiljer sig från någonting 
annat. Ett nödvändigt villkor för att detta ska vara möjligt är att variera det 
som ska uppmärksammas i en kommunikativ händelse genom att behålla en 
invariant bakgrund. Till exempel när en lärare framhäver skillnaden mellan 
koefficient (ex. 2 i uttrycket 2x) och exponent (ex. 2 i uttrycket 𝑥𝑥!). Mening 
skapas i processen som uppstår i en kommunikativ händelse. Ordet 
meningsfull förekommer i avhandlingen och pekar på nödvändig mening, dvs. 
på skillnader som är av betydelse för det som avses (innehållet). 

Det finns två typer av lärande, det formella och det informella lärandet 
(Werquin, 2010). Skillnaden mellan dessa två typer av lärande är att det 
formella lärandet är ett planerat och målinriktat lärande som vanligtvis sker på 
en specifik institution, t.ex. skola, medan det informella lärandet är ett mer 
”vardagligt” lärande. Detta sker i exempelvis vardagslivet och är därmed inte 
lika institutionsbundet som det formella lärandet. Det formella lärandet kan ha 
ett ensidigt fokus på innehållet som ska presenteras utan att koppla det till 
lärande. Det formella lärandet kan i sin tur vara intentionellt (t.ex. Häggström, 
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• Vad kännetecknar framgångsrik klassrums-
kommunikation? 

• På vilka sätt kan framgångsrik klassrums-
kommunikation stödjas av lärare? 

• Vilka samband kan identifieras mellan elevernas 
läranderesultat och klassrumskommunikationen?  

• På vilka sätt kan klassrumskommunikationen påverkas 
genom uppgiftsdesign och undervisningens planering? 

Avhandlingens resultat förväntas bidra med kunskap om kommunikationens 
betingelser för undervisningen i matematik och förhoppningsvis till en mer 
dynamisk och operativ begreppsapparat för beskrivning och analys av denna 
kommunikation i en undervisningssituation. Dessutom förväntas studien ge en 
förståelse för hur användning/konstruktionen av uppgifter för olika grupper av 
elever kan varieras och vara till stöd för att planera och genomföra en 
undervisning som kan skapa möjligheter för en framgångsrik kommunikation.  

1.4 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av fyra artiklar som utgör underlaget för avhandlingen, 
samt en kappa. Kappan består av sju kapitel. Kappan är skriven på svenska. 
Anledningen till detta är att avhandlingens resultat ska kunna kommuniceras 
till verksamma lärare i den svenska skolan och till lärarstudenter. Det innebär 
att jag har strävat efter att ge förslag på svensk terminologi som används i 
didaktiska och pedagogiska sammanhang på andra språk än svenska. 
Etablerade svenska begrepp används i vissa fall, men i andra fall har jag 
kommit med mina egna förslag på terminologi eftersom innebörden inte 
stämmer överens med motsvarande svenska begrepp. 

Detta första kapitel ramar in avhandlingen och presenterar dess 
utgångspunkter. I det andra kapitlet beskrivs bakgrunden till avhandlingens 
syfte och problemformulering. I det tredje kapitlet utreds den teoretiska 
utgångspunkten, variationsteorin, som prövas i avhandlingen tillsammans med 
kompositionalitetsprincipen och det fjärde handlar om de metodologiska 
utgångspunkterna. I det femte kapitlet finns en sammanställning av artiklarna 
och i det sjätte kapitlet sammanfattas artiklarnas resultat i några övergripande 
slutsatser. Det sjätte kapitlet innehåller även en diskussion om avhandlingens 
kunskapstillskott och en diskussion om fortsatt forskning. Kappan avslutas 
med en engelsk sammanfattning. Därefter presenteras artiklarna. 
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Stockero & Kratky, 2010) och matematiskdidaktisk forskning (Brousseau, 
1981; Chevallard, 1991, 1999; Chevallard & Joshua, 1982; Hoch & Dreyfus, 
2006, 2010; Kieran, 1989) samt från metoderna som använts (Kelly, Lesh, & 
Baek, 2008; Lipton, 1991; McKenney & Reeves, 2012; McKenney, Nieveen 
& Van den Akker 2006; Plomp, 2007; Plomp & Nieveen, 2009; Van den 
Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). Dessa begrepp kommer att 
presenteras i sina sammanhang. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Klassrummet är en plats för lärande. Kommunikation är en integrerad del av 
klassrummet och kommunikationens kvalitet påverkar kvaliteten på 
undervisning och därmed lärandet i matematik (Cobb & Bauersfeld, 1995; 
Hiebert & Grouws, 2007; Lampert & Cobb, 2003; Pirie & Kieren, 1994; 
Olteanu & Holmqvist, 2012; Olteanu & Olteanu, 2012a, 2013). För att förstå 
vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det 
matematiska innehållet är det av vikt att ta reda på hur lärare och elever erfar 
det matematiska innehållet. Först därefter kan slutsatser dras rörande vilka av 
dessa möjligheter som räknas som framgångsrik kommunikation. Hypotesen 
som lades fram i denna studie var att kommunikationen i klassrummet kan bli 
framgångsrik om eleverna har möjlighet att erfara algebraiska 
uttrycksstrukturer och mening.  

Tidigare studier av kommunikation i matematikdidaktik (specifikt i 
algebra) redovisar olikartade resultat gällande kommunikationen i 
klassrummet (t.ex. Chronaki & Christiansen, 2005; Sfard, 2008). En funnen 
trend är språkets betydelse i en undervisningssituation (Byers, 2007; Ellerton 
& Clarkson, 1996; Pimm, 1987; Sfard & Kieran, 2001, Sfard, 2001, 2008). 
Samtidigt har det framkommit en meningsskapande syn på kommunikation 
som betonar vikten av att offentliggöra tänkandet (t.ex. Fello & Paquette, 
2009; Kastberg, Norton & Klerlein, 2009; Shreyar, Zolkower & Perez, 2009; 
Stockero & Van Zoest, 2011; Van Zoest, Stockero & Kratky, 2010).  Det finns 
även forskare (Sfard, 2002, 2008) som likställer tänkandet med 
kommunikation där kommunikation är en särskild diskurs, nämligen den 
matematiska diskursen. Fokus i dessa studier är på vad det är som konstituerar 
denna diskurs. I den här avhandlingen är dock fokus på att studera på vilket 
sätt diskursen bidrar till elevernas förståelse av det matematiska innehållet. 
Med avstamp i de ovan presenterade resultaten, samt de studier som nämnts i 
indelningen, har avhandlingens syfte formulerats.  

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och förstå vilka möjligheter 
som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet 
(inom algebra) och vilka av dessa som utgör framgångsrik 
klassrumskommunikation. För att uppnå detta syfte kommer följande 
frågeställningar att besvaras: 
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Kapitel 2. Litteraturgenomgång 

Detta kapitel beskriver forskning inom ramen för avhandlingens fokus. 
Kapitlet inleds med en genomgång av litteratur som behandlar skolalgebra. I 
kapitlets andra del ges en beskrivning av olika utgångspunkter och definitioner 
av begreppet kommunikation. I kapitlets tredje del redogörs resultat av 
forskning om matematikdidaktisk kommunikation. I kapitlets fjärde del 
presenteras två forskningsöversikter gällande språk och kommunikation. 
Därefter, i kapitlets femte del, presenteras forskningsresultat med fokus på att 
göra tänkandet offentligt i matematikundervisningen. I kapitlets sjätte och 
sjunde del presenteras para- och protomatematiska begrepp och användningen 
av uppgifter i matematikundervisningen. Till sist presenteras några studier 
vars fokus är på möjligheter till lärande.  

2.1 Skolalgebra 
En genomgång av litteratur som behandlar skolalgebra har gjorts för att skapa 
en kunskapsmässig utgångspunkt och tydliggöra var forskningsbehov finns. 
Den forskning som specifikt utgår från skolalgebra har grupperats i tre 
inriktningar beroende på forskningsmässiga infallsvinklar: (1) skolalgebra som 
övergång från aritmetik; (2) algebra som en egen kultur; och (3) användning 
av tekniska verktyg i lärandet av algebra. Inom dessa inriktningar finns dock 
inte direkta kopplingar mellan kommunikationen som äger rum i klassrummet 
och sättet på vilket denna kommunikation kan bidra till att eleverna 
exempelvis kan urskilja variablernas betydelse i algebra. 

Skolalgebra som övergång från aritmetik. I studier med denna inriktning 
förs diskussioner kring vad som kännetecknar och utmärker elevernas 
förståelse av algebra. Vissa forskare, exempelvis Sfard och Linchevski (1994), 
menar att det finns ett kognitivt gap i elevernas övergång från aritmetik till 
algebra som handlar om produkt-process dilemma och att arbeta med det 
okända. Exempelvis är 8a både en produkt (svar) och en process (multiplicera 
8 med a). Till denna kategori kan också hänföras sådan forskning som 
diskuterar hur elever uppfattar bokstavssymboler i algebra och elevernas fel 
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explicita kopplingar till konventionella algebraiska begrepp och beteckningar 
(Kieran, 2007). 

Föreliggande arbete kan hänföras till den första och den andra kategorin, 
med tonvikt på den andra, nämligen att övergången till algebra innebär att 
eleven ska lära sig en ny syntax och ett nytt språk genom olika kommunikativa 
händelser som äger rum i klassrummet. Detta innebär att merparten av den 
litteratur som refereras till är kopplad till denna inriktning. Flera 
forskningsresultat vars forskningsobjekt är skolalgebra och som tillhör 
avhandlingens intresseområde kommer att presenteras i avsnitt 2.3 och 2.5.  

2.2 Två synsätt på kommunikation 
Maltén (1998) lyfter fram att kommunikation är en av grundstenarna i 
människans liv och har en viktig roll i samspelet mellan de andra 
grundstenarna (t.ex. social gemenskap). Kommunikation är enligt många 
forskare ett brett begrepp med många olika definitioner och innebörder 
eftersom människan kommunicerar oavbrutet med sin omgivning på många 
olika sätt, såväl medvetet som omedvetet, avsiktligt som oavsiktligt. (t.ex. 
Chronaki & Christiansen, 2005; Falkheimer, 2001). Carey (2009) drar upp ett 
antal skiljelinjer mellan två grundläggande synsätt kring kommunikation: en 
transmissionssyn och en meningsskapande syn.   

Transmissionssynsättet har en lång historia, som började med Shannon 
(1949). Enligt transmissionssynen hör kommunikation samman med verb som 
överföra, sända, överlämna och sprida information till andra (Carey, 2009). 
Utifrån detta synsätt likställs kommunikation med överföring av information 
mellan sändare och mottagare. Under de senaste åren har definitionen 
förändras till att kommunikation ses som en ömsesidig process där människor 
tillsammans skapar mening och förståelse samt att det finns en återkoppling 
och en kontext (Borba & Zulatto, 2010; de Mooij, 2014; Maltén, 1998). Trots 
detta ligger betoningen fortfarande på överföring och reproduktion av 
budskap. Fokus läggs på sändare, budskap, mottagare, överföringsprocess, 
eventuella störningar samt vilka effekter kommunikationen får (Falkheimer & 
Heide, 2007; Fuglestad, 1999; Nilsson & Waldermarson, 2007). Valet av 
kanal, exempelvis tala ansikte mot ansikte, och medvetenhet om eventuella 
störningar ses som avgörande faktorer för att budskapet ska nå fram (Larkin & 
Larkin, 2005; Tubbs & Moss, 2008). Tubbs och Moss (2008) konstaterar att 
det finns två typer av störningsfaktorer, en teknisk, som uppstår vid fysiska 
störningar (t.ex. buller, eller att sändaren talar otydligt) och en semantisk, som 
uppstår när budskapet inte betyder samma sak för mottagaren som för 
sändaren (t.ex. ord eller gester kan ha skilda betydelser orsakade av språkliga 
eller kulturella vanor). Enligt Fuglestad (1999), kan kommunikationen ses som 
lyckad när budskapet når mottagaren med samma betydelse som avsändaren 
avsåg.  
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(t.ex. Barrera, Medina & Robayna, 2004; Herscovics & Linchevski, 1994; 
Küchemann, 1981; Kieran, 1992; Linchevski & Herscovics, 1996; Radatz, 
1979; Usiskin, 1988; Quinlan, 1992). Några av resultaten från denna forskning 
visar hur bokstaven kan förstås på ett allt mer utvecklat sätt: (1) bokstaven 
används inte; (2) bokstaven används som förkortning eller som en plats i 
alfabetet; (3) bokstaven tilldelas ett värde; (4) bokstaven används som ett 
specifikt, okänt tal; (5) bokstaven används som ett godtyckligt tal; (6) 
bokstaven används som variabel. Enligt Radatz (1979) uppvisar eleverna 
brister i sitt kunnande på grund av felaktigheter som avser: (1) bearbetningar 
av ikoniska representationer; (2) färdigheter, fakta och begrepp; (3) 
föreningar; (4) stelhet i att tänka leder till bristande flexibilitet i avkodning och 
kodning av ny information samt hämning av bearbetning av ny information; 
och (5) tillämpning av irrelevanta regler eller strategier. Barrera m.fl. (2004) 
rapporterade missförstånd som orsakas av en brist på mening. Dessa brister 
kan delas in i tre olika faser: felaktigheter i algebra som har sitt ursprung i 
aritmetik, användning av formler eller regler är otillräcklig (procedurella 
felaktigheter) och felaktigheter på grund av egenskaperna i det algebraiska 
språket (strukturella felaktigheter). Elevernas svårigheter i algebra kan spåras 
till otillräcklig förståelse av begreppet variabel (t.ex. Chiarugi, Fracassina, 
Furinghetti & Paola, 1995). En orsak till detta är att variabler används i olika 
områden och sammanhang (t.ex. Boz, 2007; Clement, 1982; Küchemann, 
1978; Philipp, 1992; White & Mitchelmore, 1996).   

I nästa kategori förs bland annat diskussioner kring algebra som en egen 
kultur (med ett eget språk och sätt att tänka) inom matematiken (Lee, 1996). I 
sådana studier förekommer också inslag av analyser kring kopplingen mellan 
den algebraiska kulturen och generaliserade aktiviteter (Lee, 1996; Mason, 
1996). Dörfler (2008) hävdar att en konstruktiv process vid generalisering är 
att låta varianta och invarianta relationer växa fram. Relaterad forskning (t.ex. 
Greeno 1991; Haverty et al 2000; Nunes & Bryant 2010; Pellegrino & Glaser 
1982; Rojano 1996; Sutherland & Rojano 1993; Thompson 1993) visar också 
att processen för algebraisk generalisering kräver en allmän benägenhet för att 
känna igen användningen av variabler i olika kontexter och att uttrycka denna 
användning genom allmänna uttalanden. Lee och Wheeler (1989) samt Filloy 
och Rojano (1989) menar att övergången till algebra innebär att eleven ska 
lära sig en ny syntax och ett nytt språk samt att detta tycks destabilisera 
elevens kontroll över det aritmetiska språket som eleven redan känner och 
kan. Följaktligen gör användningen av variabler för att göra generaliseringar 
det svårt för både elever och lärare att förstå och utveckla sin kompetens i 
användningen av variabler (Clement, 1982; Kieran, 1992; Küchemann, 1978, 
1981; Usiskin, 1988). Schoenfeld och Arcavi (1999) påstår att variabler är 
formella verktyg som används för att göra generaliseringar.  

Ett stort intresse finns för kategorin användning av tekniska verktyg i 
lärandet av algebra (t.ex. Filloy, Rojano & Rubio, 2001; Sutherland & 
Rojano, 1993). Trots positiva resultat av dessa studier finns inte några 
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kommunikation som: (1) ett register, representationer och kontexter, (2) social 
interaktion, och (3) praktiker, identitet och ”politik” eller fördelning av makt. 
Inom varje inriktning presenteras forskningsresultat som tillhör olika 
traditioner och som använder olika teoretiska utgångspunkter. Studierna är 
relevanta för denna avhandling eftersom de tydliggör vilken forskning som 
efterfrågas.  

I allmänhet kan det sägas att den första inriktningen handlar om hur medier 
och språk används när människor försöker kommunicera sina matematiska 
idéer. Förutom att kommunicera matematiska idéer karakteriseras denna 
inriktning av att se tänkandet som kommunikation och att kommunikationen 
betraktas som en specialiserad diskurs. (Sfard, 2002, 2008) Denna inriktning 
kan exemplifieras med den mest använda definitionen inom 
matematikdidaktik: 

Communication is a collectively performed patterned activity in 
which action A of an individual is followed by action B of another 
individual so that A belongs to a certain well-defined repertoire of 
actions known as communicational. Action B belongs to a repertoire 
of reactions that fit A, that is, actions recurrently observed in 
conjunction with A. This latter repertoire is not exclusively a 
function of A, and it depends, among others, on factors such as the 
history of A (what happened prior to A), the situation in which A 
and B are performed, and the identities of the actor and re-actor. 
(Sfard, 2008, s. 86-87) 

För att analysera tänkande som kommunikation har analysverktygen 
fokusanalys och avsiktsanalys vuxit fram (Sfard 2001, 2002, 2008). Begreppet 
fokus syftar på uttrycket som en diskursdeltagare använder för att identifiera 
det objekt som denne uppmärksammar. Fokusanalysen går ut på att finna 
avsett fokus (dvs. uttalat fokus och uppmärksamhetsfokus) för 
diskursdeltagarna. Uttalat fokus handlar om att identifiera vilka ord som sägs. 
Vad som sägs skall vara inom ramen för den pågående diskursen för att det 
skall kunna uppmärksammas under fokusanalysen. Uppmärksamhetsfokus 
handlar om vad uppmärksamheten är riktad mot. Avsikterna kan antingen vara 
på objektnivå inom diskursramen (ämnesrelaterade) eller på metanivå. 
Avsikterna på metanivå kan handla om yttranden som diskursdeltagarna gör 
för att påverka diskursdeltagarnas inbördes relation. Avsiktsanalysen är 
oberoende av innehållet (dvs. den är bestämd mellan deltagarna i diskursen 
snarare än av innehållet). Den mest fundamentala förväntan på metanivå är att 
diskursen är koherent, dvs. att det finns ett sammanhängande menigssystem i 
vilket den som svarar ska prata om samma sak som talaren pratade om. I 
analysen används två olika typer av pilar som grundas på olika typer av 
yttrande: 
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Enligt en meningsskapande syn kommunikation hör samman med verb 
som dela, deltaga, sammansluta och skapa gemenskap (Carey, 2009). Detta 
visar att det finns en koppling till det latinska begreppet communicare som 
betyder att ”göra gemensam” (NE, 2009). Kommunikationsprocessen ses som 
en gemensam aktivitet i vilken sändare och mottagare strävar efter att uppnå 
ömsesidig förståelse (Falkheimer & Heide, 2007; Larsson, 2001). Inom detta 
synsätt är det bägge parter som skapar gemensam mening genom att ta emot 
meddelanden simultant. Aktiva kommunikationsaktörer ger upphov till 
förståelse och mening samtidigt som de påverkar och påverkas av varandra 
(Tubbs & Moss, 2008). Detta innebär att det sker ett konstant utbyte av 
återkoppling mellan sändare och mottagare genom att sändare och mottagare 
byter roller, den som först var mottagare blir i stället sändare av återkoppling 
och tvärtom (Maltén, 1998).  

Pagin (2008) använder termen kommunikation som något som sker i 
kommunikativa händelser. I en kommunikativ händelse finns det en 
avsändare, en signal och en mottagare. Enligt Pagin (2008) är en händelse en 
process som börjar med ett visst inre tillstånd hos avsändaren och avslutas 
med det inre tillståndet hos mottagaren. Däremellan överförs en signal mellan 
sändare och mottagare. Det relevanta inre tillståndet hos avsändaren ger 
upphov till signalen och signalen i sin tur ger upphov till ett relevant inre 
tillstånd hos mottagaren. Pagin (2008) menar inte att det "inre" är ett mentalt, 
privat eller observerbart tillstånd utan  

I suggest that to be called ‘inner’ a state is only indirectly involved 
in normal causal interaction with the environment. Without such a 
restriction, it would be admissible to count any causal interaction 
between two entities as communication, and this would trivialize the 
idea. (Pagin, 2008, s. 7) 

Enligt Pagins (2008) definition av kommunikation används transmission- 
respektive meningsskapande syn beroende på olika språkliga händelser. 
Exempelvis befinner sig eleverna i en kommunikationssituation i klassrummet 
när de individuellt löser olika uppgifter och i en annan 
kommunikationssituation när de delar olika lösningsstrategier med varandra. 
Den första situationen handlar om en transmissionssyn och den andra om en 
meningsskapande syn. Falkheimer och Heide (2007) påpekar att båda 
synsätten på kommunikation är nödvändiga och att det ena inte utesluter det 
andra. Perspektiven ska inte ses som varandras motsatser, eftersom synsätten 
fokuserar på olika delar av kommunikationsprocessen och därmed ger olika 
förståelser av den.  

2.3 Matematikdidaktik och kommunikation 
Chronaki och Christiansen (2005) lyfter fram tre inriktningar på forskning 
kring kommunikation i matematikklassrummet. De skiljer mellan 
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kommunikation som: (1) ett register, representationer och kontexter, (2) social 
interaktion, och (3) praktiker, identitet och ”politik” eller fördelning av makt. 
Inom varje inriktning presenteras forskningsresultat som tillhör olika 
traditioner och som använder olika teoretiska utgångspunkter. Studierna är 
relevanta för denna avhandling eftersom de tydliggör vilken forskning som 
efterfrågas.  

I allmänhet kan det sägas att den första inriktningen handlar om hur medier 
och språk används när människor försöker kommunicera sina matematiska 
idéer. Förutom att kommunicera matematiska idéer karakteriseras denna 
inriktning av att se tänkandet som kommunikation och att kommunikationen 
betraktas som en specialiserad diskurs. (Sfard, 2002, 2008) Denna inriktning 
kan exemplifieras med den mest använda definitionen inom 
matematikdidaktik: 

Communication is a collectively performed patterned activity in 
which action A of an individual is followed by action B of another 
individual so that A belongs to a certain well-defined repertoire of 
actions known as communicational. Action B belongs to a repertoire 
of reactions that fit A, that is, actions recurrently observed in 
conjunction with A. This latter repertoire is not exclusively a 
function of A, and it depends, among others, on factors such as the 
history of A (what happened prior to A), the situation in which A 
and B are performed, and the identities of the actor and re-actor. 
(Sfard, 2008, s. 86-87) 

För att analysera tänkande som kommunikation har analysverktygen 
fokusanalys och avsiktsanalys vuxit fram (Sfard 2001, 2002, 2008). Begreppet 
fokus syftar på uttrycket som en diskursdeltagare använder för att identifiera 
det objekt som denne uppmärksammar. Fokusanalysen går ut på att finna 
avsett fokus (dvs. uttalat fokus och uppmärksamhetsfokus) för 
diskursdeltagarna. Uttalat fokus handlar om att identifiera vilka ord som sägs. 
Vad som sägs skall vara inom ramen för den pågående diskursen för att det 
skall kunna uppmärksammas under fokusanalysen. Uppmärksamhetsfokus 
handlar om vad uppmärksamheten är riktad mot. Avsikterna kan antingen vara 
på objektnivå inom diskursramen (ämnesrelaterade) eller på metanivå. 
Avsikterna på metanivå kan handla om yttranden som diskursdeltagarna gör 
för att påverka diskursdeltagarnas inbördes relation. Avsiktsanalysen är 
oberoende av innehållet (dvs. den är bestämd mellan deltagarna i diskursen 
snarare än av innehållet). Den mest fundamentala förväntan på metanivå är att 
diskursen är koherent, dvs. att det finns ett sammanhängande menigssystem i 
vilket den som svarar ska prata om samma sak som talaren pratade om. I 
analysen används två olika typer av pilar som grundas på olika typer av 
yttrande: 
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kring kommunikation i matematikklassrummet. De skiljer mellan 



21 

fokusera på jämlikhet och jämställdhet utan på rättvisa för olika grupper. 
Biddle, Good och Goodson (1997) påpekar att lärares strategier (t.ex. rituellt 
språk, rutiner för att kontrollera stora grupper, kontraster i röstens ljudnivå, 
dominant stigande tonläge, icke-verbal kommunikation för att kontrollera och 
utmana maktstrukturen) för dominans i klassrummet. Enligt Gutiérrez (2013) 
skapas kunskap, makt och identitet inom en rådande diskurs. Hon anser att 
genom att fokusera på frågor om makt, identitet och positionering kan 
villkoren för kommunikation förbättras för alla elever. Håkansson och 
Sundberg (2012) konstaterar att forskningen i hög grad har fokuserat på 
konfliktperspektiv och negativa effekter gällande exempelvis respekt för 
lärare, relationer med föräldrar och kvaliteter i fråga om undervisning och 
lärande. 

Löwing (2004) beskriver två olika huvudgrupper av kommunikation: den 
reglerande kommunikationen som samtal av icke-ämnesrelaterat slag och den 
undervisande kommunikationen som aktiviteter där syftet är inlärning. De 
resultat som Löwing (2004) presenterar visar att lärarna hade svårigheter med 
att nå eleverna med sina förklaringar och att lärarna saknade språkliga medel 
för att kunna presentera innehållet utifrån elevernas individuella behov. 
Genom att sätta väsentliga begrepp i fokus kan lärarna skapa förutsättningar 
för elever att kommunicera. Dessutom kan lärarna stötta eleverna för att 
argumentera kring det matematiska innehållet (Engvall, 2013). Engvall (2013) 
visar även att en väsentlig skillnad av elevernas handlingar sker till följd av 
något som läraren har gjort.  

Andra forskare (Sfard, 1991, 2002; Sfard & Kieran, 2001) har fokus på 
kommunikationens effektivitet och påstår att kommunikationen är effektiv om 
det kommunikativa syftet uppfylls och om diskursens fokus är klart. Själva 
begreppen ”kommunikationens effektivitet” och ”diskursens fokus” antyder 
att det finns en bestämd handling som alltid betyder att den vänder sig till 
någon eller reagerar på någons uttalande, eller båda och att det finns ett 
innehåll som inte ifrågasätts, ett innehåll som tas för givet och som eleverna 
ska lära sig. I denna avhandling studeras kommunikativa händelser och inte 
kommunikativa handlingar. Skillnaden mellan en handling och en händelse är 
att en handling markerar att någon gör något, medan en händelse markerar 
något som sker i en undervisningssituation. Dessutom är fokus i avhandlingen 
på att studera framgångsrik kommunikation avseende skapandet av en 
gemensam förståelse av ett specifikt innehåll och inte på att studera 
kommunikationens effektivitet. Skillnaden mellan framgångsrik 
kommunikation och effektiv kommunikation är att den första fokuserar villkor 
för ökad förståelse (Pagin, 2008) medan den andra handlar om ett 
sammanhängande meningssystem i vilket talare och åhörare pratar om samma 
sak (Sfard & Kieran, 2001).  

Forskning om framgångsrik kommunikation, med fokus på aspekter av det 
matematiska innehållet som behandlas i klassrummet och elevernas lärande, 
har ännu inte etablerats i Sverige (för översikter se Bergsten, 2002; Björkqvist, 
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• reaktiv pil – en pil som markeras vertikalt eller 
diagonalt uppåtriktad. Den här typen av pil visar att 
yttrande som källa är en reaktion till yttrandets mål.  

• proaktiv pil – en pil som markeras vertikalt eller 
diagonalt nedåtriktad. Den här pilen symboliserar att 
källan till yttrande inbjuder till ett svar, så att nästa 
yttrande förväntas vara en reaktion på detta, dvs. det 
som påverkar uttalandets typ är talarens intention och 
inte partnerns. 

Analysverktygen visar att det måste finnas en samstämmighet mellan avsett 
fokus och kombinationen mellan uttalat och uppmärksammat fokus. Om 
denna samstämmighet saknas så kan A och B (deltagande i diskursen) inte 
koordinera sina handlingar. Dessutom är det svårt att avgöra om 
kommunikationen som grundas på dessa handlingar är framgångsrik att skapa 
samförståelse mellan deltagarna. Beroende på olika faktorer, t.ex. tidigare 
erfarenheter, kan koordinationen misslyckas trots att kommunikationen talarna 
emellan var lyckad. Likaså kan koordinationen lyckas trots att 
kommunikationen misslyckades, nämligen om flera felkällor tar ut varandra. 
Det är just möjligheten att skapa en samstämmighet mellan A och B som 
ligger i fokus för denna avhandling.  

Den andra inriktningen är kommunikation som social interaktion och 
klassrumsinteraktion där fokus är på samspelet mellan lärare och elever. Enligt 
Mehan (1979) följer diskursen som också kan förekomma i 
matematikklassrum ett förutsägbart mönster kallat IRE eller IRF. Innebörden 
är att läraren tar initiativ med en fråga (I), eleven reagerar (R) genom att lämna 
känd information och efter det ger läraren antingen feedback (F) eller så 
värderar (E) läraren elevens information i relation till det förväntade svaret. 
Lyman (1981) karakteriserar kommunikationen i ett klassrum med hjälp av 
modellen Listen-Think-Pair-Share, som på svenska har blivit Enskilt-Par-Alla 
(EPA). Inom den svenska matematikdidaktiken presenterar Nilsson och 
Waldemarson (2007) sättet på vilket kommunikation kan ske mellan 
människor. De beskriver kommunikation som en samspelsprocess där man 
samtidigt är både sändare och mottagare av budskap. Denna växelverkan kan 
ske genom språk, tal, mimik, ögonkontakt, gester, kroppsrörelser, avstånd och 
lukter. Dysthe (2003) har samma ståndpunkt och skriver att lärandet sker 
genom att härma, lyssna och samtala med andra. 

Till den tredje inriktningen kopplas ett sociopolitiskt förhållningssätt som 
karakteriseras av ett kritiskt förhållningssätt till kommunikation. I det kritiska 
förhållningsättet initieras en dialog eller görs en utmaning till ett dominerande 
perspektiv. Detta ger perspektiv nya utmaningar för matematikdidaktisk 
forskning. Gutiérrez (2013) menar att en sociopolitisk vändning inte bör 
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• analys av utvecklingen av elevernas matematiska 
kunskaper (t.ex. Steinbring, 2006) 

• förstå utformningen av matematiska aktiviteter (t.ex. 
Craig, 2011; Misfeldt, 2007; Sfard, 2008) 

• förstå processerna för undervisning och lärande i 
förhållande till andra sociala interaktioner (t.ex. 
Christie, 1999; Krummheuer, 1998; Mehan, 1979; 
Mercer, 1995; Planas & Morera, 2011; Pratt & Back, 
2009; Schreiber, 2013; Yackel & Cobb, 1996)  

• flerspråkiga kontexter (t.ex. Cummins, 2006; Schütte & 
Kaiser, 2011; Setati, 2005) 

Dessa inriktningar presenteras med anknytning till olika forskningstraditioner, 
exempelvis till den semiotiska traditionen, Vygotskys (1986) begrepp av 
förmedlingsverktyg (artefakter) och Bakhtins (1981) teori om centripetalt 
(fokuserat) och centrifugalt (splittrat) språk. Enligt Bakhtin (1981) är språket 
utsatt av en konstant påverkan från dess användare och samtidigt stabiliseras 
det av sociala krafter, för att man överhuvudtaget ska kunna förstå varandra. I 
ovannämnda traditioner anses språket som viktigt eftersom det finns 
matematiska objekt som inte är tillgängliga materiellt, men som kan vara 
tillgängliga via språket (t.ex. tal, derivata, funktion). Å ena sidan finns det 
forskare vars inställning är att matematiska objekt har en självständig existens 
och det enda sättet att få tillgång till dem är att använda tecken, ord, symboler, 
uttryck eller ritningar. Å andra sidan avvisar forskare, som arbetar utifrån 
Sfards (2008) teori om kognition och kommunikation, alla dualistiska 
separationer mellan matematiska objekt och språk. Avvisningen argumenteras 
genom att hänvisa till matematikens diskursiva karaktär och till att 
matematiska objekt är summan av sätten att kommunicera om dessa objekt 
(Sfard, 2008).  

Pimm (1987) pekar på förekomsten av två olika sorters talat språk i 
klassrummet, budskapsinriktat (användaren är målinriktad och har för avsikt 
att uttrycka ett särskilt meddelande) och åhörarinriktat (användaren har som 
syfte att etablera goda sociala relationer med den som lyssnar). Användningen 
av det matematiska språket uppdelas även i användning av formellt och 
informellt språk (t.ex. Byers, 2007; Huang, Normandia & Greer, 2005; Pimm, 
1987; Runesson, 2005).  Det är uppenbart från litteraturen att förhållandet 
mellan formellt och informellt språk i matematik inte är helt okomplicerat. 
Setati och Alder (2001) specificerar att informellt språk är det språk som 
eleverna använder i vardagslivet för att uttrycka sin matematiska förståelse, 
medan formellt språk handlar om användningen av matematisk terminologi. 
Pimm (1991) påpekar att en utmaning för lärare: 
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2003; Strässer, 2005). Däremot är forskning som främst fokuserar på 
elevernas svårigheter i matematik väletablerad (t.ex. Engström, 1999; Magne, 
2001, 2006). Genomgången av tidigare forskning visar att det endast i 
begränsad omfattning förekommer studier om framgångsrik kommunikation 
inom matematikdidaktik. Till skillnad från dessa forskningsresultat är i denna 
avhandling, som tidigare nämnts, fokus på att studera möjligheter som erbjuds 
i klassrummet för att lära sig matematik genom att kommunicera matematiskt. 

2.4 Språk och kommunikation  
Språk är inte identiskt med kommunikation, men språkets kommunikativa 
funktion är en väsentlig del i en undervisningssituation. Dessutom är språket 
väsentligt för att eleverna ska kunna komma in i den nya kulturen inom 
matematiken, nämligen inom den algebraiska kulturen.  

Flera översikter av forskning inom matematikdidaktik har publicerats (t.ex. 
Ellerton & Clarkson, 1996; English & Kirshner, 2015; Morgan, Craig, Schütte 
& Wagner, 2014). I den senaste översikten (English & Kirshner, 2015) 
förekommer nästan enbart studier som implicit handlar om kommunikation i 
klassrummet eller som inte tar upp kommunikation över huvud taget.  

Ett undantag är översikten som presenteras av Ellerton och Clarkson 
(1996) vars forskningsobjekt är språk och kommunikation. En slutsats som 
kan dras utifrån deras översikt är att det har gjorts ett flertal studier som 
betonar språket som används (in use) i matematikundervisningen i stället för 
korrekt användning av språket (correct use). Skillnaden mellan användningen 
och den korrekta användningen av det matematiska språket har inte 
problematiserats. Utifrån resultaten som presenteras i Ellerton och Clarksons 
(1996) översikt kan det konstateras att språket å ena sidan relateras till talaren 
(genom relationer som att uttrycka, mena, förstå) och å andra sidan relateras 
till världen (genom referentiella relationer som är avgörande för sanning och 
falskhet hos satser, dvs. att språkliga uttryck står för företeelser i världen). 
Författarna påpekar att detta är en intuitiv och klassisk bild av språket, dvs. att 
grunden i språklig mening bestäms genom eller i förhållande till talarens 
tankar och andra företeelser i hans medvetande. Till den klassiska bilden hör 
också uppfattningen att språk-talare-relationen i någon mening är primär i 
förhållande till språk-värld-relationen. Referentiella förbindelser uppstår inte 
av sig själva, utan måste på något sätt bero på talarnas intentioner, 
användning, dispositioner eller liknande.  

Till skillnad från Ellerton och Clarkson (1996), presenterar Morgan, m.fl. 
(2014) en uppdelning av forskning inom matematikdidaktik, som har sin 
utgångspunkt i att språket uttrycker naturen av våra erfarenheter av världen 
och även uttrycker våra identiteter, relationer och attityder. De identifierar fyra 
breda, men besläktade, kategorier av forskningsinriktningar inom 
matematikdidaktik:  
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• analys av utvecklingen av elevernas matematiska 
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ordförråd, syntax, ordföljd och förkortningar (Ervinck, 1992; Esty, 1992). 
Elever som förvärvat en lämplig matematisk vokabulär (språk) är mer 
akademiskt framgångsrika i matematik (Thompson & Rubenstein, 2000). 
Andra resultat lyfter fram att en förutsättning för att eleverna ska bli 
framgångsrika i matematik är lärarens kunskap om språkets roll för att etablera 
klassrumsnormer, identiteter och fördelning av makt (Simpson & Cole, 2015) 
för att styra kommunikationen i klassrummet och för att skapa ett samspel 
mellan aktörerna (Sterner & Lundberg, 2002). Detta förutsätter att språket 
används som ett pedagogiskt verktyg i matematikundervisning (Jamison, 
2000). Morgan m.fl. (2014) visar att det finns detaljerade studier av 
klassinteraktioner som fokuserar på elevernas sätt att kommunicera under 
genomförandet av olika aktiviteter i matematik. De påpekar dock att  

Little attention has been given to the more general issue of the 
acquisition of mathematical ways of speaking or writing that may be 
applicable and acceptable in a wide range of areas of mathematics. 
(s. 19)  

De lyfter fram ett behov att studera vilka kunskaper och färdigheter en lärare 
behöver ha för att stödja utvecklingen av elevernas språkliga matematiskt 
kunnande. Löwing (2004) lyfter vikten av lärarens egna ämneskunskaper. Det 
finns även studier som lyfter fram att ett språkutvecklande arbetssätt ökar 
kommunikationen i klassrummet och främjar elevers lärande i matematik 
(Norén, 2010), men detta beror på hur språket lyfts fram gemensamt i en 
undervisningssituation, exempelvis förståelsen av vissa ord (Österholm, 
2006). Relationen mellan kommunikation, undervisning och lärande i 
matematik väcker följaktligen många frågor och det finns ett ständigt behov av 
forskning som kan bidra med ytterligare kunskap.  

2.5 Lärande och offentliggörande av tänkande  
Brown, Askew, Baker, Denvir och Milett (1998), identifierade språket som 
något slags medium för att skapa, bevara och bland annat kommunicera 
matematiskt tänkande. Den forskning som bedrevs under 1980- och 1990-talet 
ledde till en oundviklig och svår fråga som ställdes om och om igen, nämligen 
tänkandets natur. Trots att tänkandet (särskilt algebraiskt tänkande) har varit 
ett av de mest utforskade områdena inom matematikdidaktik sedan 1980-talet, 
visade Radfords (2010) analys av nästan 176 000 publikationer att inte mycket 
forskning verkligen handlar om tänkande. Innehållet i de granskade 
publikationerna handlar i stället om matematiska moment som vanligtvis ingår 
i läroplaner.  

Språket är en förutsättning för att lärare och elever ska kunna 
kommunicera och dela matematiska idéer (t.ex. Fello & Paquette, 2009; 
Kastberg, m.fl., 2009; Shreyar, m.fl., 2009; Stockero & Van Zoest, 2011; Van 
Zoest, Stockero & Kratky, 2010). Bergqvist och Österholm (2014) menar att 
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[…] is how to encourage movement in their learners from the 
predominantly informal spoken language with which they are all 
fluent, to the formal language that is frequently perceived to be the 
landmark of mathematical activity. (Pimm, 1991, s. 21) 

Pimm (1991) anser att det finns tre möjliga vägar för att underlätta denna 
utveckling: (1) att uppmuntra eleverna att skriva ner sina informella 
förklaringar och sedan arbeta med att göra det skrivna språket mer 
självförsörjande; (2) att arbeta med att formalisera det talade språket innan 
formaliseringen av det skriftliga språket; (3) att flytta från informellt talspråk 
till formellt skriftspråk.  

Pimm (1987) och Rowland (1995) argumenterar för olika språktyper som 
eleverna måste förstå för att på ett lämpligt sätt kunna delta i matematiska 
samtal. Dessa är matematiskt språk och metaspråk (naturligt språk). 
Matematiskt språk är inbäddat i det språk som inkluderar till exempel "och", 
"eller", "om ... sedan", "vissa", "alla" och så vidare (Rowland 1995). Dessa ord 
tillhör predikatlogik och kan vara förvirrande när de används i matematiska 
samtal (talat eller skrivet) eftersom de kan tyckas tillhöra metaspråket. En 
skillnad mellan matematiskt språk och metaspråk är den omfattande 
användningen av symboler i det matematiska språket. Matematiska idéer 
förmedlas ofta med hjälp av specialiserade, mycket kondenserade 
symbolsystem. I dessa system återspeglas relationer mellan idéer med hjälp av 
relationer mellan symboler (Pimm, 1987). Symboler ger ett effektivt sätt att 
lagra och transportera information, eftersom de tillåter komprimering av en hel 
del information i ett litet visuellt utrymme. Användning av symboler betyder 
inte att de alltid har samma betydelse. Exempelvis har symbolen b som 
förekommer i formeln för beräkning av en triangels area (A = bh/2) där b 
representerar längden av basen en annan betydelse än symbolen b som 
används för att beräkna en rektangels area (A = bh) där b representerar 
bredden och inte basen. Ett annat exempel är användningen av symbolen för 
subtraktion. Pirie (1998) har funnit att elever upplever symbolen för 
subtraktion som omväxlande om symbolen används för att representera orden 
"minus", "subtrahera", "ta bort", "skillnad" eller "negativ". Ett annat problem 
med användningen av symboler härrör från de olika sätt på vilka de kan 
kombineras för att uttrycka olika idéer (Shuard, 1982). Till exempel står en 
kombination av symbolerna 3 och 5 i 35 för "3 tior och 5 ental", medan 
kombinationen av symbolerna 3 och x i uttrycket 3x inte står för "3 tior och x 
ental" utan för "tre multiplicerat med x".  

Det finns forskare (t.ex. Brodie, 1989; Ervinck, 1992; Esty, 1992; Jamison, 
2000; Simpson & Cole, 2015; Österholm, 2006) som har fokuserat på att 
studera användningen av matematikens språk i relation till elevernas lärande 
och lärarens roll i en undervisningssituation. Några resultat från denna 
forskning lyfter fram att språket har en formativ inverkan på elevers förståelse 
av matematik (Brodie, 1989). Eleverna lär sig det matematiska språket på 
samma sätt som de lär sig ett främmande språk, vilket innebär en förståelse av 
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på inte innebär att tänkandet är en samling av objekt. I stället är tänkande en 
dynamisk enhet av materiella och ideala komponenter, vid användning av 
tecken (t.ex. matematiska symboler, grafer, skrivna och verbala ord) och 
artefakter av olika slag (datorer, räknare, och så vidare). Enligt Radford (2013) 
pekar ideala komponenter på att en konkret social praktik förverkligas i 
kroppen genom exempelvis gester, perception och visualisering. 

Med grund i tidigare forskningsresultat (t.ex. Filloy & Rojano, 1989; 
Filloy, Rojano & Puig 2007; Kieran, 1989), presenterar Radford (2014) tre 
kännetecken för algebraiskt tänkande: (1) obestämdhet, (2) denotation och (3) 
analytiskt tänkande. Algebra handlar om föremål av obestämd karaktär, såsom 
okända, variabler och parametrar. De obestämda tal som är inblandade i ett 
problem måste namnges eller symboliseras. Det är obestämdhet (i motsats till 
numerisk bestämdhet) som möjliggör substitution av en variabel eller okänt 
objekt för en annan. Det är inte vettigt att ersätta "3" med "3", men det kan 
vara meningsfullt att ersätta ett okänt element/term med ett annat okänt 
element/term under vissa förutsättningar. Obestämda element/mängder kan 
symboliseras genom naturligt språk, gester, okonventionella tecken eller till 
och med en blandning av dessa. För att kunna fungera på okända eller 
obestämda element/mängder i allmänhet, måste man tänka analytiskt. Med 
andra ord måste man behandla obestämda element/mängder på samma sätt 
som kända tal.  

Stockero och Van Zoest (2011) noterar att läraren ber eleverna att dela sina 
tankar av en mängd olika skäl, bland annat för att uppnå olika mål som 
förbättrar elevernas förmåga att lösa problem (Fello & Paquette, 2009), för att 
utvidga elevernas förståelse för vad som utgör matematisk aktivitet (Hodge, 
2009) och för att ge lärarna möjlighet att studera elevernas tänkande 
(Kastberg, m.fl., 2009). Vilken typ av tänkande som delas och i vilken 
utsträckning läraren kräver motivering påverkar i vilken utsträckning eleverna 
utvecklar den matematiska förståelsen. Stockero och van Zoest (2011) menar 
att lärare behöver gå från "ersättning" (en pedagogisk praktik som replikerar 
något typiskt, genomfört av läraren, utan att ändra möjligheterna för elevernas 
lärande) till "omvandling" (en pedagogisk praktik som ger fler möjligheter till 
lärande och ändrar karaktären av dessa möjligheter). Ersättningen används 
ofta i en undervisningssituation som en modell för att uppmuntra eleverna att 
dela sina tankar för att öka elevernas engagemang och delaktighet, medan 
omvandlingen ökar elevernas möjligheter till förståelse. Författarna hävdar att 
delningsstrategin stödjer uppfattningen att "förklaring" kan fånga elevernas 
tänkande, men de problematiserar inte relationen mellan tänkande och verbala 
processer som möjliggör att göra tänkande offentligt. För att offentliggöra 
elevernas tänkande föreslår Bochicchio m.fl. (2009) att: 

The teacher must support students in sharing their ideas so that other 
students have the opportunity to hear and comprehend those ideas 
and subsequently think about and respond to them. Without this 
step, discussion is not possible. The teachers’ actions can include 
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kommunikation och språkbruk bör ses på två sätt i förhållande till 
matematikundervisningen. Dels som ett lärandemål, dels som ett sätt att få 
inblick i och utveckla elevernas tänkande. Denna distinktion, som tidigare 
nämnts, kan handla om distinktionen mellan att lära sig kommunicera 
matematiskt och att lära sig matematik genom kommunikation. Den mest 
förekommande förståelsen av tänkande inom matematikdidaktik är som en 
serie av mentala processer på idéer som utförts av individen (Radford, 2008a). 
Denna uppfattning har varit mycket inflytelserik i analysen av kognitiva 
processer i en undervisningssituation. Skriftliga enkäter, intervjuer och prov 
har ofta använts för att få en glimt av vad som händer i huvudet (Radford, 
2008a).   

Till stor del har tidigare forskning inom matematikdidaktiken en 
konstruktivistisk syn på kunskap (t.ex. Kaput & Sims-Knight, 1983; Nilsson, 
2006; Taflin, 2007). Det epistemologiska antagandet inom konstruktivismen 
är att den enskilde individen själv konstruerar sin förståelse. I en 
utbildningssituation översätts detta till att kunskap är resultatet av elevernas 
egna handlingar och alltid är något personligt. Även om konstruktivistiska 
resultat är inspirerande, betydelsefulla och viktiga inom matematikdidaktiken, 
reducerar det konstruktivistiska synsättet kommunikationen till subjektiva 
upplevelser med fokus på “taken-as-shared” förståelse. 

Till skillnad från de konstruktivistiska synsätten argumenterar Sfard (2008) 
för att tänkandet är en naturligt offentlig aktivitet som alltid är kollektiv och 
som är “an individualised version of interpersonal communication” (Sfard, 
2008, s. 81). För Sfard (2008) kommer kommunikation före det individuella 
tänkandet. Trots detta påpekar hon att “thinking encompasses more than inner 
speech” och refererar till “all forms of communication” (s. 100). Hon menar 
att: “I expect little disagreement regarding the claim that self-communication 
(for example, in the form of “inner speech”) can be considered as a case of 
thinking” (2008, s. 82). Van Zoest m.fl. (2010) definierar tänkandet som 
elevernas: 

ideas about approaching problems, what led them to their solutions, 
their justifications for solutions, and their reflections on 
mathematical activity, as well as their solution methods and answers 
to problems. (s. 50)  

På liknande sätt definierar Shreyar m.fl. (2009) tänkandet som “a reflective 
activity of making sense of indeterminate problematic situations by organising 
(mathematising) them with semiotic mediation tools (models)” (s. 1).  

Baserat på Vygotskys perspektiv på undervisning och lärande, utvecklar 
Radford (2008a) en teori om kunskapsobjektifiering. Ett centralt inslag i denna 
teori är att tänkande, i motsats till mentala kognitiva metoder, inte betraktas 
som något som enbart händer "i huvudet". Snarare betraktas tänkande som 
bestående av materiella och idémässiga komponenter. Dessa komponenter är 
tal (inre och yttre), objektifierade former av sinnliga fantasier (gester, känsel) 
och artefakter. Radford (2013) menar att det nya sättet att betrakta tänkandet 
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på inte innebär att tänkandet är en samling av objekt. I stället är tänkande en 
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Paramatematiska begrepp är verktyg som används i den matematiska 
miljön utan att vara själva objektet för lärande:   

[...] on appellera notions paramathématiques les notions qui se 
rencontrent dans 'l'environnement' du travail mathématique pour y 
jouer le rôle d'outils de travail sans être elles-mêmes des objets 
d'étude. (Chevallard & Joshua, 1982, s.187) 

Paramatematiska begrepp används för att exempelvis benämna variabler, 
parametrar, obekanta storheter, algebraiska uttryck, ekvationer, osv. utan att 
utföra någon pedagogisk aktivitet som avser dessa benämningar (Chevallard, 
1985).  

Protomatematiska begrepp används implicit i en undervisningssituation:  
[...] cette structure est mobilisée implicitement dans des usages et 
des pratiques, ses propriétés sont utilisées pour résoudre certains 
problèmes, mais elle n'est pas reconnue, ni comme objet d'étude, ni 
même comme outil (Brousseau, 1981, s.45)  

Protomatematiska begrepp kan exempelvis handla om: att använda 
geometriska mönster för att eleverna ska upptäcka den distributiva lagen (dvs. 
att a(b + c) = ab + ac), att faktorisera, att förenkla ett algebraiskt uttryck eller 
att skriva ekvivalenser mellan olika uttryck. Chevallard (1991)  påpekar att 
fokus i en undervisningssituation är på protomatematiska begrepp, medan 
paramatematiska begrepp ligger i bakgrunden. 

Para- och protomatematiska begrepp anses som värdefulla i sökandet efter 
ett mer detaljerat verktyg för att förstå sambandet mellan matematisk 
terminologi och matematiska metoder samt användningen av dessa i en 
undervisningssituation. Chevallard (1999) kallar detta verktyg för matematisk 
praxeology. Praxeology är, på något sätt, den grundläggande enheten i vilken 
man kan analysera mänskligt handlande i stort och detta gäller den praktiska 
delen, å ena sidan, och tänkande och resonemang, å andra sidan (Chevallard, 
2006). Enligt Chevallard (2006) innebär detta att det inte görs några skillnader 
mellan de praktiska och teoretiska kunskaperna i genomförandet av en 
matematisk aktivitet. I en undervisningssituation kan detta innebära att det 
som görs på en lektion (den praktiska delen) och resonemangen som 
genomförs med utgångspunkt i det som görs är oskiljbara.  

Chevallard (1991) preciserar att det sker en kommunikation i klassrummet 
om det finns ett samspel mellan para- och protomatematiska begrepp och om 
detta samspel har elevernas förutsättningar som utgångspunkt. Samspelet som 
Chevallard (1991) nämner knyts till fokuserade/urskilda aspekter av innehållet 
i olika kommunikativa händelser i denna avhandling. Anledningen till detta är 
att följande hypotes lades fram innan KAMUL-projektets start utifrån 
Olteanus studie (2007): kommunikationen i klassrummet kan bli framgångsrik 
om eleverna i en undervisningssituation har möjlighet att erfara både 
semantiska regler och tänkandeprocesser som gör det möjligt för eleverna att 
se det ömsesidiga sambandet mellan para- och protomatematiska begrepp. 
Olteanu (2007) visar att det är ett känsligt didaktiskt problem att komma 
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asking students to go to the board and share their work or thinking 
as well as having a student’s idea restated by the student, other 
students or the teacher. (s. 608) 

Hwang och Roth (2011) påpekar att en undervisningssituation med fokus på 
elevernas tänkande kan leda till ett minskat fokus på kommunikationen som 
äger rum i klassrummet:   

There is not first thought, which is then emptied out into the public. 
Speakers find out about their thinking as much as listeners. This 
more holistic theory of conceptions considers different, irreducible 
modes of communication as a whole. (Hwang & Roth, 2011, s. 29)  

Nelson (2010) betonar samtalet som en möjlighet för eleverna att sätta ord på 
och förklara sitt tänkande för att undvika att hamna i ett mer eller mindre väl 
underbyggt gissande. Riesbeck (2008) påpekar att elevernas förståelse och 
kommunikationsförmåga genom samtal kan utvecklas samt att undervisningen 
bör ge utrymme åt frågor som är reflekterande, klargörande och utmanande 
t.ex.: ”Vad innebär det att...?”, ”Varför...?” och ”Hur...?”. Dessa frågor 
uppmuntrar eleverna att gå djupare i sitt lärande och tänkande. Empiriska 
studier tyder på att lärarna kan främja utvecklingen av matematisk kunskap 
genom orkestrering (t.ex. Falcade, Laborde & Mariotti, 2007; Jones, 2000; 
Mariotti, 2002) för att utveckla “shared meanings, having an explicit 
formulation, de-contextualized from the artifact [tool] use, recognizable and 
acceptable by the mathematicians’ community” (s. 60).  

Som tidigare nämnts, är utmaningen för läraren att få eleverna att 
successivt övergå från det informella språket till det formella språket (Pimm, 
1991; Setati & Adler, 2001). Denna utmaning är inte den enda som 
kännetecknar matematikundervisning, utan även det behandlade innehållet kan 
ha en avgörande roll för kommunikationen som sker i klassrummet. För att 
kunna studera vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att 
kommunicera det matematiska innehållet (inom algebra) och vad som 
kännetecknar framgångsrik klassrumskommunikation, är offentliggörandet av 
tänkande i en undervisningssituation väsentligt.  

2.6 Para- och protomatematiska begrepp 
I den här avhandlingen avser kommunikation språkliga uttryck såsom de 
framkommer i kommunikativa händelser. Utmärkande för dessa händelser är 
användningen av algebraiska uttryck i relation till variabler, parametrar, 
obekanta storheter, osv. Brousseau (1981), Chevallard och Joshua (1982) och 
Chevallard (1985) uppdelar dessa relationer i paramatematiska och 
protomatematiska begrepp. Dessa begrepp har konstituerat forskningsobjektet 
i ett flertal studier vars teoretiska utgångspunkt är den didaktiska 
transpositionen (t.ex. Brousseau, 1981; Matheron, 2001; Mercier, 1995, 1999).  
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relaterade (strukturell aspekt) och sedan tilldelar en mening till situationen 
(referensaspekt). I ett flertal studier lyfts vikten av att systematiskt utforma 
matematikuppgifter (De Lange, 1996; Lappan & Phillips, 1998; Swan, Binns, 
Gillespie, & Burkhart, 2013; Swan, 2006). Doyle (1983) argumenterar för att 
valet av uppgifter i matematikundervisning “influence learners by directing 
their attention to particular aspects of content and by specifying ways of 
processing information” (s. 161) och är “defined by the answers students are 
required to produce and the routes that can be used to obtain these answers” (s. 
161). 

Det finns forskare som har klassificerat uppgifter utifrån olika teoretiska 
ramverk. Swan (2008), har i samarbete med lärare, utvecklat fem typer av 
uppgifter för att främja elevernas begreppsbildning: 1) klassificering av 
matematiska objekt; 2) tolkning av multipla representationer; 3) evaluering av 
matematiska uttryck; 4) utveckling av problem; 5) analys av resonemang och 
lösningar. Denna klassificering har utgångspunkten i ett social- 
konstruktivistiskt perspektiv. Buchbinder och Zaslavsky (2013) presenterar 
sex prototyper av uppgifter som kan användas i undervisning:  

• falsk information - uppgifter som kräver att man 
undersöker irrelevanta exempel och bestämmer deras 
logiska status samt att man konstruerar exempel som 
uppfyller vissa kriterier;  

• sant eller falsk - eleverna bygger motexempel för att 
motbevisa falska förklaringar och bekräfta sanna 
påståenden. Dessa uppgifter kräver förståelse om 
informationen som ges i uppgiften, närmare bestämt 
om informationen är tillräcklig eller otillräcklig för att 
bevisa eller motbevisa ett påstående.  

• Vem har rätt? - Dessa uppgifter har två delar som 
berör ett falskt och ett sant påstående. Varje påstående 
följs av fem hypotetiska svar. Uppgiften kräver att för 
varje yttrande, avgöras om det är korrekt eller inte och 
svaret motiveras. 

• Är det en tillfällighet? - frågan "är det en 
tillfällighet?" bjuder eleverna att utvärdera 
allmängiltigheten i ett observerat fenomen för att 
avgöra om det gäller för alla aktuella fall eller bara för 
vissa specifika fall. Framgångsrik lösning av uppgiften 
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underfund med det symboliska språket i algebra. Detta beror på: 1) en 
teoretisk analys av betydelsen hos symboliska uttryck; 2) en beskrivning av 
kunskapsprogressionen; och 3) ett övervägande av elevernas 
missuppfattningar och felaktigheter.  

Elevernas svårigheter i övergången från aritmetik till algebra, som tidigare 
forskning inom matematikdidaktik har funnit (t.ex. Arzarello, Bazzini, Barrera 
m.fl., 2004; Arzarello, Bazzini & Chiappini, 1995; Herscovics & Linchevski, 
1994; Küchemann, 1981; Kieran, 1992; Linchevski & Herscovics, 1996; 
Olteanu, 2007; Radatz, 1979; Usiskin, 1988; Quinlan, 1992), kan kopplas till 
elevernas utveckling av paramatematiska och protomatematiska begrepp. För 
att göra protomatematiska begrepp explicita och se till att eleverna förstår 
innebörden av paramatematiska begrepp, behöver lärare nya angreppssätt, som 
möjliggör för eleverna att förstå nya algebraiska objekt.  

2.7 Uppgifter och matematikundervisning 
Ordet uppgift används i matematikundervisning på olika sätt: frågor, 
aktiviteter, problem, metoder, nytt lärande, lektioner, exempel, 
lärandeerfarenheter, undersökningar eller läxor (t.ex. Christiansen & Walter, 
1986; Mason & Johnston-Wilder, 2006). Uppgifter kan variera i längd och 
komplexitet och kan bestå av öppna frågor, verkliga situationer som ska 
undersökas eller av tester som skall besvaras. Ett antal studier har indikerat att 
användningen av uppgifter i en undervisningssituation ger olika möjligheter 
för elevernas lärande (Silver & Herbst, 2008; Stein m.fl., 2000) och att lärarna 
agerar selektivt för att välja uppgifter i sina klassrum (Choppin, 2011; 
Remillard, 2005; Silver & Herbst 2008). Boesen (2006) konstaterar att 
uppgifter från nationella prov påverkar lärares undervisning, vilket indirekt 
också inverkar på vad elever lär sig. Pimm (1987) och Gardner (2013), 
påpekar att de flesta av de uppgifter som ingår i matematikundervisningen 
innebär någon form av kommunikation mellan lärare och elever och mellan 
elever.   

Mason och Johnston-Wilder (2006) specificerar att syftet med en 
matematisk uppgift är “to initiate mathematically fruitful activity" (s. 25) och 
de ger en detaljerad lista över ord som de tror betecknar processer och 
handlingar som matematiker använder när de tar itu med en matematisk 
uppgift: exemplifiera, specialisera, komplettera, radera, korrigera, jämföra, 
sortera, organisera, förändra, variera, generalisera, formulera antaganden, 
förklara, motivera, verifiera, bevisa, vederlägga.  

Stein, Grover och Henningsen (1996) definierar en matematisk uppgift 
som “a classroom activity, the purpose of which is to focus student’s attention 
on a particular mathematical idea” (s. 460). Gardner (2013) definierar en 
uppgift som en situation som kräver att eleverna erfar lärandeobjektet på ett 
sådant sätt så att eleverna urskiljer komponenter av situationen och hur de är 
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som identifierats och som knutits till elevernas möjligheter att lära, är tid och 
kvalitet på undervisning. Begreppet "möjlighet att lära" har utökats under åren 
och används för att förklara skillnader mellan elevernas lärande i jämförande 
av internationella studier (t.ex. Häggström, 2014) eller för att avgöra om 
gränsöverskridande nationella skillnader i lärarkompetens orsakades av 
skillnader i lärarnas möjligheter att lära under lärarutbildningen (t.ex. 
McDonnell, 1995). Häggström (2014) använder begreppet möjlighet till 
lärande för att förklara vad eleverna kan lära sig i lektioner som lärs ut med 
variation. Han jämför sex lektioner genomförda i Sverige, Hong Kong och 
Shanghai med fokus på att undersöka olika dimensioner av variation som 
öppnades upp i dessa lektioner. Analysen visar skillnader i elevernas möjlighet 
att lära i termer av dimensioner av variation.   

Olteanu (2007) har analyserat relationen mellan lärarnas handlingar och 
elevernas lärande såsom de framträder i en undervisningssituation när 
innehållet, andragradsekvationer och andragradsfunktioner, behandlas. 
Resultatet visar bland annat att aspekterna av innehållet på vilka läraren 
fokuserar i undervisning är väsentliga för elevernas lärande, men att det är 
svårt för lärare att identifiera vilka dessa aspekter är. Eleverna i de två 
observerade klasserna hade olika möjligheter att lära sig det matematiska 
innehållet beroende på vilka dimensioner av variation som öppnades upp i 
klassrummet. Med utgångspunkt i dessa resultat har denna avhandling 
fokuserats på att utveckla begreppet ”möjlighet att lära” ytterligare. 

2.9 Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av tidigare forskning som behandlats i kapitlet 
och som utgör grunden i arbetet med frågeställningarna i avhandlingen. Den 
forskning som specifikt utgår från skolalgebra har riktat uppmärksamhet mot 
övergången från aritmetik till algebra, algebra som en egen kultur och 
användningen av tekniska verktyg i lärande av algebra. Föreliggande arbete 
kan hänföras till den första och andra kategorin, med tonvikt på den andra. 
Historiskt sett finns det två synsätt på kommunikation (transmitions- och 
meningsskapande syn) som inte ska betraktas som varandras motsatser, 
eftersom de fokuserar på olika delar av kommunikationsprocessen och därmed 
ger olika förståelse av den. Dessa båda synsätt används i avhandlingen 
grundade i olika kommunikativa händelser. Inom matematikdidaktiken har 
begreppet kommunikation använts för att studera kommunikation gällande 
matematikundervisning från olika inriktningar (kommunicera sina 
matematiska idéer, social interaktion och klassrumsinteraktion, sociopolitiskt 
förhållningssätt). I denna avhandling ligger fokus på att studera möjligheter 
som erbjuds i klassrummet för att lära sig matematik genom att kommunicera 
matematiskt. Detta sker genom att uppmärksamma framgångsrik 
kommunikation avseende samstämmigheten mellan lärarens och elevernas 
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innebär antingen att bevisa att det beskrivna fenomenet 
är generellt eller att konstruera ett motexempel. 

• Existerar det? - denna uppgift fokuserar på att 
bestämma uppgiftens validitet  

Palhares, Vieira och Gimenez (2013) presenterar en kategorisering av val, 
konstruktion och tillämpning av en sekvens av uppgifter i syfte att främja 
algebraiskt tänkande. Principerna som användas för att konstruera uppgifter 
är: 1) “assuming the possibility of using arithmetic number sense related to 
algebraic reasoning”; 2) “assuming suitability criteria for analyzing 
mathematical activities”; 3) “mathematically inspired by using relations and 
diversity of representations but not letters for the unknowns”; 4) “hearing the 
voice of the students for analyzing and promoting mathematisation and 
retention” (Palhares, Vieira & Gimenez, 2013, s. 244).  

Studier som avser svensk matematikdidaktik och som hade som 
forskningsobjekt att kategorisera uppgifter i matematik har genomförts i 
gymnasiekontext (t.ex. Boesen, Lithner & Palm, 2010; Palm, Boesen & 
Lithner, 2011) och universitetskontext (Lithner, 2004). I dessa studier används 
ett ramverk som har tagits fram av Lithner (2008) för att analysera vilka 
matematiska resonemang som krävs för att lösa uppgifter. Ramverket är 
uppbyggt av två huvudkategorier: imitativt och kreativt matematiskt grundat 
resonemang. Resultatet av dessa studier visar bland annat att de 
lärarkonstruerade proven till större del består av uppgifter som kräver ett mer 
imitativt resonemang än ett kreativt resonemang. Liljekvist (2014) studerar 
hur olika typer av matematikuppgifter påverkar elevers möjligheter till lärande 
och val av lärandestrategi. Den övergripande slutsatsen som dras utifrån denna 
studie är att de typer av uppgifter som eleverna engageras i när de ska lära sig 
något nytt har betydelse. De elever som engagerades i att konstruera sin 
lösning hade sämre resultat på träningen men bättre resultat på testerna jämfört 
med de deltagande elever som engagerades i att lösa uppgifterna med en given 
lösningsmetod. 

Till skillnad från den presenterade forskningen används ordet uppgift i 
denna avhandling, som tidigare nämnts, för att markera den kommunikativa 
händelsen som skapas av lärare och som har som syfte att ge eleverna 
möjlighet att urskilja komponenter i det algebraiska innehållet och få dem att 
se sambandet mellan dessa komponenter. Användningen av uppgifterna har 
även som syfte att ge lärarna insikt i vilken mening eleverna tilldelar den här 
händelsen. 

2.8 Möjligheter till lärande 
Forskning som handlar om elevernas möjlighet att lära kan dateras så långt 
tillbaka som till 1960-talet (Caroll, 1963; Husén, 1967). Två viktiga variabler 
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Kapitel 3. Teoretiska överväganden  

Det här kapitlet inleds med motivering till val av det teoretiska perspektivet. 
Därpå följer en presentation av fenomenografi och variationsteori. Denna 
presentation följs sedan av en presentation av begreppen struktur och mening. 
Därefter presenteras begreppen lärandeobjekt, urskiljning, särskiljning, 
kritiska aspekter och mönster av variation. Slutligen presenteras framväxten 
av begreppet framgångsrik kommunikation.  

3.1 Valet av teoretiska perspektiv 
För att kunna undersöka, beskriva och förstå vilka möjligheter som erbjuds i 
klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet (inom algebra) 
och för att avgöra vilka av dessa möjligheter som är framgångsrik 
klassrumskommunikation avseende elevernas möjligheter till lärande, används 
i denna avhandling, förutom variationsteori, begrepp från språkfilosofi och 
från matematikdidaktik. Användningen av dessa begrepp formar ett ramverk, 
som kopplar samman begrepp med avseende på deras mångfald och rikedom 
(Bikaner-Ahsbahs & Prediger 2010, Gellert, Barbé & Espinoza, 2013). Enligt 
Radford (2008b) kan användningen av teorier i forskning om 
matematikdidaktik betraktas som en triplett (P, M, Q). I denna triplett är P en 
uppsättning av grundläggande principer, M är en uppsättning av metodologier 
som ett sätt för datainsamling och tolkning baserad på P och relaterad till Q, 
medan Q är en uppsättning av paradigmatiska frågor djupt relaterade till P och 
M.  

Bruket av teori inom forskning kan motiveras utifrån olika utgångspunkter 
(Olteanu & Olteanu, 2012a), men det är främst två skäl som varit vägledande i 
arbetet med den här studien. Det ena är att beskriva de möjligheter som finns 
för att ge näring åt nya tankar och som uppkommer till följd av den teoretiska 
utgångspunkten. Det andra skälet är nyttobetonat (Cobb, 2007), dvs. att 
använda en teori som är bäst lämpad för att uppnå syftet med studien och för 
att kunna besvara forskningsfrågorna som ställs. Förutom dessa två skäl 
motiveras valet av variationsteori utifrån följande argument. Variationsteorin 
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förståelse av undervisningsinnehållet och i vilka aspekter av innehållet som 
dimensioner av variation öppnas upp. Begreppet framgångsrik kommunikation 
kommer att behandlas mer ingående i kapitel 3. 

Genomgången av tidigare forskning, avseende språk och kommunikation, 
visar att det endast i begränsad omfattning finns studier om framgångsrik 
kommunikation inom matematikdidaktik. Offentliggörandet av elevernas 
tänkande har en särställning i undervisning när det gäller hur detta 
offentliggörande kan användas som stöd för elevernas lärande. Utmaningen 
för läraren är att explicitgöra protomatematiska begrepp samt att se till att 
eleverna förstår innebörden av paramatematiska begrepp. Utvecklingen av 
paramatematiska och protomatematiska begrepp knyts till fokuserade/urskilda 
aspekter av innehållet i olika kommunikativa händelser i denna avhandling. 
Resultat från tidigare forskning visar att användning av uppgifter i en 
undervisningssituation ger olika möjligheter för elevernas lärande. Dessa 
uppgifter har kategoriserats på olika sätt inom olika forskningstraditioner med 
syfte att förstå på vilka sätt de påverkar en undervisningssituation. I 
avhandlingen används en kategorisering som knyter an till olika 
kommunikativa händelser i vilka matematiskt praxeology råder. Begreppet 
möjlighet att lära ligger till grund för att förstå innebörden i begreppet 
möjlighet att kommunicera.  
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Kapitel 3. Teoretiska överväganden  
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mellan subjekt och aspekter av världen (Bowden, 2005; Limberg, 2000). I 
stället ses dessa som omöjligt att separeras utifrån ett icke-dualistiskt 
antagande. En fenomenografisk studie resulterar i att beskriva världen eller ett 
fenomen såsom andra människor uppfattar världen eller fenomenet.  

De epistemologiska och ontologiska antagandena baseras på 
intentionalitetsprincipen (Marton & Pang, 2008). Denna princip gestaltar en 
icke-dualistisk syn på det mänskliga medvetandet där erfarenhet avbildas som 
en intern relation mellan människan och världen (Pang, 2003) och kan 
beskrivas som ett mänsklig-värld förhållande (Bowden & Marton, 1998; 
Marton & Pang, 2008). Marton och Pang (2008) förklarar den intentionella 
naturen av mänskliga erfarenheter genom att betona att en enskild individ inte 
kan erfara något utan att någonting blir erfaret. Ontologiska antaganden avser 
frågor om verklighetens beskaffenhet och naturen av människan i världen 
(Denzin & Lincoln, 2003). Det ontologiska antagandet inom fenomenografi är 
att personen och världen ses som oskiljbara enheter i motsats till det 
traditionella positivistiska paradigmet där forskningsansatser ofta baseras på 
en dualistisk ontologi, där personen och världen ses som två skilda enheter.  

Ett kännetecken för fenomenografiska ansatser är att de beskrivningar som 
oftast utgör resultatet av olika studier är av andra ordningens perspektiv. 
Första ordningens perspektiv innebär att den objektiva världen pekar ut en 
verklighet som man kan observera genom att uttala sig om hur något är. 
Världen är en del av själva erfarandet och människan och världen har på så 
sätt en intern relation till varandra (Marton & Booth, 1997). Från första 
ordningens perspektiv beskriver forskaren själv aspekter av verkligheten som 
kan vara av intresse. Andra ordningens perspektiv gör det möjligt för forskare 
att beskriva vissa aspekter av världen från deltagarens synvinkel, det vill säga 
att mänskliga erfarenheter är föremål för forskning. Detta innebär att beskriva 
människors sätt att se, förstå och uppleva världen omkring dem. I den andra 
ordningens perspektiv, är det uppfattningen av fenomenet eller situationen 
som är av intresse i stället för forskarens upplevelse av fenomenet i sig 
(Marton & Pang, 1999). Detta antagande är i grunden kopplat till att 
uppfattning är ett internt och oupplösligt samband mellan människan och 
världen och beskrivs av Marton (1986, s. 32) som ett intresse för "content of 
thinking rather than the process of thought or perception". Det är viktigt att 
notera att "content of thinking" är ett annat sätt att uttrycka den interna 
relationen mellan människan och dess värld.  

En fenomenografisk undersökning fokuserar på att beskriva variation i 
uppfattningar av ett visst fenomen/objekt, medan en variationsteoretisk 
undersökning även fokuserar på vad som görs möjligt att urskilja i detta 
fenomen/objekt. Den förra beskriver medan den andra även kan ha som syfte 
att utveckla lärande. Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det 
som inte behöver sägas eller som inte kan sägas, eftersom de aldrig har varit 
föremål för reflektion. Uppfattningar utgör den referensram inom vilken man 
har samlat kunskaper eller en grund på vilken man bygger vidare på ett 
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uppmärksammar relationen mellan undervisning och vad som görs möjligt att 
lära. I enighet med de teoretiska antagandena ses kommunikation av 
innebörder gemensamt delade. Dessutom har variationsteorin visat sig 
framgångsrik vid analys av data från klassrumsstudier (t.ex. Kullberg, 2010; 
Olteanu, 2007; Vikström, 2005). Variationsteorin har använts inom flera olika 
skolämnen (t.ex. Häggström, 2008; Lilliestam, 2013; Wallerstedt, 2010). 
Användning av begrepp från språkfilosofi och från matematikdidaktik 
motiveras utifrån syftet med studien.  

3.2 Fenomenografi och variationsteori 
Grunden i de teoretiska antaganden som denna avhandling bygger på är 
variationsteori, vilken i sin tur är grundad i fenomenografi (Bowden & 
Marton, 1998; Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004; Marton, 2015; 
Pang, 2003; Runesson, 1999). Fenomenografi används inte i denna avhandling 
för att analysera insamlad data, utan fenomenografi presenteras för att ge 
läsaren en bakgrund till variationsteorins utveckling. Dessutom är 
epistemologiska och ontologiska antaganden desamma i fenomenografi och 
variationsteori.   

Fenomenografi är en forskningsansats, en metodologi för en viss form av 
kvalitativ analys, som utvecklades på 1970-talet (Marton, 1978; Marton, 
Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977; Säljö, 1988). Fenomenografi fokuserar på 
att undersöka de kvalitativa skillnader i hur deltagarna upplever ett visst 
fenomen, i stället för de kognitiva processerna som är förknippade med att 
konstruera dessa egenskaper, skillnader och förändringar (t.ex. Bowden & 
Marton, 1998). Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv ansluts 
forskningsfrågorna till den lärandes erfarandet av ett fenomen i stället för 
fenomenet i sig (Edwards, 2007; Marton & Booth, 1997; Marton, 2015; 
Svensson, 1997). Fenomenografi beskrivs ofta som en specialisering som 
syftar på att kartlägga  

the qualitatively different ways in which people experience, 
conceptualise, perceive, and understand various aspects of, and 
various phenomena in, the world around them” (Marton, 1986, s. 
31)  

Specialiseringen baseras på uppfattningen att människor upplever och förstår 
fenomen på ett antal olika sätt, som kvalitativt skiljer sig åt (Bruce, 1997; 
Marton, 1986).  

Fenomenografins forskningsobjekt är att beskriva olika erfarenheter av 
samma fenomen såsom de framstår för och upplevs av människor (Marton & 
Pang, 1999). I denna forskningsansats används ett icke-dualistiskt 
tillvägagångssätt eftersom objektet (det analyserade fenomenet) och subjekten 
(de människor som upplever fenomenet) inte behandlas separat. Fokus är inte 
på att utforska relationer som bildas mellan subjekt och objekt, det vill säga 
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Hoch och Dreyfus (2006, 2010) använder begreppet struktur som en 
process som eleverna ska genomföra, nämligen att: (1) känna igen en bekant 
struktur i sin enklaste form; (2) behandla en sammansatt term som en enda 
enhet; (3) känna igen en välbekant struktur och använda denna i en komplex 
struktur genom att använda en lämplig substitution; och (4) välja lämpliga 
omvandlingar för att på bästa sätt utnyttja en känd struktur. Hoch och Dreyfus 
(2006, 2010) specificerar att en elev utvecklar en algebraisk strukturkänsla om 
eleven exempelvis ser att uttrycken: U1 = 30x2 – 28x + 6; U2 = (5x – 3)(6x – 2) 
och U3 = ax2 + bx + c har samma struktur. Det är just detta som är 
problematiskt för många elever (t.ex. Hoch & Dreyfus, 2010; Olteanu, 2007).  

Användningen av begreppet struktur inom matematikdidaktiken (Hoch & 
Dreyfus, 2006, 2010; Kieran, 1989) är av stor betydelse i analysprocessen i 
denna avhandling, men den väsentliga delen i analysen handlar om att kunna 
förstå vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att erfara en algebraisk 
struktur. Detta kan göras genom att utgå från att struktur och mening, dvs. den 
strukturella och den referentiella komponenten av erfarandebegreppet, är 
dialektiskt sammanflätade vilket innebär att struktur förutsätter mening och 
tvärtom (Marton & Booth, 1997). Den strukturella komponenten är 
"combination of features discerned and focused on by the subject" (Marton & 
Pong 2005, s. 336) och förklaras i termer av extern och intern horisont. Den 
externa horisonten hänvisar till vad som är i bakgrunden av olika erfarenheter, 
som ibland kallas den perceptuella gränsen. Den interna horisonten avser vad 
som tematiseras (vad som är i fokus eller i förgrunden) samt det interna 
förhållandet mellan fenomenets delar och dess sammanhängande helhet 
(Marton & Booth, 1997): 

discernment of the whole from the context on one hand and 
discernment of the parts and their relationships within the whole on 
the other (Marton & Booth, 1997, s. 87)  

Den referentiella komponenten hänvisar till den särskilda meningen som 
tilldelats erfarenheten, dvs. den mening eller innebörd som individen 
tillskriver det urskilda fenomenet. Marton och Pong (2005) påpekar att 
analysen av skilda uppfattningar genomförts genom att först finna en mening 
(referentiell aspekt) och sedan identifiera den strukturella aspekten av varje 
uppfattning. 

3.4 Lärandeobjekt, urskiljning och särskiljning 
Den centrala idén i variationsteorin är att urskiljning av vissa aspekter av ett 
lärandeobjekt kräver att en person upplever variation som motsvarar dessa 
aspekter. Ett lärandeobjekt är den förmåga som utvecklas i en 
undervisningssituation i relation till ett innehåll (Holmqvist, 2011; Olteanu & 
Olteanu, 2010). Den utvecklande förmågan kan relateras till både lärare och 
elever. Marton och Pang (2006) specificerar att ett lärandeobjekt inkluderar 
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resonemang (Marton, 1978). Enligt fenomenografin och variationsteorin är 
lärandet alltid kopplat till ett innehåll, det vill säga att lärandet alltid ställs i 
relation till något (Runesson, 2006). Variationsteorin beskriver somliga villkor 
för lärande (dessa kommer att behandlas i avsnitt 3.3 och 3.4) och ger en 
begreppsapparat som gör det möjligt att förstå varför samma innehåll kan 
förstås och uppfattas på olika sätt (Marton, 2015; Marton & Tsui, 2004). 
Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande beskrivs lärandets utfall 
som en skillnad mellan sättet på vilket eleverna urskiljer aspekter av 
undervisningsinnehållet kvalitativt och sättet på vilket dessa aspekter erfars i 
klassrummet.   

3.3 Struktur och mening 
Erfarandebegreppet är ett av variationsteorins mest centrala begrepp. Att 
erfara ett fenomen som helhet innebär att avgränsa fenomenet från dess 
sammanhang och därefter erfara hur delar av det avgränsade fenomenet 
relateras till helheten (Bowden & Marton, 1998). Marton och Booth (1997) 
definierar att erfara som att urskilja eller att förstå något som framträder i 
elevens medvetande. Det innebär att när eleven urskiljer något den tidigare ej 
urskilt bidrar det till lärande. Erfarandebegreppet, såsom det används inom 
variationsteorin, inkluderar en strukturell och en referentiell komponent, det 
vill säga struktur och mening. Dessa två begrepp har en central roll i denna 
avhandling och används för att analysera meningen som eleverna urskiljer i 
relation till det matematiska innehållet samt för att identifiera den strukturella 
aspekten av det urskilda innehållet. Mening skapas i processen som uppstår i 
en kommunikativ händelse och denna process karakteriseras av att delar av 
innehållet, som är i fokus i en kommunikativ händelse, framhävs på ett sådant 
sätt att dessa delar automatiskt skiljer sig från andra delar av innehållet.  

Inom matematikdidaktiken finns en efterfrågan på ett bättre stöd för att 
utveckla elevernas förståelse för algebraisk struktur (Arcavi, 2005; Kieran, 
1989; Linchevski & Livneh, 1999). Redan 1989 påpekar Kieran att förståelse 
av algebraiska strukturer är kärnan i skolalgebra. Strukturbegreppet används 
inom matematikdidaktiken på olika sätt. Exempelvis specificerar Kieran 
(1989) att strukturen av ett algebraiskt uttryck kan förstås dels som en 
ytstruktur, dels som en systemisk struktur.  

Thus the structure of the expression 3(x + 2) + 5 includes the surface 
structure, [...] that is, the multiplication of 3 by x + 2, followed by 
the addition of 5, along with the systemic structure, that is, the 
equivalent forms of the expression according to the properties of the 
given operations (Kieran, 1989, s. 34). 

Ytstrukturen beskriver relationerna mellan termer i enlighet med använda 
operationer. Den systemiska strukturen innefattar alla ekvivalenta former i 
vilken en term kan omvandlas i enlighet med matematiska lagar.  
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Hoch och Dreyfus (2006, 2010) använder begreppet struktur som en 
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omvandlingar för att på bästa sätt utnyttja en känd struktur. Hoch och Dreyfus 
(2006, 2010) specificerar att en elev utvecklar en algebraisk strukturkänsla om 
eleven exempelvis ser att uttrycken: U1 = 30x2 – 28x + 6; U2 = (5x – 3)(6x – 2) 
och U3 = ax2 + bx + c har samma struktur. Det är just detta som är 
problematiskt för många elever (t.ex. Hoch & Dreyfus, 2010; Olteanu, 2007).  
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lärandeobjekt kräver att en person upplever variation som motsvarar dessa 
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resonemang (Marton, 1978). Enligt fenomenografin och variationsteorin är 
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definierar att erfara som att urskilja eller att förstå något som framträder i 
elevens medvetande. Det innebär att när eleven urskiljer något den tidigare ej 
urskilt bidrar det till lärande. Erfarandebegreppet, såsom det används inom 
variationsteorin, inkluderar en strukturell och en referentiell komponent, det 
vill säga struktur och mening. Dessa två begrepp har en central roll i denna 
avhandling och används för att analysera meningen som eleverna urskiljer i 
relation till det matematiska innehållet samt för att identifiera den strukturella 
aspekten av det urskilda innehållet. Mening skapas i processen som uppstår i 
en kommunikativ händelse och denna process karakteriseras av att delar av 
innehållet, som är i fokus i en kommunikativ händelse, framhävs på ett sådant 
sätt att dessa delar automatiskt skiljer sig från andra delar av innehållet.  

Inom matematikdidaktiken finns en efterfrågan på ett bättre stöd för att 
utveckla elevernas förståelse för algebraisk struktur (Arcavi, 2005; Kieran, 
1989; Linchevski & Livneh, 1999). Redan 1989 påpekar Kieran att förståelse 
av algebraiska strukturer är kärnan i skolalgebra. Strukturbegreppet används 
inom matematikdidaktiken på olika sätt. Exempelvis specificerar Kieran 
(1989) att strukturen av ett algebraiskt uttryck kan förstås dels som en 
ytstruktur, dels som en systemisk struktur.  

Thus the structure of the expression 3(x + 2) + 5 includes the surface 
structure, [...] that is, the multiplication of 3 by x + 2, followed by 
the addition of 5, along with the systemic structure, that is, the 
equivalent forms of the expression according to the properties of the 
given operations (Kieran, 1989, s. 34). 

Ytstrukturen beskriver relationerna mellan termer i enlighet med använda 
operationer. Den systemiska strukturen innefattar alla ekvivalenta former i 
vilken en term kan omvandlas i enlighet med matematiska lagar.  
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Marton och Booth (1997) beskriver att urskiljning innebär att en del 
aspekter av fenomenet är mer framträdande än andra. Vilka aspekter som 
urskiljs av en elev är beroende av vilka erfarenheter av situationen eleven har. 
Enligt Runesson (2006) handlar urskiljning om att differentiera något från en 
odifferentierad helhet. För att urskilja ett fenomen på ett specifikt sätt behöver 
eleven erfara variation av fenomenets aspekter. Variationsteorins grundstenar 
är att lärande grundas på att aspekter av lärandeobjektet blir urskilda 
samtidigt/simultant mot en bakgrund av variation. Samtidighet kan innebära 
att eleven urskiljer hur ett fenomen kan få olika innebörder på samma gång 
beroende på situationen (Björklund, 2007; Marton & Tsui, 2004; Runesson, 
2006). Det är av betydelse för lärandet att urskilja fenomenets gemensamma 
drag men även det som skiljer fenomen från varandra, dvs. specifika drag. 
Exempelvis att urskilja vilka gemensamma och specifika drag som finns i 
uttrycken: U1 = 30x2 – 28x + 6; U2 = (5x – 3)(6x – 2) och U3 = ax2 + bx + c 
(Hoch & Dreyfus, 2010) och som är väsentliga för att förstå strukturen i ett 
algebraiskt uttryck, men även det som skiljer dessa uttryck från varandra. Det 
som blir lärandeobjektet i en lärsituation är de aspekter/värden som är kritiska 
för eleven. Det innebär att läraren måste identifiera och analysera vilken 
förståelse eleverna faktiskt har för att se vilka innehållsmässiga 
aspekter/värden de redan behärskar och vilka de ännu inte upptäckt. 

En aspekt kan bestå av flera värden (t.ex. kan ett värde i ekvationen 2x + 3 
= 5 vara det obekanta talet x) varav somliga kan vara kritiska för eleverna. Lo 
(2012) lyfter fram hur tätt sammanflätade kritiska aspekter och värden är och 
att det är omöjligt för en person att urskilja ett kritiskt värde utan att veta 
vilken kritisk aspekt det kritiska värdet relaterar till. Genom att en aspekt kan 
ha flera värden blir det möjligt att uppleva en variation mellan värdena och 
därmed särskilja dessa värden och därefter även urskilja aspekten. Detta 
kräver inte bara god kunskap om elevernas förståelse utan också vad som 
konstituerar det specifika matematiska innehållet. Begreppen som ingår i 
sammanflätningen som specificeras av Lo (2012) kan matematiskt betecknas 
och definieras på följande sätt:  

• (L) är lärandeobjektet och består av en mängd av olika 
aspekter (A): 

                                A = ⎨Ai | Ai aspekt, i = 1, 𝑛𝑛⎬ 
 

Om samtliga aspekter som tillhör lärandeobjektet behandlas i en 
undervisningssituation, så sammanfaller lärandeobjektet med mängden av 
aspekter. Om däremot enbart somliga aspekter behandlas i en 
undervisningssituation, så är mängden av aspekter en del av lärandeobjektet 
(Figur 2). Exempelvis i uttrycket 5 - 2·(7x – 4) (Olteanu, 2015) är aspekterna: 
reella tal, termer, faktorer, parenteser, dvs. paramatematiska begrepp, eller 
förenkling av det algebraiska uttrycket, dvs. protomatematiska begrepp.  
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såväl det direkta lärandeobjektet (det innehåll som behandlas i en 
undervisningssituation) som det indirekta lärandeobjektet (den förmåga som 
eleverna förväntas utveckla i relation till det direkta lärandeobjektet). Förutom 
detta består ett lärandeobjekt av tre komponenter (Marton & Tsui, 2004): det 
avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet (Figur 1).  

 

                                    
Figur 1. Relationer mellan lärandeobjektets komponenter 
 
Det avsedda lärandeobjektet består av aspekter av innehållet som läraren har 
för avsikt att eleverna skall erfara under en eller flera lektioner. Om innehållet 
exempelvis handlar om algebraiska uttryck av formen ax + b, kan en aspekt 
vara uttryckets termer (ax och/eller b). Vad eleverna har möjlighet att erfara 
framträder i det iscensatta lärandeobjektet. Vad eleverna urskiljer/särskiljer av 
lärandeobjektet före, under och efter en eller flera lektioner är det erfarna 
lärandeobjektet. En elev kan urskilja aspekter av lärandeobjektet och särskilja 
värden relaterade till dessa aspekter. I exemplet ovan kan värdet av aspekten 
ax vara x-koefficienten. Värdet i en aspekt är ett karaktäristiskt drag av 
aspekten i fråga. Vad läraren avser att innehållet ska handla om kan vara 
någonting annat än vad som egentligen erbjuds eleverna. Det som eleverna 
erbjuds att lära behöver emellertid inte vara det som eleverna faktiskt lär sig, 
det vill säga att den iscensatta innebörden inte nödvändigtvis är identisk med 
den erfarna innebörden av lärandeobjektet. Syftet är att skapa en 
lärandesituation där det avsedda, iscensatta och erfarna lärandeobjektet är så 
lika varandra som möjligt.  

Marton (2015) menar att en aspekt är en erfarenhet av skillnad som alltid 
relateras till helheten. En aspekt behöver inte vara konkret, utan kan även vara 
abstrakt. Ett lärandeobjekt består av olika aspekter (en upplevelse av skillnad), 
det vill säga olika delar av innehållet som bildar lärandeobjektet. En aspekt av 
ekvationen 2x + 3 = 5 skulle till exempel kunna vara en upplevelse av 
skillnaden mellan vänster/höger led. Av aspekterna som formar 
lärandeobjektet somliga urskiljs av eleverna, medan andra inte alls urskiljs. 
Aspekterna som ännu inte urskiljs är kritiska för att förstå lärandeobjektet. 
Kritiska aspekter är aspekter av det specifika innehållet som eleven inte urskilt 
men måste urskilja för att utveckla sitt kunnande av det matematiska 
innehållet ytterligare. Ett sätt att förstå något definieras i termer av de aspekter 
som faktiskt urskiljs.  
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Det är aspekter/värden av det specifika fenomenet som eleverna behöver 
urskilja för att kunna förstå ett objekts struktur. Dessa aspekter/värden knyts 
till den interna horisonten i den strukturella komponenten av 
erfarandebegreppet. Det är identifieringen av dessa aspekter/värden i den 
interna horisonten som kan stödja läraren att fokusera på meningsfulla 
aspekter av innehållet i en undervisningssituation. Den referentiella 
komponenten kan användas för att analysera vilken mening eleverna 
exempelvis ger till algebraiska strukturer. Trots att de referentiella och 
strukturella komponenterna är avgörande för att förstå innehållets behandling i 
en undervisningssituation finner Harris (2011) att dessa begrepp i många 
studier är vagt definierade.  

3.5 Mönster av variation 
Enligt Marton och Booth (1997) möjliggörs urskiljning genom att vissa 
aspekter varierar medan andra aspekter förblir invarianta. För att urskilja en 
aspekt av lärandeobjektet måste det finnas en variation som är möjligt att 
erfara. Lo (2012) och Marton (2015) beskriver tre mönster av variation som 
möjliggör urskiljning/särskiljning av aspekter/värden: kontrast, generalisering 
och fusion. Ett mönster av variation anger vad som varierar och vad som 
behålls konstant i relation till kritiska aspekter/värden. 

Att erfara skillnaden mellan två aspekter/värden innebär att erfara en 
kontrast (Marton, 2015). För att urskilja en kvalitet (mening) K måste en 
ömsesidigt exklusiv kvalitet icke-K upplevas samtidigt. När kontrasten erfars 
är det också möjligt att separera värdena från aspekten de hör till och fokusera 
på värden, inte på hela aspekten. En separation innebär att en aspekt/värde 
varierar, medan andra aspekter/värden är invarianta. Om lärandeobjektet är att 
utveckla elevernas förmåga att lösa en ekvation, så kan en aspekt vara att 
urskilja ekvationens grad. Ett värde, som tillhör aspekten grad, är den 
obekantas högsta exponent. När en förstagradsekvation förekommer bredvid 
en andragradsekvation separeras värdet ”obekantas högsta exponent” inom 
aspekten ”grad”. Inom matematikdidaktik är motexempel den mest använda 
formen av kontrast.  

Generalisering innebär att för att urskilja ett visst värde, X(Ai) med i = 
1, 𝑛𝑛, i en dimension av variation Ai från andra värden X(Aj) med j= 1, 𝑛𝑛, i ≠  j 
i andra dimensioner av variation Aj, behöver X(Ai) med i = 1, 𝑛𝑛 förbli 
invariant medan de andra dimensionerna varierar. Exempelvis om fokus i en 
undervisningssituation är att generalisera ett polynom av grad två, så är graden 
till polynomet ett värde i aspekten polynom. Detta innebär att för att urskilja 
värdet två i aspekten polynom (en dimension av variation) från andra grader 
av polynom (andra dimensioner av variation) behöver graden två förbli 
invariant medan graderna av de andra polynomen varierar. Radford (2006) ger 
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• (KA) är mängden av kritiska aspekter: 
                                  KA = ⎨KAi | KAi kritisk aspekt, i = 1, 𝑛𝑛⎬ 

 
Samtliga aspekter som tillhör lärandeobjektet kan vara kritiska för elevernas 
lärande och i detta fall sammanfaller mängden av kritiska aspekter med 
mängden av aspekter. Om enbart somliga aspekter är kritiska för elevernas 
lärande, så är mängden av kritiska aspekter en del av mängden aspekter. Av de 
aspekter som tas upp i föregående exempel (naturliga tal, term, faktor, 
parenteser), kan en kritisk aspekt exempelvis vara faktor (dvs. förståelse för 
2·(7x – 4)). Lärare kan identifiera vad som är en kritisk aspekt genom att 
resonera tillsammans med eleverna, ställa frågor eller med hjälp av ett prov. 

• (X(A)) är mängden av värden i en aspekt:    
                            X(A) = ⎨Xj (Ai) | Xj värden i aspekten Ai, i = 1, 𝑛𝑛, j =   1,𝑚𝑚⎬  
   
Varje aspekt som tillhör lärandeobjektet kan kännetecknas av en mängd av 
värden. Dessa värden kan sammanfalla med en aspekt men behöver inte göra 
det. Detta beror på elevernas tidigare erfarenheter. Exempelvis kan värdena i 
aspekten term (t.ex. 7x) vara positiva och negativa koefficienter.    

• (X(KA)) är mängden av kritiska värden i en aspekt 
                       X(KA) = ⎨Xk (KAi) | Xk kritiska värden, i = 1, 𝑛𝑛, k =   1, 𝑝𝑝⎬   
                         
Samtliga värden som tillhör en kritisk aspekt kan vara kritiska för elevernas 
lärande och i detta fall sammanfaller mängden av kritiska värden med 
mängden av kritiska aspekter. Om däremot enbart somliga värden är kritiska 
för eleverna, så är mängden av värden en del av mängden aspekt (Figur 2). 

Relationerna mellan begreppen ovan skrivs matematiskt på följande sätt 
och illustreras i Figur 2:  
 
KA ⊆ A ⊆ L     (1) 
X(KA) ⊆ X(A) ⊆ A  (2) 
X(KA) ⊆ KA  (3) 

 

 
Figur 2. Relationer mellan aspekter, kritiska aspekter, värden och kritiska 

värden 



43 

Det är aspekter/värden av det specifika fenomenet som eleverna behöver 
urskilja för att kunna förstå ett objekts struktur. Dessa aspekter/värden knyts 
till den interna horisonten i den strukturella komponenten av 
erfarandebegreppet. Det är identifieringen av dessa aspekter/värden i den 
interna horisonten som kan stödja läraren att fokusera på meningsfulla 
aspekter av innehållet i en undervisningssituation. Den referentiella 
komponenten kan användas för att analysera vilken mening eleverna 
exempelvis ger till algebraiska strukturer. Trots att de referentiella och 
strukturella komponenterna är avgörande för att förstå innehållets behandling i 
en undervisningssituation finner Harris (2011) att dessa begrepp i många 
studier är vagt definierade.  

3.5 Mönster av variation 
Enligt Marton och Booth (1997) möjliggörs urskiljning genom att vissa 
aspekter varierar medan andra aspekter förblir invarianta. För att urskilja en 
aspekt av lärandeobjektet måste det finnas en variation som är möjligt att 
erfara. Lo (2012) och Marton (2015) beskriver tre mönster av variation som 
möjliggör urskiljning/särskiljning av aspekter/värden: kontrast, generalisering 
och fusion. Ett mönster av variation anger vad som varierar och vad som 
behålls konstant i relation till kritiska aspekter/värden. 

Att erfara skillnaden mellan två aspekter/värden innebär att erfara en 
kontrast (Marton, 2015). För att urskilja en kvalitet (mening) K måste en 
ömsesidigt exklusiv kvalitet icke-K upplevas samtidigt. När kontrasten erfars 
är det också möjligt att separera värdena från aspekten de hör till och fokusera 
på värden, inte på hela aspekten. En separation innebär att en aspekt/värde 
varierar, medan andra aspekter/värden är invarianta. Om lärandeobjektet är att 
utveckla elevernas förmåga att lösa en ekvation, så kan en aspekt vara att 
urskilja ekvationens grad. Ett värde, som tillhör aspekten grad, är den 
obekantas högsta exponent. När en förstagradsekvation förekommer bredvid 
en andragradsekvation separeras värdet ”obekantas högsta exponent” inom 
aspekten ”grad”. Inom matematikdidaktik är motexempel den mest använda 
formen av kontrast.  

Generalisering innebär att för att urskilja ett visst värde, X(Ai) med i = 
1, 𝑛𝑛, i en dimension av variation Ai från andra värden X(Aj) med j= 1, 𝑛𝑛, i ≠  j 
i andra dimensioner av variation Aj, behöver X(Ai) med i = 1, 𝑛𝑛 förbli 
invariant medan de andra dimensionerna varierar. Exempelvis om fokus i en 
undervisningssituation är att generalisera ett polynom av grad två, så är graden 
till polynomet ett värde i aspekten polynom. Detta innebär att för att urskilja 
värdet två i aspekten polynom (en dimension av variation) från andra grader 
av polynom (andra dimensioner av variation) behöver graden två förbli 
invariant medan graderna av de andra polynomen varierar. Radford (2006) ger 
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• (KA) är mängden av kritiska aspekter:
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medvetande. Detta kan vara problematiskt, eftersom idéer är tänkta att vara 
mentala och subjektiva.  Pagin (2008) specificerar att om idéer verkligen är 
mentala, så kan två personer inte ha samma idé. Dessa två personer kan ha 
idéer med samma innehåll, men innehållet är självt inte något mentalt. Detta 
var något som även betonades av Frege (1892) i hans skillnad mellan 
föreställningar (Vorstellungen), vilka är subjektiva och privata, och innebörder 
(Sinne, Gedanken), som är objektiva och gemensamma för flera tänkare. 
Enligt Frege (1892) kan kommunikationen lyckas om innebörden är 
gemensamt för talare och mottagare. En viktig fråga i sammanhanget är vilken 
likhet som skall råda mellan talarnas innehåll för att en kommunikation ska 
räknas som framgångsrik. Ett svar på denna fråga kan ges genom användning 
av kompositionalitetsprincipen, invers kompositionalitet och stark 
kompositionalitet (Pagin, 2008, 2011).  

Kompositionalitetsprincipen knyter an till begreppet semantisk 
kompositionalitet som handlar om språkliga uttrycks betydelseaspekter, i 
motsats till deras syntax och deras pragmatik. Kompositionalitetsprincipen har 
spelat en stor roll i språkfilosofi och lingvistik, och har varit föremål för 
omfattande diskussioner under senare tid (Pagin, 2008). Kompositionalitet är 
en egenskap som ett språk kan ha eller kan sakna, nämligen egenskapen att 
meningen av ett komplext uttryck bestäms av meningen av dess delar och hur 
de sätts ihop. Kompositionalitetsprincipen säger att: 

The meaning of a complex expression is a function of the meanings 
of its parts and its mode of composition. (Pagin, 2011, s. 52) 

Det är semantiska värden (dvs. mening) som tilldelas språkliga uttryck (kan 
vara naturliga eller formella), som ligger i fokus för analys inom semantisk 
kompositionalitet. Analysen av semantiska värden används i denna avhandling 
för att identifiera den mening eller innebörd som lärare/elever tillskriver till en 
urskild aspekt av lärandeobjektet. Det interna förhållandet mellan 
lärandeobjektets delar och dess sammanhängande helhet beror på en 
syntaktisk analys av en kommunikativ händelse. En sådan analys fångar alla 
de drag hos språkliga uttryck som är relevanta för att förstå hur den slutliga 
meningen av en händelse har bestämts. I denna avhandling kan en händelse 
handla om ett algebraiskt uttryck, formel eller ekvation. En syntaktisk analys 
av uttrycket 2x + 8 visar exempelvis att delarna kan bestå av obekanta (x), 
koefficienter (2), konstanter (2 och 8) och operationer (multiplikation och 
addition). Delarna kan även bestå av monom (2x och 8) och operation 
(addition). En fördelning av semantiska värden kan vara förståelse av (eller 
meningen med) begreppen obekanta, konstant, koefficient, monom, binom och 
operationer, dvs. paramatematiska begrepp. De flesta språkliga uttryck är 
kontextberoende, vilket innebär att språkliga uttryck beror på den situation 
eller kontext i vilka de yttras. Ett kontextoberoende språkligt uttryck kan t.ex. 
vara 2x + 8.  

Pagin och Westerståhl (2011) argumenterar för att användningen av 
kompositionalitetsprincipen gör det möjligt att förklara hur man inom en 
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en användbar karakterisering av algebraiska generaliseringar av mönster när 
han föreslår att 

generalizing a pattern algebraically rests on the capability of 
grasping a commonality noticed on some elements of a sequence S, 
being aware that this commonality applies to all the terms of S and 
being able to use it to provide a direct expression of whatsoever 
term of S. (Radford, 2006, s. 5) 

Detta kan göras genom att låta varianta och invarianta relationer växa fram 
(Dörfler, 2008). 

Med variationsmönstret fusion menas samtidig variation av flera aspekter. 
Detta variationsmönster gör det möjligt att erfara en helhet genom att 
samtidigt urskilja ett antal aspekter av helheten. Fusion kräver urskiljning av 
fenomenet på flera olika nivåer: som en helhet från en kontext, hur helheten 
relaterar till kontexten samt vilka aspekter helheten består av. Vad som 
samtidigt blir urskilt och finns i det fokala medvetandet är kritiskt för vilken 
innebörd det erfarna objektet får. Den totala mängden erfarande en människa 
har kallas för medvetande. En persons medvetande är personens erfarenhet av 
världen, det vill säga att medvetandets struktur återspeglas i dimensioner av 
variation.  

3.6 Framgångsrik kommunikation 
Pagin (2008) refererar till ett stort antal språk filosofer (Locke, Frege, Carnap, 
Wittgenstein, Quine, Davidson, Dummett, Ryle och Evans) som har haft idéer 
om framgångsrik kommunikation under de senaste decennierna. En allmän idé 
hos dessa filosofer är att användningen av semantiska egenskaper hos 
yttranden kan förklara varför språklig kommunikation är framgångsrik. Det är 
språkets semantiska egenskap som gör det möjligt att kommunicera med nya, 
tidigare inte använda satser. Dessa idéer skiljer sig från Grice (1975) syn på 
kommunikation vars utgångspunkt är att förklara kommunikationen i termer 
av kommunikationsavsikter. Avsikter som talaren har vid yttrandet handlar om 
vad mottagaren skall komma att tro, och vilka skäl han skall ha för det. Grice 
tänkte sig att språklig mening (mening hos språkliga uttryck) i första hand 
förklaras i termer av vad det innebär för ett uttryck att betyda något i ett visst 
yttrande. Därefter förklaras språklig mening i termer av vad det innebär för en 
talare att mena något med ett visst yttrande.  

Pagin (2008) konstaterar att den vetenskapliga diskussionen om 
kommunikativ framgång har varit begränsad inom språkfilosofi. Pagins (2003, 
2008, 2015) positionering inom det språkfilosofiska fältet kallas ”the classical 
view” av framgångsrik kommunikation och knyter an till filosoferna Locke 
(1689) och Frege (1892). Han argumenterar att språkliga uttryck enligt Locke 
(1689) står för idéer i människans medvetande och kommunikationen lyckas 
om dessa språkliga uttryck står för samma idé i talarens och mottagarens 
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Anledningen till detta är att erfarande av similaritet grundas på erfarande av 
skillnader och variation. Mönstret similaritet erbjuder ett oändligt antal 
möjligheter till variation och det är i de variationerna som lärande av 
exempelvis paramatematiska begrepp (Chevallard & Joshua, 1982) uppstår. 
Exempelvis har de algebraiska uttrycken 2·x och 2x samma mening, men 
användningen av multiplikationstecknet varierar (synligt/osynligt).  

Användningen av kompositionalitetsprincipen och av substitutions-
principen är av intresse i denna avhandling eftersom innebörden av 
exempelvis ett algebraiskt uttryck är direkt förbunden med det sätt på vilket 
uttrycket interagerar med andra algebraiska uttryck. Detta ligger till grund för 
att fastställa innebörden av mer komplexa algebraiska uttryck. Genom att 
exempelvis använda substitutionsprincipen kan en elev urskilja att ekvationen 
2(t + 3) + 5 = 15 har samma struktur som ekvationen som 2x + 5 = 15. En 
förutsättning är att delarna som konstituerar det komplexa uttrycket måste ha 
en mening innan bestämningen av meningen hos det komplexa uttrycket. Det 
är ett nödvändigt villkor eftersom det är delarnas mening, tillsammans med 
kompositionsformen, som ger mening till det komplexa uttrycket. Om 
eleverna i exempelvis uttrycket 2x + 5 inte urskiljer att 2x står för två 
multiplicerat med x och inte för ”2 tior och x ental”, så ersätts uttrycket 2x 
med ett annat uttryck som inte har samma mening som det första. Eleverna ger 
då en ny mening till ekvationen 2x + 5 = 15 som leder till att eleverna inte kan 
urskilja att ekvationerna 2(t + 3) + 5 = 15 och 2x + 5 = 15 har samma struktur. 
Det är substitutionsprincipen som bland annat används i denna avhandling för 
att beskriva och förstå om och hur eleverna erbjuds möjligheter att urskilja 
strukturen i ett algebraisk uttryckt. 

För att kunna förklara begreppet kommunikativ framgång beskrivs i denna 
avhandling även den inversa kompositionalitetsprincipen. Den inversa 
kompositionalitetsprincipen används i motsatt riktning till 
kompositionalitetsprincipen och säger att: 

The expression of a complex content is a function of the expressions 
of its parts and its mode of composition. (Pagin, 2003, s.6) 

En lärare använder exempelvis uttrycket 2x + 8 som lärandeobjekt i 
klassrummet. Givet vad läraren säger kan eleven förstå meningen med 
uttrycket (kompositionalitet). För att läraren ska ha möjlighet att förstå vilken 
mening eleven tilldelar det algebraiska uttrycket kan eleven skicka sitt 
budskap till läraren genom offentliggörande av sitt tänkande genom test, 
intervjuer, frågor osv. (invers kompositionalitet). Anledningen till att använda 
den inversa kompositionalitetprincipen är att det inte räcker med enbart 
kompositionalitetsprincipen för att kommunikation ska lyckas. 
Kompositionalitet hjälper inte talaren att hitta det lämpliga uttrycket som 
lyssnaren effektivt kan tolka.  

Pagin (2003, 2008, 2015) förklarar kommunikativ framgång genom att 
använda sig av stark kompositionalitet. Stark kompositionalitet är en 
kombination av kompositionalitet och invers kompositionalitet. Enligt Pagin 
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kommunikativ händelse kan förstå nya påståenden (dvs. påståenden som man 
aldrig tidigare har stött på). Detta argument grundas i att ett nytt påstående är 
en sammansättning av kända delar. En elev kan exempelvis förstå påståendet x 
+ 37 = 150 som en sammansättning av obekanta, tal och operationer, om 
eleven tidigare hade erfarit dessa delar. Detta argument stämmer överens med 
Kierans (1989) begrepp ytstruktur, som beskriver relationerna mellan termer i 
enlighet med använda operationer. 

En princip som relateras till kompositionalitetsprincipen är 
substitutionsprincipen: 

If in a complex expression A a constituent e is replaced by a 
constituent e′ that has the same meaning as e, then the meaning of 
the new expression A′ = A[e′/e] has the same meaning as A. (Pagin, 
2011, s. 53) 

Pagin (2008) påpekar att det i substitutionsprincipen kan vara tillräckligt att en 
del i det ursprungliga och det ersatta uttrycket bara är ungefär samma, det vill 
säga att det finns en tillräcklig grad av likhet mellan dessa delar. Denna likhet 
är tillräcklig för att förklara kommunikationens framgång (Pagin, 2008). 
Substitutionsprincipen kan tolkas som att aspekter/värden av ett uttryck 
varierar genom att behålla uttryckets mening som invariant bakgrund. Det som 
varierar blir uppmärksammat av eleverna. Exempelvis har: 3 – 2; 3 – 3; 3 – 4, 
i det kontextoberoende aritmetiska uttrycket, samma mening (att genomföra 
en subtraktion, dvs. att minus tecknet betyder samma sak i samtliga uppgifter, 
nämligen att eleven subtraherar det andra talet från det första) trots att en del 
(den andra termen) i det första uttrycket ersätts med andra delar i uttryck två 
och tre. I det här fallet är det möjligt att uppmärksamma att resultatet av dessa 
subtraktioner kan vara positiv, noll eller negativ. Nya innebörder av uttryckets 
aspekter/värden uppstår genom erfarenhet av skillnader mot en bakgrund av 
likheter, snarare än erfarenhet av likhet mot en bakgrund av olikheter. Detta 
kräver att eleven urskiljer vad som är likt och vad som är olikt mellan olika 
uttryck.  

När man ser skillnaderna i subtraktionerna 3 – 2; 3 – 3; 3 – 4; ser man 
similariteten (dvs. att de aritmetiska uttrycken har samma mening) mellan de 
tre situationerna. Enligt Marton och Trigwell (2000): 

The experience of similarity between two situations is a function of 
the pattern of variation between all other situations. (s. 386) 

Det är möjligt att erfara similaritet som ett generaliseringsmönster (Marton, 
2015) om fokus är på att urskilja meningen som ges till operationen 
subtraktion. I detta fall är meningen med operationen subtraktion (ett värde i 
aspekten subtraktion) invariant medan andra värden varierar (subtraktionens 
andra term och subtraktionens resultat). Marton (2006, s. 530) betonar att 
”invariance in the midst of change is a central theme of modern mathematics”. 
Användningen av substitutionsprincipen (Pagin, 2008) och Martons (2015) 
definition av variationsmönstret generalisering främjar användningen av 
similaritet som variationsmönstret i undervisning (Olteanu & Olteanu, 2012b). 
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Anledningen till detta är att erfarande av similaritet grundas på erfarande av 
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kommunikativ händelse kan förstå nya påståenden (dvs. påståenden som man 
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dessa aspekter är kritiska för elevernas lärande (dvs. aspekter som eleverna 
ännu inte har urskilt).  

3.7 Sammanfattning  
Variationsteorin utgör avhandlingens teoretiska ramverk tillsammans med 
språkfilosofiska och matematikdidaktiska antaganden. Variationsteorin har 
utvecklats under de två senaste decennierna och förekommer i studier inom ett 
flertal skolämnen, däribland matematikdidaktik. Centrala tankar som utgör 
grunden i variationsteorin är att urskiljningen av en aspekt av lärandeobjektet 
sker mot bakgrund av att aspekten utgör en dimension av variation. 
Erfarandebegreppet, såsom det används inom variationsteorin, inkluderar en 
strukturell och en referentiell komponent, det vill säga struktur och mening. 
Den strukturella komponenten kan handla om aspekter/värden av det specifika 
fenomenet som behöver urskiljas. Det är identifieringen av dessa 
aspekter/värden som kan stödja läraren att fokusera på meningsfulla aspekter 
av innehållet i en undervisningssituation. Den referentiella komponenten kan 
användas för att analysera vilken mening eleverna ger till innehållet. 
Kommunikativ framgång förklaras genom att använda begreppet stark 
kompositionalitet. Kommunikationen lyckas om innehållet i åhörarens 
slutpunktstillstånd är detsamma (eller ungefär detsamma) som innehållet i 
talarens initialtillstånd, dvs. om det finns en korrelation mellan det avsedda, 
det iscensatta och det erfarna lärandeobjekten.  
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(2015) måste det i en framgångsrik kommunikation finnas ett tankeinnehåll 
som delas mellan talare och åhörare. Det finns en viss ambiguitet gällande 
ordet ”tanke”, nämligen tänkandet (en mental händelse, process eller aktivitet) 
eller det tänkta (ett objekt som inte alls behöver vara mentalt). Det tänkta 
uttrycks exempelvis verbalt av en kommunikationsdeltagare och behöver inte 
involvera några tankeprocesser: kvadratroten ur 2 är inte ett rationellt tal. Ett 
tankeinnehåll förstås i denna avhandling som erfarenheter, dvs. den interna 
relationen mellan människan och dess värld (Marton, 2015). Pagin (2011) 
argumenterar att man framgångsrikt lyckas kommunicera nya tankeinnehåll 
med hjälp av nya meningar om talare och mottagare har samma disposition. 
En disposition är en benägenhet, det vill säga att en individ x har dispositionen 
att göra F i situationer av typ C om och endast om x gör F i situationer av typ 
C. En förklaring till varför olika individers dispositioner motsvarar varandra 
på sådant sätt att kommunikation lyckas är att talaren vill kommunicera ett 
visst tankeinnehåll och har ett mycket stort antal möjliga språkliga uttryck till 
sitt förfogande. Uppgiften är att välja ett uttryck som är adekvat för lyssnaren. 
Lyssnaren å sin sida uppfattar det språkliga uttrycket och har ett mycket stort 
antal möjligheter att erfara ett innehåll. Uppgiften är att välja samma innehåll 
som talaren tänkt från början. Givet det stora urvalet är chansen att lyckas av 
en slump försumbar.  

Pagin (2015) påstår att en förklaring till varför kommunikation lyckas eller 
hur den lyckas, är ofullständig om det inte finns en teori som kan förklara att 
innehållet i sändarens (lärarens/elevens) uttryckssätt är detsamma (eller 
ungefär detsamma) som innehållet i åhörarens (elevens/lärarens) uttryckssätt.  

Enligt Pagin (2008) lyckas kommunikationen om innehållet i åhörarens 
slutpunktstillstånd är detsamma (eller ungefär detsamma) som innehållet i 
talarens initialtillstånd. Denna uppfattning kan separeras i tre komponenter: 
(1) tankeinnehåll kan delas (det är möjligt för två personer att få tankar med 
samma innehåll); (2) framgångsvillkor för kommunikation anges i termer av 
en relation mellan tankeinnehåll; och (3) det lämpliga förhållandet mellan 
tankeinnehåll är en identitetsrelation, dvs. att talarens och lyssnarens 
tankeinnehåll skall vara exakt samma. Gällande den tredje komponenten, som 
tidigare nämnts, specificerar Pagin (2008) att det är tillräckligt för att förklara 
kommunikationens framgång om det finns en tillräcklig grad av likhet mellan 
åhörarens och talarens tankeinnehåll, dvs. att erfarenheterna är ungefär 
desamma. 

I denna avhandling äger en lyckad eller framgångsrik kommunikativ 
händelse rum om det finns en korrelation mellan det avsedda, det iscensatta 
och det erfarna lärandeobjekten i den bemärkelse att de aspekter av innehållet 
som lärare planerar att ta upp i undervisningen är desamma (eller ungefär 
desamma) som de aspekter de faktiskt tar upp och är desamma (eller ungefär 
desamma) som de aspekter som urskiljs av eleverna (t.ex. Olteanu, 2014). En 
förutsättning för att en kommunikativ händelse ska vara framgångsrik är att 
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Kapitel 4. Metodologiska 
utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer avhandlingens metodologiska utgångspunkter att 
beskrivas. Kapitlet inleds med en beskrivning av KAMUL-projektet, vars data 
ligger till grund för denna avhandlings studie. Därefter presenteras projektets 
genomförande. Detta följs av en beskrivning av studien relation till projektet. 
Nästa del av kapitlet ägnas åt att beskriva hur principerna för designforskning 
i utbildning har styrt forskningsarbetet och hur avhandlingens delstudier har 
utformats. Kapitlet fortsätter med att presentera analysarbetet, diskutera 
urvalsfrågor samt frågor om generalisering, validitet och reliabilitet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om etiska överväganden.  

4.1 KAMUL-projektet 
Som tidigare nämnts, skrivs denna avhandling i anslutning till 
forskningsprojektet KAMUL. Under en treårsperiod har det genomförts en 
systematisk studie av design, utveckling och utvärdering av didaktiska insatser 
i undervisningen. Syftet var att hjälpa lärare att förstå sin praktik och förbättra 
den genom att integrera forskningsresultat i sitt arbete samt för att 
dokumentera det robusta sambandet mellan kommunikation och elevers 
lärande. Grundidén i detta projekt var att anpassa och utveckla en specifik 
modell för design, nämligen learning study, för longitudinella studier men 
behålla den lärandeteori som brukar användas i genomförandet av en learning 
study, nämligen variationsteori.     

Learning study kombinerar designforskning (t.ex. Cobb, Confrey, diSessa, 
Lehrer & Shauble, 2003) och den japanska modellen lesson study (Fernandez 
& Yoshida, 2004; Lewis, 2002; Lewis, Perry & Hurd, 2009). Precis som i 
designforskning finns det i en learning study teoretiska element som ingår i 
processen. För att upptäcka de funktioner som gör skillnad för elevernas 
lärande i klassrummet (Nuthall, 2004), har learning study inramats i en teori 
om lärande, variationsteorin (Marton, 2015; Marton & Tsui, 2004). Som 
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(ofta hämtade från resultat inom matematikdidaktiken) för komplexa problem 
i lärarnas pedagogiska praktik.  

4.2 KAMUL-projektets genomförande  
KAMUL-projektet startade år 2007 och genomfördes i en kommun i södra 
Sverige. I projektet deltog tre forskare, 22 lärare från åtta skolor (skolorna 
tillhör sex rektorsområden), en styrgrupp, som bestod av projektledare och 
rektorer från olika skolformer, och över 900 elever från förskoleklass till 
gymnasiet. Styrgruppens funktion var dels att stödja forskningsprocessen, dels 
att praktiskt lösa olika problem, som exempelvis tid för läraren som deltog i 
projektet eller se till att det fanns tid att arbeta med projektet under olika 
studiedagar. Förutom detta informerade styrgruppen andra rektorer och 
utbildningsnämnden om projektets olika faser. Styrgruppen valde vilka skolor 
och lärare som deltog i projektet. Urvalet gjordes utifrån följande principer: 
alla rektorsområden i kommunen skulle vara representerade i projektet, att det 
skulle finnas minst två lärare som undervisar på samma stadium och på 
samma skola samt att det skulle finnas minst två skolor på samma stadium. På 
detta sätt garanterades spridningen bland deltagande skolor samt möjligheten 
att skapa miljöer för samarbetsinriktat lärande på varje skola. Dessutom 
utvidgades dessa miljöer till samarbete mellan olika skolor med undervisning i 
matematik på samma stadium och olika stadier. Under hösten 2007 
detaljplanerades projektet med stöd av kommunens utbildningsnämnd, 
rektorer och deltagande lärare. Utgångspunkten i planeringen var att 
identifiera kritiska aspekter i elevers lärande och skapa variationsmönster i 
dessa aspekter. Projektet avslutades våren 2010 med en gemensam 
presentation av deltagande lärare och projektledare, för samtliga lärare som 
arbetade med undervisning i matematik inom kommunen.  

Lärarna deltog i projektet helt frivilligt. De lärare som accepterade att delta 
i projektet hade fått skriftlig information om projektet och hade också tillfälle 
att ställa frågor i samband med projektledarens besök på skolor. Varje lärare 
gick ut med en förfrågan om elevers och föräldrars samtycke. Medverkan i 
projektets aktiviteter var inte helt frivillig för eleverna, eftersom lektionerna 
ägde rum under ordinarie skoltid i skolans lokaler. Frågor om hur man skulle 
gå tillväga med elever som inte ville delta diskuterades med lärarna och löstes 
på olika sätt. Etiska överväganden kommer att presenteras i avsnitt 4.8. 

Projektets första fas startade med en analys av läroplaner och kursplaner 
för att tillsammans med lärare identifiera det direkta lärandeobjektet (Figur 3). 
Vid dessa tillfällen organiserades kontinuerliga möten med olika grupper av 
lärare utifrån den nivå de undervisade på.  Utifrån lärarnas erfarenheter och 
elevernas resultat på olika prov/nationella prov var det möjligt att ringa in 
elevernas svårigheter i relation till det direkta lärandeobjektet (Figur 3).  
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tidigare nämnts, utgår variationsteorin från att skillnader i lärande (av samma 
lärandeobjekt) beror på skillnader i förmågan att urskilja kritiska aspekter av 
lärandeobjektet. Av detta följer att, i syfte att göra lärandet möjligt, måste 
dessa kritiska aspekter göras möjliga att urskilja. För att göra detta, ska 
kritiska aspekter erfaras i någon dimension av variation. När de kritiska 
aspekterna har identifierats, utformar och prövar lärare mönster av variation 
och invarians för att lyfta fram de kritiska aspekterna i lektionen. Dessa 
principer har använts i learning study som ett sätt att designa lektionerna. En 
learning study är en cyklisk process i två eller flera steg som innebär att 
lärarlaget planerar en första forskningslektion baserad på de kritiska aspekter 
som framkommit. Lektionen hålls av en av lärarna i lärarlaget och 
dokumenteras av de övriga. Efter forskningslektionen analyseras det inspelade 
materialet samt eftertesten. Utifrån analysen görs en ny undervisningsdesign 
som genomförs, dokumenteras samt följs av eftertest och ny analys, i en 
iterativ process.  

I genomförandet av en learning study används designforskning (t.ex. 
McKenney & Reeves, 2012) som metodologisk grund. Designforskning 
handlar om att genom cykler av interventioner förstå allt mer om kopplingen 
mellan undervisning och lärande. I den iterativa processen studeras hur 
interventioner fungerar i en viss miljö. I denna process råder ett förhållande 
mellan utfallet av interventionerna som görs och de teoretiska principer som 
styr processen (Barab & Squire, 2004). Till skillnad från learning study 
används i KAMUL-projektet designforskning i utbildning. Denna ansats 
kommer att presenteras i avsnitt 4.3.  

Det finns vissa skillnader mellan en learning study och studien som 
rapporteras i denna avhandling. För det första fokuserar en learning study på 
ett avgränsat innehåll. Detta innehåll behålls konstant och behandlas i en eller 
flera lektioner i den iterativa processen. I KAMUL-projektet varierar 
innehållet (avser olika årskurser). För det andra är KAMUL-projektet en 
longitudinell studie. En learning study brukar genomföras under en termin. 
För det tredje ligger analysen av relationen mellan kritiska aspekter och 
urskilda kritiska aspekter till grund för att planera nästa lektion i en learning 
study, medan denna analys i KAMUL-projektet ligger till grund för att 
identifiera om samma kritiska aspekter förekommer i nya klasser året därpå. 
För det fjärde ligger den första lektionsplaneringen i en learning study till 
grund för planeringen av kommande lektioner i den iterativa processen, medan 
det i KAMUL-projektet är planeringen av flera lektioner genomförda under ett 
år som ligger till grund för planeringen av samma lektioner som genomförs 
året därpå. För det femte var deltagande lärare och kritiska aspekter desamma 
eller ungefär desamma under en treårsperiod i KAMUL-projeketet, medan 
användningen av olika variationsmönster skiftade. I genomförandet av en 
learning study är det lärare som genomför en lektion som varierar. Till sist 
fokuserar en learning study ofta på lärandet av ett specifikt innehåll, medan 
fokus i KAMUL-projektet är på att utveckla forskningsbaserade lösningar 
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(ofta hämtade från resultat inom matematikdidaktiken) för komplexa problem 
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agerande i klassrummet bearbetades planeringen inför nästa lektion. Lärarna 
dokumenterade lektionernas genomförande genom videoinspelning och bilder 
på använt material i olika aktiviteter. Om videoinspelning inte var möjligt (på 
grund av etiska skäl) lämnade lärarna in en detaljerad rapport med beskrivning 
av de genomförda lektionerna. Rapporten hade en gemensam struktur och 
presenteras i artikel I och II (Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014). 
Parallellt med diskussioner som gjordes i grupper stadievis, hade lärarna 
möjlighet att diskutera erfarenheter mellan olika stadier vid gemensamma 
möten. Projektets andra fas avslutades med prov/intervjuer som fokuserade på 
att identifiera vilka aspekter som urskiljdes av eleverna och vilka som 
kvarstod som kritiska.  

Hösten 2009 började projektets tredje fas (fas III) med en presentation av 
relationen mellan avsedda, iscensatta och erfarna kritiska aspekter som 
genomfördes av forskningsgruppen. Denna presentation låg till grund för en 
förfining av de avsedda kritiska aspekterna, för de variationsmönster som 
öppnades i genomförandet av sex lektioner och för 
uppgifterna/intervjufrågorna som användes för att identifiera vilka aspekter 
som urskiljdes av eleverna och vilka kvarstod som kritiska efter projektets 
andra fas. Skillnaden mellan fas II och III var att lärarna genomförde 
processen från fas II i nya klasser. I denna process behölls det direkta 
lärandeobjektet konstant.  

4.3 Studiens relation till KAMUL-projektet 
Utifrån data som genererats inom ramen för KAMUL-projektet har tre av fyra 
artiklar skrivits. Det intressanta i projektet var dels att det övergripande syftet 
med projektet var relevant för lärare, dels att forskare från olika vetenskapliga 
discipliner (matematikdidaktik och pedagogik) skulle arbeta tillsammans. Det 
matematikdidaktiska perspektivet är helt avgörande för att kunna identifiera 
kritiska aspekter och skapa dimensioner av variation i dessa aspekter genom 
att utforma och välja relevanta och intressanta uppgifter för detta ändamål. Det 
var detta som gjorde att jag blev intresserad av att delta i projektet och 
fullfölja en forskarutbildning. Jag var direkt inblandad i planeringen av 
projektets olika faser och deltog i möten som ägde rum i slutet av varje år.  
Projektets design innebar att lärarna genomförde lektionerna och deras arbete 
och synpunkter styrde planering och undervisning processerna. Jag bidrog 
med förslag på användning av olika variationsmönster och konstruktion av 
uppgifter. Förutom detta var min främsta roll i projektet att utforma ett 
analysverktyg för att kunna studera framgångsrik kommunikation samt att i 
efterhand sortera och analysera den insamlade datan i forskningssyfte till 
skillnad från skolutvecklingsprojektets syfte. I skolutvecklingsprojektet var 
elevernas lärande i fokus, syftet var att förbättra deras resultat. Mitt syfte och 
fokus är kommunikationen, på vilket sätt lärare och elever kommunicerat 
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Därefter analyserades dessa svårigheter i relation till forskningsresultat från 
matematikdidaktiken. Detta gjordes utifrån lästa artiklar som knyter an till 
identifierade problemområden. Väsentliga begrepp från variationsteorin 
(lärandeobjekt, aspekter/värden, kritiska aspekter/kritiska vården, urskiljning, 
variationsmönster) introducerades gradvis vid flera olika möten. Detta innebär 
att varje begrepp presenterades i direkt anknytning till lärarnas 
uppmärksammade problem inom undervisning och elevers lärande. 

 

 
Figur 3. Projektets olika faser. 
 
Därefter formulerade lärarna gruppvis avsedda kritiska aspekter (begreppet 
introduceras i Artikel I och II) i relation till valt direkt lärandeobjekt. I slutet 
av året konstruerade varje grupp av lärare prov eller intervjufrågor i relation 
till avsedda kritiska aspekter. Lärarna analyserade elevernas prov och 
intervjuer och diskuterade skillnader och likheter mellan erfarna kritiska 
aspekter (begreppet introduceras i Artikel I och II) och avsedda kritiska 
aspekter. För att erbjuda lärarna möjlighet att dela varandras erfarenheter 
angående begreppet kritisk aspekt och för att skapa medvetenhet för en 
progression mellan olika årskurser presenterade lärarna den genomförda 
analysen på ett gemensamt möte i slutet av året. Med denna presentation 
avslutades projektets första fas (fas I).  

Hösten 2008 startade projektets andra fas (fas II). Med utgångspunkt i 
lärarnas analys av skillnader och likheter mellan erfarna och avsedda kritiska 
aspekter från fas I diskuterades gruppvis (vid olika möten) vilka aspekter som 
kommer att fokuseras i undervisningen. Vid dessa tillfällen knöts 
diskussionerna än en gång till begrepp från variationsteorin. Efter att lärarna 
kom överens om avsedda kritiska aspekter startade processen med att planera 
ett set lektioner (sex lektioner) med fokus på att skapa olika variationsmönster 
av dessa aspekter. I planeringsfasen kopplade lärarna ständigt resultat från 
tidigare forskning i matematikdidaktik till en systematisk analys av olika 
dimensioner av variation som var möjliga att öppna upp i sina respektive 
klasser. Därefter genomförde lärarna sex lektioner. Projektledare deltog i 
genomförandet av dessa lektioner och detaljerade anteckningar genomfördes. 
Varje genomförd lektion diskuterades gruppvis och utifrån lärarnas 
erfarenheter av iscensatta och avsedda kritiska aspekter samt elevernas 
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innehållet och på vilket sätt kommunikationen haft betydelse för vad eleverna 
kunnat utveckla. I det här avsnittet förtydligas de metodologiska 
överväganden som har väglett arbetet med avhandlingen. Målet med 
forskningsprocessen i avhandlingen är att beskriva och bättre förstå vilka 
möjligheter som erbjuds i klassrummet vid kommunikation av det 
matematiska innehållet och vilka av dessa som kan utgöra framgångsrik 
klassrumskommunikation. 

Den designprocess som har använts i den här studien är, liksom i KAMUL-
projektet, en designprocess som benämns designforskning i utbildning. 
Forskare definierar designforskning i utbildning på olika sätt (Kelly, Lesh, & 
Baek, 2008; McKenney & Reeves, 2012; Plomp, 2007; Plomp & Nieveen, 
2009; Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen, 2006). En av 
dessa definitioner är:   

[…] the systematic study of designing, developing and evaluating 
educational interventions (such as programs, teaching-learning 
strategies and materials, products and systems) as solutions for 
complex problems in educational practice, which also aims at 
advancing our knowledge about the characteristics of these 
interventions and the processes of designing and developing them 
(Plomp, 2007, s. 13) 

I denna studie används designforskning i utbildning (t.ex. McKenney & 
Reeves, 2012) som en metod utformad med och för lärare som syftar på att 
öka effekt och överföring av resultat från matematikdidaktisk forskning för att 
förbättra möjligheterna som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det 
matematiska innehållet.  

Studien karakteriseras av att vara pragmatisk, förankrad i praxis, 
interventionistisk, iterativ, samarbetsorienterad, teoriorienterad och ha 
anpassningsbar design. Studien är pragmatisk. Ordet pragmatisk används i 
många olika sammanhang och på många olika sätt, men i denna studie har 
detta ord betydelsen att generera användbar kunskap och användbara lösningar 
som knyter an till lärarnas praktik (Edelson, 2002; van den Akker, 1999). I 
avhandlingens studie är kommunikationen mellan lärare och elever samt 
mellan elever central och principerna för en framgångsrik kommunikation som 
används i studien kan utgöra underlag även för andra undervisningssituationer. 
Interventionerna har genomförts i en vanlig undervisningssituation och 
klassificeringen av använda uppgifter i dessa interventioner skulle direkt 
kunna användas i exempelvis läromedel eller för att utforma 
matematikuppgifter som kan användas på lärarprogram och i lärarfortbildning.  

Studien är förankrad eftersom den utgår från teoretiska antaganden, 
empiriska resultat från matematikdidaktisk forskning och lärarnas 
yrkesskicklighet för att styra arbetet i den iterativa processen. Exempelvis 
började förberedelserna inför studiens genomförande med ett förtydligande av 
de matematiska kunskapsmålen. Dessa mål bestäms i praktiken till stor del av 
användningen av historiska metoder (för att exempelvis genomföra olika 
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beräkningar), traditioner och läroplaner. Tillsammans med deltagande lärare i 
projektet har innehållet problematiserats utifrån ett vetenskapligt perspektiv 
för att ge lärare möjlighet att kunna komma fram till de viktigaste idéerna i 
behandlingen av innehållet inom det valda matematiska området.  

Studien är interventionistisk eftersom den har bidragit till att göra en 
förändring i lärarnas praktik. Studien är iterativ eftersom den utvecklats 
genom flera cykler av design, utveckling, testning och revision som har skett 
under en treårsperiod. Studien är samarbetsorienterad (tvärvetenskapliga 
samarbeten) eftersom deltagande personer var forskare, lärare, rektorer och 
elever.  

Studien har en anpassningsbar design, eftersom processen ofta har ändrats 
i enlighet med nya insikter och erfarenheter. Arbetsgången har bestått av en 
rad interventioner, där lärdomar från tidigare interventioner inarbetats som 
designförslag i nästkommande del. Slutligen är studien teoretiskt orienterad 
inte bara för att den använder teori som grund för design, utan också eftersom 
utformningen och utvecklingsarbetet kan bidra till en bredare vetenskaplig 
förståelse och att upptäcka ny kunskap som kan användas av andra lärare. Den 
nya kunskapen handlar om hur man kan arbeta med det matematiska 
innehållet i klassrummet för att möjliggöra framgångsrik kommunikation och 
åstadkomma bättre lärande. Avhandlingen har två utgångspunkter. För det 
första att identifiera de aspekter som fokuseras på i den matematiska 
kommunikationen och att studera på vilket sätt dessa aspekter urskiljs av 
eleverna. För det andra att identifiera om lärarnas fokus på dessa aspekter, 
genom att öppna upp dimensioner av variation, möjliggör framgångsrik 
kommunikation i matematikklassrummet.  

4.4 Analysarbete  
Teoretiska utgångspunkter och metodologiska antaganden sätts i arbete vid 
analys av det empiriska materialet. I enlighet med Lipton (1991) samt Patel 
och Davidson (2011) kan analysen i denna avhandling betecknas som 
abduktiv. Även om jag pläderar för att denna studie vilar på en abduktiv ansats 
så vore det fel att hävda att detta var ett medvetet val från början. Att skriva en 
avhandling blir i många fall en efterhandskonstruerad beskrivning av 
forskningsprocessen. Utmärkande för denna studie är dock att arbetet har 
framskridit genom ett växelspel mellan teori och empiri. Utgångspunkten var 
ett praktiskt problem, som har undersökts och förklarats utifrån vissa 
antaganden från teorin och kopplats tillbaka till deltagande skolor i KAMUL-
projektet.  

Den första analysomgången kan betecknas som en empirinära analys. 
Syftet med detta har varit att urskilja företeelser som bildar mönster i 
materialet och som därmed pekar på utmärkande drag i lärandeobjekten från 
olika stadier. Detta steg i forskningsprocessen kan enligt Braun och Clarke 
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innehållet och på vilket sätt kommunikationen haft betydelse för vad eleverna 
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(2006) betecknas som induktiv eftersom empirin är utgångspunkten för 
identifiering av olika lärandeobjekt, som har skett utan något förutbestämt 
schema. Resultatet av denna analys utgör grunden för den andra 
analysomgången. Här har variationsteori, substitutionsprincipen och stark 
kompositionalitet använts som analysverktyg. Detta steg liknar deduktion 
eftersom hypotetiska teorier prövas på nya lärandeobjekt. Det abduktiva 
synsättet innebär alltså att det finns en ständig pendling mellan olika sätt att 
relatera teori till empiri i analysprocessen. Under den abduktiva ansatsen 
förändras och utvecklas valet av den empiriska delen. Den empiriska delen 
analyseras samtidigt som justeringar sker i den teoretiska delen (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). 

Utgångspunkten för analysen var att identifiera kännetecknande drag 
avseende såväl generella som specifika kommunikativa händelser i de olika 
lärandeobjekten. Generella kommunikativa händelser innebär att i analysen 
identifiera det direkta lärandeobjektet som kan knytas till en eller flera stadier. 
Dessa valdes ut först. Specifika kommunikativa händelser valdes därefter 
utifrån de generella, dvs. att fokus var på att identifiera aspekter av innehållet 
som inte urskiljdes av en eller flera elever inom det direkta lärandeobjektet. 
Därefter fokuserades analysen på att identifiera vad dessa aspekter handlade 
om och vilka mönster av variation som öppnades upp. Analysen fortsatte med 
en analys av aspekternas syntaktiska och semantiska karaktär. Genom 
variationsteori erbjuds en teoretisk referensram där både undervisning och 
lärande är inkluderade i en helhet. Detta helhetsperspektiv gjorde det möjligt 
att använda den starka kompositionalitetsprincipen vid analys av framgångsrik 
kommunikation.  

Cohen, Manion och Morrison (2011) framhåller att det är viktigt att skapa 
distansering från praktiken för att skapa möjlighet att på ett objektivt sätt 
förklara och förstå resultat som framkommit genom analys. Distanseringen 
från praktiken har i mitt fall skett på två olika sätt. För det första var jag inte 
direkt inblandad i genomförandet av lektionerna i projektets olika faser. Som 
tidigare nämnts, hade jag enbart deltagit i möten som ägde rum i slutet av 
varje fas och kom med förslag på uppgifter som kan användas för att öppna 
upp olika variationsmönster. Dessa förslag presenterades ofta i 
forskningsgruppen. För det andra hade jag inte direkt kontakt med lärarna i 
projektet, eftersom jag under denna period hade min lärartjänst i en annan 
kommun. En mer detaljerad beskrivning av analysprocessen för varje 
delstudie presenteras i artiklarna som tas upp i denna avhandling. I kapitel 6 
presenteras en metaanalys av artiklarnas resultat i relation till 
litteraturgenomgången som presenterades i kapitel 2 och den teoretiska 
begreppsapparat som presenterades i kapitel 3.  
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4.5 Urval
I detta avsnitt motiveras valet av artiklar som ingår i kappan. Varför valet föll 
på lärandeobjektet som handlar om algebra har bland annat förklarats i
introduktionskapitlet. Faktorerna som har legat till grund för de urval som
gjorts och som varit aktuella under forskningsprocessen är: klasser som
deltagit i studien, medverkande lärare, lärandeobjekt och kommunikativa
händelser.

Som tidigare nämnts, deltog i projektet tre forskare, 22 lärare från åtta 
skolor, en styrgrupp och över 900 elever från förskoleklass till gymnasiet.
Urvalet av lärare och skolor gjordes för att garantera att alla rektorsområden i
kommunen var representerade i projektet och att det skulle finnas minst två
lärare som undervisar på samma stadium och på samma skola. På detta sätt var
det möjligt att skapa ett samarbetsinriktat lärande vid varje skola. Dessutom
var det viktigt att det skulle finnas minst två skolor på samma stadium. På
detta sätt garanterades samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika skolor.
Lärarna som deltog i projektet hade mellan fem och trettio års erfarenhet av 
matematikundervisning i olika årskurser och deltog på frivillig basis i
projektet. I sammanfattningen av artiklarna i avhandlingen tas det urval som
skett upp. 

Att välja lärandeobjekten är ett medvetet val, eftersom
undervisningsinnehållet är en viktig grund för de kommunikativa händelser
som utförs under lektionerna. För att beskriva och bättre förstå vilka 
möjligheter som erbjuds i klassrummet vid kommunikation av det
matematiska innehållet har två direkta lärandeobjekt valts i denna studie,
nämligen subtraktion (Artikel I) och förstagradsekvation (Artikel II). Valet av 
dessa lärandeobjekt grundas i det faktum att elevernas förståelse av
operationen subtraktion bland annat ligger till grund för förståelse av en 
ekvationsstruktur, nämligen dels som en ytstruktur (relationerna mellan termer
i enlighet med använda operationer), dels som en systemisk struktur (alla
ekvivalenta former i vilka en term kan omvandlas i enlighet med matematiska
lagar). Subtraktion och förstagradsekvation är väl undersökta inom
matematikdidaktiken och resultat från tidigare forskning har visat elevernas
svårigheter gällande strategier för att genomföra en subtraktion eller lösa en 
förstagradsekvation. Dessa svårigheter och missuppfattningar kan vara kritiska
för de valda lärandeobjekten i denna avhandling. Trots att subtraktion och 
förstagradsekvation är väl undersökta inom matematikdidaktiken är fokus i
dessa studier inte på relationen kommunikation, undervisning och elevens
lärande, vilken är centralt i denna avhandling. Valet av subtraktion och 
förstagradsekvation som lärandeobjekt grundades i en utgångspunkt att
studera om redan funna forskningsresultat kan implementeras i lärarnas
undervisning för att dels möjliggöra för eleverna att erfara identifierade
kritiska aspekter och dels för att undersöka om tidigare forskningsresultat kan 
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användas för att stödja lärare att öppna upp dimensioner av variation av dessa 
aspekter.  

Genom att välja väl beforskade områden inom matematikdidaktik kunde 
analysen i denna studie fokusera på andra studieobjekt. För det första är fokus 
på att förstå vad det är som kännetecknar framgångsrik kommunikation och på 
vilket sätt framgångsrik klassrumskommunikation stöds av lärare. För det 
andra är fokus på att förstå vad som erbjuds i olika kommunikativa händelser 
för att skapa en lärandesituation där de avsedda, de iscensatta och de erfarna 
lärandeobjekten är så lika varandra som möjligt. För det tredje finns ett fokus 
på de strukturella och referentiella komponenterna av erfarandebegreppet. Här 
har analysen riktats mot den strukturella komponentens interna horisont, dvs. 
aspekter/värden av det specifika lärandeobjektet som eleverna behöver 
urskilja, och på att studera om identifieringen av dessa aspekter/värden stödjer 
läraren att fokusera på meningsfulla aspekter av lärandeobjektet i en 
undervisningssituation. För det fjärde är fokus på att förstå vilka 
kommunikativa händelser som anses vara framgångsrika vid 
klassrumskommunikation avseende elevernas möjligheter till lärande.  

I artikel III (Olteanu, 2015) beskrivs och förklaras på vilket sätt 
klassrumskommunikationen utvecklas genom uppgiftsdesign och 
undervisningens planering. I artikel IV (Olteanu, 2016) beskrivs och studeras 
om det finns något samband mellan elevernas läranderesultat och 
klassrumskommunikation samt om och hur det valda teoretiska ramverket kan 
användas för att studera framgångsrik kommunikation i andra kontexter. Det 
teoretiska ramverket i denna avhandling kan bidra till en bredare vetenskaplig 
förståelse av hur man kan arbeta med det matematiska innehållet i 
klassrummet för att möjliggöra kommunikation och åstadkomma bättre 
lärande. Det direkta lärandeobjektet som valdes i artikel IV är algebraiska 
formler.  I artikel IV används inte empiriskt material från KAMUL-projektet. I 
stället hämtas data från två lektioner genomförda i två nationella satsningar i 
Sverige och USA med fokus på algebra. Syftet med dessa nationella 
satsningar är att stödja undervisning och lärande i matematik.  

Ett annat val avser presentationen av artiklarnas sammanfattning i kappa. 
Här var valet mellan att lyfta fram empiri i presentationen av resultaten eller 
att enbart lyfta fram väsentliga funna resultat. Jag har valt en mellanväg, 
nämligen att presentera väsentliga resultat från varje artikel med hänvisning 
till empiri.  

4.6 Generalisering  
Min ursprungliga avsikt var inte att genomföra en fallstudie, men intresset för 
en specifik företeelse, nämligen framgångsrik kommunikation i 
skolsammanhang, samt mina egna frågor angående generaliserbarhet, fick till 
följd att jag sökte mig till litteratur om fallstudier. Om ett lärandeobjekt 
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betraktas som ett fall, så kan en diskussion om generaliserbarhet utifrån detta 
perspektiv vara aktuellt i den här avhandlingen. Två tongivande forskare 
(Stake, 2006; Yin, 2009) resonerar kring på vilket sätt studier av denna 
karaktär kan förstås ur ett vetenskapligt perspektiv. Yin (2009) förordar 
hypoteser som utgångspunkt för en undersökning, medan Stake (2006) 
förordar någon form av begreppsutveckling. Som tidigare nämnts, hypotesen 
som lades fram i denna studie var att kommunikationen i klassrummet kan bli 
framgångsrik om eleverna har möjlighet att erfara algebraiska 
uttrycksstrukturer och mening. Detta innebär att kommunikationen i 
klassrummet kan bli framgångsrik om eleverna har möjlighet att erfara både 
semantiska regler och tänkandeprocesser som gör det möjligt för eleverna att 
se det ömsesidiga sambandet mellan para- och protomatematiska begrepp. 
Begreppsutvecklingen i denna avhandling handlar om variationsmönster och 
en operativ definition av begreppet kommunikation. 

Eftersom studierna i denna avhandling ägde rum i naturliga miljöer finns 
det flera variabler som inte kan kontrolleras. Trots detta kan studierna ge 
värdefulla insikter om vilka möjligheter som kan erbjudas i klassrummet för 
att kommunicera det matematiska innehållet och som kan användas av andra 
lärare. Designen testades i flera klasser (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 
och gymnasiet) vilket bidrog till att hitta mönster i materialet som samlats in 
som kunde relaters till variationsteori och generaliseras. Om man betraktar ett 
lärandeobjekt som ett fall, då kan denna generalisering benämnas som 
analytisk generalisering (Yin, 2009). Enligt Yin (2009, s. 44), är analytisk 
generalisering en process genom vilken "the investigator is striving to 
generalize a particular set of results to a broader theory” som kan användas av 
andra forskare. Tillförlitligheten av generaliseringen ökar om forskaren kan 
visa att resultaten från två eller flera studier stödjer samma teoriram. I artikel 
IV (Olteanu, 2016) studeras undervisningen i två klasser som tillhör två olika 
länder. Grundidén med valet av dessa två olika klasser var att pröva om 
utvidgningen av variationsteori med begrepp från språkfilosofi kunde 
användas för att även analysera andra kommunikativa händelser som sker i två 
olika kontexter. Artikel IV (Olteanu, 2016) har potential att ytterligare bidra 
till studiens analytiska generalisering, enligt Yins (2009) utgångspunkter.  

4.7 Validitet och reliabilitet  
Designforskning i utbildning har som kännetecken att vara praktiknära 
(McKenny & Reeves, 2012). Studien som rapporteras i denna avhandling 
genomfördes i ett verkligt utbildningssammanhang och deltagande lärare i 
projektet var desamma under en treårsperiod. Offentliggörandet av projektets 
resultat fungerade som referensram för andra lärare som ville anpassa 
instruktionssekvenserna som använts i projektet till sina egna klassrum och 
personliga mål. Detta säkerställer att resultaten efter varje år gav underlag som 
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kunde användas för att utvärdera och förbättra undervisningen i lärarnas egna 
klasser och i närliggande skolor i kommunen. Feedback från lärarna om hur 
undervisningssekvenserna kunde justeras för att passa i olika klassrum har 
tagits emot under hela processen. Detta stärker studiens ekologiska validitet 
(t.ex. Gravemeijer & Cobb, 2006). Dessutom stärks den ekologiska validiteten 
eftersom undersökningen genomfördes i sin naturliga miljö (Cook & Cambell, 
1979; Gravemeijer & Cobb, 2006).  

Under studiens gång har resultat och tolkningar skett i en löpande 
diskussion med involverade lärare i projektet. Vid projektets slutskede 
presenterades resultaten för lärarna och de hade möjlighet att kommentera 
dessa resultat. Designforskning i utbildning är oundvikligen normativ i sin 
strävan att förbättra undervisning utifrån gemensamma vedertagna normer, 
kurs- och läroplaner. Utifrån den valda teorin som användes i studien var det 
en ständig dialog med lärarna om hur studiens design påverkar eleverna och 
undervisningen i klassrummet. Förutom detta har undersökningens resultat 
presenterats vid olika internationella och nationella konferenser (t.ex. WALS 
2012, 2013, 2014; 2015; ICME 2012; NORMA 11). Alla dessa faktorer bidrar 
till att förstärka studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
anpassningsbarhet (Guba, 1981; Schwandt, Lincoln & Guba, 2007). 
Studiernas resultat har även diskuteras vid olika doktorandseminarier 
genomförda i Kristianstad, Göteborg och Malmö.  

4.8 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har utgått från Vetenskapsrådet (2011) och inneburit att 
undersökningen har följt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes 
genom att deltagarna informerades via enkäter och via olika möten om syftet 
med projektet och om projektets omfattning. Vidare informerades deltagarna 
om att det var frivilligt att delta. Eftersom projektet pågick under en 
treårsperiod har deltagarna haft stora möjligheter att välja om, när och hur 
länge de vill delta i studierna. De har varit informerade om att de när som helst 
och utan att ange något skäl, kan avbryta sitt deltagande. Samtycke gavs 
genom att lärarna valde att skicka in en ansökan och kom överens med sina 
rektorer om hur tiden för arbetet med projektet räknas i lärarnas tjänster. 
Konfidentialitetskravet beaktades genom att inga personliga uppgifter 
efterfrågades och att data lagrades och analyserades så att ingen obehörig 
kunde ta del av materialet. Samhällsnyttan med undersökningen är att 
resultatet kan bidra till att öka medvetenheten hos lärare om vilka möjligheter 
det kan finnas för en framgångsrik kommunikation i klassrummet med syftet 
att förbättra elevernas lärande.  

Erickson (1986), nämner två grundläggande etiska principer: (a) deltagare i 
studien ska få information om målet med forskningen som kommer att ske och 
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eventuell arbetsbelastning eller risker som kan uppstå för dem som studeras;
(b) deltagare i studien ska skyddas så mycket som möjligt från risker. I studien 
som ligger till grund för denna avhandling har den systematiska
rapporteringen av projektets resultat till lärare, rektorer och andra personer
inblandade i utbildningssystemet samt det täta samarbetet med deltagande
lärare i projektet minimerat riskerna att ovannämnda krav inte blir uppfyllda. 
Dessutom fick deltagande lärare hjälp i klassrummet, handledning, material 
och korta rapporter med funna resultat inom matematikdidaktiken.

4.9 Sammanfattning
Denna avhandling skrivs i anslutning till forskningsprojektet Kritiska Aspekter
för utveckling av Matematik Undervisning och elevernas Lärande (KAMUL).
Syftet med projektet var att stödja lärare att förstå sin praktik och förbättra den 
genom att integrera forskningsresultat i sitt arbete samt för att dokumentera
robusta samband mellan undervisning, kommunikation och elevers lärande.
Forskningsansatsen är designforskning i utbildning och karakteriseras av att
vara pragmatisk, förankrad i praxis, interventionistisk, iterativ, 
samarbetsorienterad, teoriorienterad och ha anpassningsbar design.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling i matematikdidaktik och 
grundas på fyra artiklar. Faktorerna som har legat till grund för de urval som
gjorts är: lärandeobjekt, klasser som deltagit i studien, medverkande lärare och 
kommunikativa händelser. Analysen har genomförts i olika steg och har haft
som fokus att utifrån det identifierade direkta lärandeobjektet i olika skolår,
identifiera aspekter av innehållet som inte urskildes av en eller flera elever i
olika kommunikativa händelser. Därefter fokuserade analysen på att
identifiera vad dessa aspekter handlade om och vilka mönster av variation som
öppnades upp. Analysen fortsatte sedan med att studera aspekternas
syntaktiska och semantiska karaktär.

Studien har en stark ekologisk validitet eftersom undersökningen 
genomfördes i sin naturliga miljö och har potential för en analytisk 
generalisering. Studiens reliabilitet förstärks utifrån en ständig dialog med
lärarna om hur studiens design påverkar eleverna och undervisningen i
klassrummet. Förutom detta har undersökningens resultat presenterats vid
olika internationella och nationella konferenser samt vid olika
doktorandseminarier. Etiska överväganden har utgått från Vetenskapsrådets
krav (2011).
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Kapitel 5. Översikt av artiklar 

I detta kapitel presenteras artiklarna som ligger till grund för avhandlingen. 
Presentationen uppdelas i en kort beskrivning av artiklarnas innehåll, syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras kortfattat urval, metod, analys och 
väsentliga resultat.   

5.1 Artikel I 
Improvement of effective communication – the case of subtraction (Constanta 
Olteanu & Lucian Olteanu, 2012b, Publicerad i International Journal of 
Science and Mathematics Education) 
 
Artikelns syfte är att studera hur lärare använder sig av begrepp från 
variationsteorin i relation till sina egna professionella kompetenser och till 
resultat från matematikdidaktisk forskning för att utveckla en strategi som kan 
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Tabell 1. Antal elever i studien 
 

 Fas I Fas II Fas III Total 
åk 1 16 14 16 46 
åk 2 - 18 20 38 
åk 3 - - 19 19 
åk 4 32 32 32 96 
åk 5 - 31 32 63 

5.1.2 Metod 
I denna artikel ges en detaljerad beskrivning av KAMUL-projektets 
genomförande. Projektet uppdelas i tre viktiga faser (en fas börjar i augusti 
och avslutas i juni, dvs. motsvarar ett skolår). I varje fas ingår en förberedelse 
inför planering och genomförande av en serie lektioner som avslutas med en 
analys. Analysens fokus är att identifiera faktorer som påverkar lektionernas 
genomförande i relation till elevernas lärande. Denna analys ligger sedan till 
grund för planering av nya lektioner i projektets nästa fas. Utifrån lärdomen 
från första fasen modifieras lektionernas planering och genomförande i nästa 
fas. Fokus i hela processen är lärares användning av kritiska aspekter och 
variationsmönster som vetenskapliga begrepp vid planering och genomförande 
av olika lektioner.  I varierande grad förekommer även andra begrepp som 
knyter an till resultat inom matematikdidaktiken.   

5.1.3 Analys 
Analysens fokus är att identifiera relationer mellan de aspekter som lärarna 
planerade att studera i en undervisningssituation, aspekterna som lärarna 
faktiskt fokuserade och aspekterna som urskildes av eleverna. Det teoretiska 
ramverket som användes i analysprocessen var variationsteori med inslag från 
språkfilosofi.   

Analysen gjordes i fyra steg. Nedan presenteras två loopar med vardera 
fyra steg, en för lärarna och en för eleverna. I den första loopen, som avser 
lärare, var syftet att analysera vad läraren fokuserade på i de avsedda och 
iscensatta lärandeobjekten. Analysen inleds med att identifiera vilken helhet 
som togs upp av lärarna och om det fanns flera helheter som man refererade 
till samtidigt (Steg 1). Därefter identifierades vilka delar som lärarna tog upp 
och vad dessa handlade om (Steg 2). Nästa steg var att analysera om lärarna 
tog upp hur delarna relateras till varandra och om det framkom att det är 
nödvändigt att relatera delarna till varandra på ett annat sätt (Steg 3). Därefter 
inriktades analysen på att identifiera om lärarna tog upp sättet på vilket 
delarna relateras till helheten (Steg 4). I den andra loopen, som avser elever, 
var syftet att analysera vad eleverna urskiljde från de iscensatta 
lärandeobjekten. I analysen av vilka aspekter som urskiljdes av eleverna 
identifierades vilken helhet eleverna urskiljde i varje kommunikativ händelse 
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och om det fanns flera helheter som de urskiljde samtidigt (Steg 1). Därefter 
identifierades vilka delar som eleverna urskiljde och vad dessa handlade om 
(Steg 2). Nästa steg i analysen var att analysera om eleverna urskiljde hur 
delarna relateras till varandra och om de kunde relatera delarna till varandra på 
ett annat sätt (Steg 3). Därefter inriktade sig analysen på att identifiera om 
eleverna urskiljde sättet på vilket delarna relateras till helheten (Steg 4). 

För att undersöka vilka möjligheter eleverna erbjöds för att urskilja olika 
aspekter av lärandeobjektet, analyserades vilka dimensioner av variation som 
öppnades upp i undervisningen.   

5.1.4 Resultat 
Vid analysen av data framkom ett mönster av aspekterna som lärarna 
planerade synliggöra i undervisningen, vad de faktiskt tog upp och vad 
eleverna hade möjlighet att urskilja. Detta mönster ledde till identifieringen av 
fem kategorier som kopplas till lärandeobjektet: helhet (A), delar (B), 
relationen mellan delarna (C), relatera delarna till varandra på ett annat sätt 
(D), och delarnas relation till helheten (E). Exempelvis representerar 
subtraktionen 525 – 378 helheten och delarna kan vara hundratal, tiotal och 
ental. Relationen mellan delar är subtraktion som operation. Att relatera 
delarna till varandra på ett annat sätt kan innebära att exempelvis genomföra 
subtraktionen genom att gruppera hundratal, tiotal och ental. Delarnas relation 
till helheten innebär att relatera olika delberäkningar till varandra i 
subtraktionsprocessen. De flesta kritiska aspekter i elevernas lärande kunde 
identifieras i kategorierna B (delar), C (relationen mellan delarna) och D (att 
relatera delarna till varandra på ett annat sätt). 

Det var nödvändigt att i analysprocessen klassificera aspekter av 
lärandeobjektet på olika sätt beroende på deras anknytning till det avsedda, det 
iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. I denna artikel introduceras 
begreppen potentiell och reell kritisk aspekt som knyter an till det avsedda och 
det erfarna lärandeobjektet. Begreppet kritisk aspekt knyter an till det 
iscensatta lärandeobjektet. Exempelvis det var en av lärarnas avsikter i 
planeringsfasen att översätta innebörden i en uppgift från skriven form till 
matematisk text (potentiell kritisk aspekt). Om denna aspekt inte urskiljs av 
eleven, så klassificeras aspekten som reell kritisk aspekt.  

I analysen av de dimensioner av variation som öppnades upp i en 
undervisningssituation kunde ett nytt mönster identifieras. Detta mönster 
kallas similaritet (på engelska similarity) och definieras i artikeln som ”the 
property of two or more expressions to adapt the same meaning” (Olteanu & 
Olteanu, 2012, s. 824) dvs. egenskapen att två eller flera yttrande, som 
presenteras simultan, har samma mening. Ett yttrande kan exempelvis vara en 
representation (t.ex. kan en subtraktion representeras med hjälp av 
matematiska symboler, bilder eller yttras på olika sätt).  Detta mönster kan 
bidra till förståelse av innehållet genom att se såväl skillnader som likheter.  
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Resultatet visar att det är problematiskt att utveckla den vetenskapliga 
grunden i lärarnas vardagliga arbete under en kort period (projektets första 
fas). Det behövs intensiva insatser under längre tid (projektets fas två och tre). 
För att lärarna ska få möjlighet att förbättra sin undervisning, är det viktigt att 
fokusera på det sätt på vilket de använder forskningsresultat funna inom 
matematikdidaktiken för att öppna upp dimensioner av variation i uppvisade 
kritiska aspekter. Resultatet visar också att lärarnas intentioner i början av 
projektet var att fokusera på aspekter av lärandeobjekten som inte var kritiska 
för eleverna, dvs. den strukturella aspekten av innehållet. Detta innebär en 
icke-framgångsrik kommunikation i den bemärkelsen att eleverna inte fick 
någon möjlighet att erfara aspekter som kunde leda till utveckling av lärandet. 
Genom lärarnas reflektioner över delar, relation mellan delar, att relatera 
delarna till varandra på ett annat sätt, delarnas relation till helheten och 
relationen mellan flera helheter, hade lärarna möjlighet att presentera ett 
komplett lärandeobjekt i den meningen att de kunde öppna upp dimensioner 
av variation i nästan alla uppvisade kritiska aspekter i elevernas lärande. 
Progressionen i lärarnas förmåga att förfina sättet på vilket olika dimensioner 
av variation öppnades upp i klassrummet avser urskiljande av exempelvis 
användningen av addition eller subtraktion som operation mellan delar. 

Resultatet visar att lärarnas analys av förhållandet mellan potentiella och 
reella kritiska aspekter möjliggör en utveckling av förmågan att erfara 
lärandeobjektet och hitta en korrelation mellan det avsedda, iscensatta och 
erfarna lärandeobjektet. Denna korrelation tycks leda till en framgångsrik 
kommunikation i klassrummet.  

Resultatet visar även en stark relation mellan lärarnas planering av 
lektionen och fokuseringen på att skapa dimensioner av variation avseende de 
kritiska aspekterna. Denna relation verkar vara ett kraftfullt verktyg för 
lärarnas reflekterande process och detta synliggörs i lärarnas kommentarer 
efter projektet slut. 

5.2 Artikel II 
Effective communication, critical aspects and compositionality in algebra 
(Lucian Olteanu, 2014, Publicerad i International Journal of Mathematical 
Education in Science and Technology) 
 
Syftet med denna artikel är att presentera hur begreppen kritiska aspekter och 
begrepp från språkfilosofi kan ge ett kraftfullt verktyg för att analysera och 
förstå kommunikationen som sker i klassrummet. Dessutom är syftet att finna 
en operationell definition av kommunikation som kan användas för att 
analysera om kommunikationen som sker i klassrummet är framgångsrik. 
Forskningsfrågorna i denna artikel är: Hur är kommunikationen i 
algebraklassrummet uttryckt?; Vad kommuniceras och på vilket sätt kan 
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kommunikationen vara framgångsrik och bidra till att utveckla elevernas 
analytiska tänkande? I denna artikel benämns inte kritiska aspekter som 
potentiella och reella kritiska aspekter, utan begreppen har ändrats till 
avsedda, iscensatta och erfarna kritiska aspekter. Anledningen till detta är att 
dessa nya benämningar bättre svarar mot lärandeobjektets komponenter, 
nämligen det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjekt.  

5.2.1 Urval 
Innehållet som fokuseras i denna artikel är algebra, närmare bestämt 
förstagradsekvationer. Studien omfattar två lärare och 123 elever i årskurs åtta 
och nio.  

Tabell 2. Antal elever i studien 
 

 Fas I Fas II Fas III Total 
åk 8 20 21 20 61 
åk 9 21 22 19 62 

 
Anledningen till valet av förstagradsekvation är att använda analysverktyget 
som presenterades i den föregående artikeln (Olteanu & Olteanu, 2012b) på ett 
väl utforskat innehåll inom matematikdidaktiken och kunna finna en 
operationell definition av kommunikation som kan användas för att kunna 
förklara om kommunikationen är framgångsrik eller inte.   

5.2.2 Metod 
Denna artikel är en re-analys av data genererad i KAMUL-projektet utifrån 
variationsteori och språkfilosofi. Även i denna artikel beskrivs projektets 
genomförande och metodologiska övervägande.  Liksom i den första artikeln, 
presenteras även i denna artikel den iterativa processen som användes i 
projektet. Denna gång presenteras emellertid skillnaderna mellan 
genomförandet av en learning study och genomförandet av projektet som 
ligger till grund för denna avhandling. 

5.2.3 Analys 
Analysen bygger på variationsteori och tar avstamp i den starka 
kompositionalitetsprincipen och i substitutionsprincipen. Fokus i analysen var 
på att re-analysera och validera de identifierade kategorierna som presenteras i 
den första artikeln (Olteanu & Olteanu, 2012b). Användningen av 
variationsteori tillsammans med stark kompositionalitet gör det möjligt att 
använda de identifierade kategorierna i en ny kontext och med koppling till ett 
annat innehåll än i den förra artikeln, nämligen förstagradsekvationer. Därefter 
analyseras lärandeobjektet med fokus på att identifiera hur meningen hos ett 
komplext uttryck är bestämt av meningen hos dess delar och det sätt på vilket 
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genomförande och metodologiska övervägande.  Liksom i den första artikeln, 
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de sammansätts i olika kommunikativa händelser samt hur eleven urskiljer 
denna mening.  

5.2.4 Resultat 
Resultatet visar att en kritisk aspekt i elevens lärande är förståelse av 
förstagradsekvationens struktur. Denna kritiska aspekt har sin utgångspunkt i 
elevens oförmåga att urskilja delarna som bildar en förstagradsekvation och 
relationen mellan dessa delar. Exempelvis presenteras i artikeln (Figur 1 och 
2) delarna i ekvationen 2x – 3 = x + 5 är 2, x, - 3, 1, 5, 2x, 2x – 3, x + 5. 
Relationen mellan dessa delar är algebraiska operationer och likhetstecknet. 

Resultatet visar också att delarna som konstituerar en komplicerad 
ekvation, t.ex. en ekvation med obekanta på båda sidorna av likhetstecknet (9x 
– 4 = 7x + 18), måste ha en mening innan lärare behandlar ekvationen som 
helhet. En djupare förståelse för denna typ av ekvationer grundas i att de delar 
man behärskar kan placeras i en större helhet (Olteanu & Olteanu, 2012b). Det 
är innebörden av dessa delar tillsammans med sammansättningsformen som 
ger mening till en komplicerad ekvation som kan utveckla elevernas 
analytiska tänkande. Om eleven inte förstår meningen av dessa delar och 
relationen mellan delarna kommer de identifierade kritiska aspekterna att vara 
långvariga eller permanenta i elevens lärande, dvs. att eleven har en 
outvecklad förmåga av att förstå strukturen i en förstagradsekvation och att 
använda denna struktur i nya sammanhang (se Figur 2, Artikel II).  

Resultatet visar även att eleven har svårt att urskilja strukturen hos en 
komplex ekvation som en relation mellan termer, obekanta, koefficienter, 
konstanter och en form av komposition. Att öppna upp dimensioner av 
variation genom similaritet ligger till grund för en induktiv generalisering, 
dvs. att ge allmän giltighet åt olika uttrycksätt som har samma mening i 
enskilda exempel (exempelvis användningen av noll-par med fokus på 
motsatta tal och algebraiska uttryck). En induktiv generalisering innebär att 
meningen med den obekanta storheten i ekvationen bevaras genom 
omskrivningsprocessen. I omskrivningsprocessen är det viktigt att dels tänka 
på att bevara uttryckets mening och dels tänka på huruvida användningen av 
ekvivalenta uttryck förvandlar ett meningsfullt/meningslöst uttryck till ett 
meningsfullt/meningslöst uttryck.   

Det viktigaste resultatet i denna artikel är en definition av framgångsrik 
kommunikation utifrån analysen av det empiriska materialet. Denna definition 
säger att:     

Communication is a collectively performed patterned activity in 
which an aspect that is critical for one or more students (A) is 
focused on by action of teacher or other students (B) so that A 
discerned the aspects focused on by B. When communication 
succeeds, there is a thought content (critical aspects) that is shared 
between speaker and hearer. (Olteanu, 2014, s. 1031) 
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Ett annat resultat av vikt för denna avhandling är att framgångsrik 
kommunikation i klassrummet beror på de möjligheter som erbjuds för att 
urskilja innebörden av helheten. Helheten kan urskiljas genom att känna till 
innebörden av delarna som bildar helheten, den semantiska betydelsen av ett 
begränsat antal syntaktiska former av sammansättning och hur helheten byggs 
upp av enkla delar. Detta görs genom exempelvis lärarnas systematiska 
fokusering på att urskilja delarna som formar en ekvation, relationen mellan 
dessa delar och hur delarna relateras till varandra på ett annat sätt (se Figur 3, 
4, 5 och 6 i Artikel II).   

5.3 Artikel III 
Construction of tasks in order to develop and promote classroom 
communication in mathematics (Lucian Olteanu, 2015, Publicerad i 
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology) 
 
Syftet med denna artikel är att presentera valet/konstruktionen av uppgifter 
använda i olika kommunikativa händelser med fokus på att dels identifiera 
vilka de kritiska aspekterna i elevens lärande är, dels på att möjliggöra 
urskiljningen av olika aspekter av lärandeobjekten. Frågeställningarna är: Hur 
kan lärare utföra systematiska uppgifter för att identifiera elevernas 
matematiska förståelse, resonemang och innebörden som ges till använda 
uppgifter? På vilket sätt kommer valet/konstruktionen av uppgifter att påverka 
kommunikationen som sker i klassrummet? 

5.3.1 Urval 
I denna artikel analyseras uppgifterna som lärarna använde i en 
undervisningssituation med intentionen att öppna upp dimensioner av 
variation av olika aspekter av innehållet. Det användes ungefär 950 uppgifter 
från årskurs 1 till 9 i olika tester eller i olika aktiviteter som genomfördes i 
KAMUL-projektets olika faser (I, II och III). Under en treårsperiod har 22 
lärare och 967 elever skapat olika kommunikativa händelser utifrån valda 
uppgifter.  

5.3.2 Metod 
Denna artikel är en re-analys av använda uppgifter inom projektet. Liksom i 
den första artikeln, presenteras även i denna artikel den iterativa processen 
som användes i KAMUL-projektet. 

5.3.3 Analys 
Analysen, i denna artikel, bygger på variationsteori, de identifierade 
kategorierna som presenteras i artikel I (Olteanu & Olteanu, 2012b) och II 
(Olteanu, 2014) samt utifrån resultat funnet i analysen av rationella uttryck 
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som lärandeobjekt (Olteanu, 2012). Dessa kategorier ligger som grund för att 
klassificera olika uppgifter beroende på vad som är möjligt för eleven att 
urskilja genom att arbeta med uppgifterna. En första analys av använda 
uppgifter i projektet fokuserade på att identifiera i vilka uppgifter 
variationsmönster öppnas upp. Därefter analyserades karaktäristiska drag i 
uppgifterna i vilka variationsmönster öppnades upp.  

5.3.4 Resultat 
Resultatet visar att de valda uppgifterna i projektets första fas tog upp alltför 
många aspekter som eleven behövde urskilja samtidigt. Dessa uppgifter 
krävde att eleven skulle använda kunskaper från olika områden inom 
matematiken, vilket är positivt. Problemet var att eleven inte kunde urskilja 
väsentliga aspekter inom varje område för att kunna lösa dessa uppgifter. I 
uppgifterna öppnades det även upp en dimension av variation som kallas 
fusion (dvs. flera aspekter av ett lärandeobjekt presenteras samtidigt) utan att 
först urskilja aspekter av lärandeobjektet. Dessa uppgifter förekom mest i 
läromedlen. Analysen visar att lärare har svårt att avgränsa innehållet och 
enbart välja en aspekt att fokusera på i valet/konstruktionen av uppgifter. I 
KAMUL-projektets andra fas förändrade lärarna sättet på vilket de 
valde/konstruerade olika uppgifter. Anledningen till denna förändring var en 
utökad medvetenhet om kritiska aspekters betydelse för undervisningens 
planering hos deltagande lärare i projektet. Urvalet/konstruktionen av 
uppgifter grundades på att lärare hade ökad uppmärksamhet på vad det är som 
varieras och vad det är som behålls invariant. 

Analysen visar att om lärarna planerar att fokusera aspekter av 
lärandeobjektet som inte är kritiska för elevens lärande, så kan eleven inte 
utveckla nya matematiska kunskaper eftersom de redan har de kunskaperna. 
Detta gör att eleven upplever lektionerna som tråkiga och tappar intresset. Om 
läraren fokuserar på aspekter som eleven inte har förstått (dvs. aspekter som är 
kritiska för elevens lärande) utan att fokusera på de mest grundläggande 
aspekterna som eleverna har förstått eller på aspekter som eleven har inte 
erfarat förut, då uppfattas den genomförda lektionen som tråkig eftersom den 
blir för svår att förstå för eleven. Detta leder också till icke-framgångsrik 
kommunikation i klassrummet.  

Resultatet visar också att de identifierade typerna av uppgifter (direkt 
tillämpning, global förståelse, omvänt tänkande, identifiera fel eller 
missuppfattningar, informellt tänkande, att förstå innebörden av operationer, 
konstruera exempel eller motexempel, överväga och motivera flera 
svarsalternativ) kan användas av lärare från förskola till gymnasium för att 
konstruera/välja uppgifter för att dels identifiera kritiska aspekter och avgöra 
om dessa handlar om helhet, delar, relationer mellan delar, att relatera delarna 
till varandra på ett annat sätt eller om relationen mellan delar och helhet, dels 
för att använda dessa uppgifter i undervisningen för att avgöra hur kritiska 
aspekter i elevens lärande manifesteras. 
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Om lärare och elever kommunicerar framgångsrikt eller inte, genom att 
använda de valda uppgifterna som stöd för denna kommunikation beror på de 
möjligheter som erbjuds i klassrummet för att urskilja helhetens mening 
genom att urskilja meningen av delarna som konstituerar helheten och hur 
helheten är uppbyggd av enkla delar. Detta görs genom att erbjuda möjligheter 
för eleverna att urskilja den semantiska innebörden av ett begränsat antal 
syntaktiska former av komposition, t.ex. att urskilja att innebörden i 2x och 2·x 
är densamma medan innebörden i 2x och 2 + x skiljer sig åt.  

5.4 Artikel IV 
Opportunity to Communicate: The Coordination between Focused and 
Discerned Aspects of the Object of Learning (Lucian Olteanu, 2016, 
Publicerad i Journal of Mathematical Behavior) 
 
Artikelns syfte är att redogöra för analysen av två lektioner som fokuserar på 
att introducera variabler i algebra i årskurs sju. Frågeställningarna som 
adresseras är: På vilket sätt ger lärarna möjlighet att kommunicera algebra i 
klassrummet för att hjälpa eleverna att förbättra sin kommunikation i algebra? 
Hur bidrar lektionsstrukturen (hierarkisk eller sekventiell) till att förbättra 
elevernas kommunicationsförmåga?. I denna artikel är det dels fråga om att 
förstå hur analysmodellen för en framgångsrik kommunikation fungerar i olika 
kontexter, dels en fråga om att undersöka mångfalden i de aspekter som 
fokuseras på i en undervisningssituation och om det är någon skillnad i hur 
denna fokusering möjliggör kommunikationen och därmed elevens lärande. 
Den övergripande teoretiska ansatsen är variationsteori, substitutionsprincipen 
och den starka kompositionalitetsprincipen. 

5.4.1 Urval 
I artikeln analyseras två lektioner som genomförts i Sverige och USA. 
Lektionerna kommer från två nationella satsningar vars syfte är att stödja 
undervisning och lärande i matematik, nämligen Connecting Mathematical 
Ideas: Middle school video cases to support teaching and learning (Boaler & 
Humphreys, 2005) och Matematiklyftet (Skolverket, Sverige). En skillnad 
mellan dessa två lektioner är att den ena lektionen genomförs genom att 
använda variationsteoretiska principer för lärande, medan i den andra 
lektionen inte används sådana principer.  

5.4.2 Metod 
Metoden är en komparativ analys av kommunikativa händelser i de 
ovannämnda lektionerna, med fokus på aspekter som fokuseras på/urskiljs i 
lärarnas planering och genomförande av lektionerna. I denna artikel är fokus 
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på den sista fasen i utbildningsdesignforskningen, nämligen den 
teoriorienterade fasen.  

5.4.3 Analys 
Lektionerna analyserades med fokus på skillnader mellan olika 
kommunikativa händelser. Analysen började med behovet att identifiera det 
avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Därefter separerades 
flera kommunikativa händelser i syfte att identifiera avsedda, iscensatta och 
erfarna kritiska aspekter. En uppsättning av kategorier som utgör 
lärandeobjektet i analyserade lektioner, som beskriver kvalitativt olika sätt att 
erfara en formel och som är logiskt besläktade i struktur och mening kunde 
identifieras. Kategorierna beskriver likheter och skillnader i behandlingen av 
lärandeobjektet. De aspekter som är knutna till lärandeobjektet har ytterligare 
analyserats för att avgöra om det gäller fokuserade eller urskilda 
aspekter/värden och för att avgöra förhållandet mellan dessa aspekter/värden. 
Det sista steget i analysen syftade till att identifiera mönster av variation som 
användes för att underlätta elevens urskiljning av aspekter eller värden av 
lärandeobjektet. 

5.4.4 Resultat 
Genom att jämföra vad som hände under lektionerna, kunde konstateras att 
svenska elever (Lektion 2) har bättre möjligheter att använda algebra för att 
kommunicera ett matematiskt samband än eleverna från USA (Lektion 1). 
Resultatet förklaras genom att lyfta fram tre stora skillnader mellan dessa 
lektioner.  

En av de största skillnaderna mellan de två lektionerna var sättet på vilket 
olika kommunikativa händelser strukturerades. I Lektion 2 användes en 
hierarkisk struktur (hel-delen), medan strukturen i Lektion 1 hade en 
sekventiell struktur (dvs. en sak i taget behandlades).  

Den andra skillnaden avser aspekterna som fokuserades i det iscensatta 
lärandeobjektet. I Lektion 1 var fokus på metoden, som användes för att hitta 
antal kvadrater som formar bordets kant, densamma (dvs. att räkna antal 
kvadrater) medan problemen skiljer sig åt i och med att antal kvadrater som 
formar det kvadratiska bordet är olika (10x10, 6x6, osv). I denna lektion fanns 
ett starkt fokus på olika aritmetiska strategier som kan användas för att få fram 
det antal kvadrater som formar bordets kant. I olika kommunikativa händelser 
hade eleven möjlighet att erfara skillnader i aspekter som de redan hade 
förstått i stället för att uppleva variation i de aspekter som var kritiska, t.ex. att 
förstå strukturen i ett aritmetiskt uttryck, att förstå sambandet mellan tal och 
variabler, att förstå sambandet mellan den geometriska figuren och strukturen i 
ett aritmetiskt uttryck. Eleverna i Lektion 1 delar olika strategier för att 
motivera hur de har hittat antalet kvadrater som formar bordets kant med 
varandra. Eleverna i Lektion 1 hade möjlighet att lära sig att det kan finnas 
olika problem som kan lösas med samma aritmetiska metod, men eleverna 
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hade ingen möjlighet att se sambandet mellan den aritmetiska metoden och 
den algebraiska formeln. Med andra ord kunde flertal elever inte urskilja
variabel som värdet i aspekten formel trots att problemet presenterades i olika 
sammanhang och att olika representationsformer användes (aritmetiskt,
geometriskt och algebraiskt). I Lektion 2 är problemet detsamma, medan 
innebörden av olika delar som konstituerar en formel skiljer sig åt. I denna
lektion hålls problemet invariant och delarna (variablerna som ingår i formeln)
i det algebraiska uttrycket varieras. Detta ger eleverna möjlighet att lära sig att
en variabel kan representeras med hjälp av olika uttrycksätt (t.ex. ord,
bokstäver) samt att förstå sambandet mellan variablerna i en formel. Genom
att hålla problemet invariant, men variera delarna och förhållandet mellan
delarna i formeln, kunde flertal elever lära sig att en formel har en väl
definierad struktur. Resultatet visar också att både lärare och elever öppnar
upp dimensioner av variation i större utsträckning i Lektion 2 än i Lektion 1.
Dessutom är dessa dimensioner av variation knutna till både aritmetik och 
algebra i Lektion 2, medan de i Lektion 1 enbart knyter an till aritmetiken.

Den tredje skillnaden är att eleverna som deltog i Lektion 1 delade 
tankeinnehållet med varandra i en process som syftade på att komma fram till 
ett aritmetiskt uttryck, medan eleverna som deltog i Lektion 2 delade
tankeinnehållet genom att diskutera innebörden i formeln i relation till 
användningen av variabler och motivera sina resonemang.

Det viktigaste resultatet är en definition av begreppet möjlighet att 
kommunicera. Detta begrepp förstås som en relation mellan aspekter/värden 
som är fokuserade och urskilda aspekter/värden. I enlighet med detta
resonemang är det möjligt att förstå de skillnader som eleven uppvisade vid
kommunikation av det algebraiska tänkandet och tankeinnehållet muntligt,
skriftligt och i handling.
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Kapitel 6. Diskussion

I detta kapitel diskuteras resultaten i relation till avhandlingens syfte och
forskningsfrågor. Det betyder att jag kommer att diskutera resultaten från
studierna utifrån vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att 
kommunicera det matematiska innehållet (inom algebra) och vilka av dessa 
möjligheter som utgör framgångsrik kommunikation. Kapitlet inleds med en 
presentation av forskningsfrågorna tillsammans med en summering av 
resultatet. En sammanfattande modell som kan användas för att analysera 
klassrumskommunikation presenteras i slutet av diskussionen. Därefter
presenteras avhandlingens utbildningsvetenskapliga relevans. Till sist 
redovisas några idéer kring forskning som avhandlingen skulle kunna leda
vidare till och slutsatser. 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor
Avhandlingens syfte har varit att undersöka, beskriva och förstå vilka
möjligheter som erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska 
innehållet (inom algebra) och vilka av dessa som utgör framgångsrik 
klassrumskommunikation. För att besvara syftet har fyra forskningsfrågor och 
en hypotes formulerats. Följande forskningsfrågor ska besvaras:

• Vad kännetecknar framgångsrik klassrums-
kommunikation?

• På vilka sätt kan framgångsrik klassrums-
kommunikation stödjas av lärare?

• Vilka samband kan identifieras mellan elevernas
läranderesultat och klassrumskommunikationen?

• På vilka sätt kan klassrumskommunikationen påverkas
genom uppgiftsdesign och undervisningens planering?
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Med dessa fyra frågor som utgångspunkt sammanställs resultaten som 
presenterats i artiklarna som ligger till grund för avhandlingen. 
 
Vad kännetecknar framgångsrik klassrumskommunikation? 
 
Artiklarnas resultat visar att det finns två olika strukturer som kännetecknar 
framgångsrik klassrumskommunikation i matematik. Den ena refererar till 
strukturen i en kommunikativ händelse (Olteanu, 2014, 2015, 2016) och den 
andra refererar till strukturen av ett algebraiskt/aritmetiskt objekt (Olteanu & 
Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2016).  

Den första strukturen visar att sättet på vilket olika kommunikativa 
händelser struktureras (hierarkiskt eller sekventiellt) har stor betydelse för 
vilka möjligheter som erbjuds i klassrummet för att skapa en korrelation 
mellan avsedda, iscensatta och erfarna kritiska aspekter av lärandeobjektet. 
Kommunikativ framgång kopplas till en hierarkisk struktur av kommunikativa 
händelser i vilken en stark komposionalitet råder. Den starka 
kompositionaliteten är en homomorfism mellan den mening som lärare/elever 
tillskriver till aspekter av lärandeobjektet och den mening av aspekterna i 
fråga som elever/lärare urskiljer. Detta resultat skiljer sig från tidigare 
forskning som har studerat kommunikation som social interaktion (t.ex. 
Sepeng, 2011), som en samspelsprocess (t.ex. Nilsson & Waldemarson, 2007) 
eller från ett sociopolitiskt förhållningssätt (t.ex. Gutiérrez, 2013).  

Den andra strukturen som kännetecknar framgångsrik 
klassrumskommunikation i matematik, nämligen strukturen av algebraiska 
eller aritmetiska uttryck, refererar till att i kommunikativa händelser 
synliggöra: helhet (A), delar (B), relationen mellan delarna (C), relatera 
delarna till varandra på ett annat sätt (D) och delarnas relation till helheten (E). 
Till skillnad från Kierans (1989) uppdelning av ett algebraiskt uttrycks 
struktur i en ytstruktur och en systemisk struktur visar resultaten i artikel II 
(Olteanu, 2014) att det finns semantiska relationer mellan kategorierna A-D 
och att en framgångsrik klassrumskommunikation skapas i klassrummet om 
dessa relationer presenteras samtidigt. Resultatet (Olteanu & Olteanu, 2012b; 
Olteanu, 2014) visar också att strukturen av ett algebraiskt objekt kan förstås 
som en relation mellan para- och protomatematiska begrepp (t.ex. mellan 
termer, obekanta, koefficienter, konstanter, matematiska operationer) och en 
form av komposition. Denna komposition har en semantisk karaktär och 
handlar om den mening eller innebörd som lärare/elever tillskriver urskilda 
aspekter av lärandeobjektet. Löwing (2004) påpekar att det är viktigt att sätta 
väsentliga begrepp i fokus för att lärarna ska kunna skapa förutsättningar för 
elever att kommunicera, men hon specificerar inte vad dessa begrepp handlar 
om. Enligt Chevallard (1991) sker det en kommunikation i klassrummet om 
det finns ett samspel mellan para- och protomatematiska begrepp och om detta 
samspel har elevens förutsättningar som utgångspunkt. Resultaten i denna 
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avhandling visar att en förutsättning för detta är en simultan fokusering på 
para- och protomatematiska begrepp i olika kommunikativa händelser.   

Framgångsrik kommunikation kännetecknas även av att urskilda aspekter 
av lärandeobjektet i åhörarens (elevers/lärare) slutpunkt av en kommunikativ 
händelse, dvs. erfarna kritiska aspekter, är desamma (eller ungefär desamma) 
som kritiska aspekter i talarens (lärare/elevers) initiering av den 
kommunikativa händelsen, dvs. avsedda kritiska aspekter. Resultaten från 
artiklarna I, II och IV (Olteanu & Olteanu, 2012b, Olteanu, 2014, 2016) visar 
att koordinering mellan kritiska aspekter i en kommunikativ händelse är 
möjlig om två personer delar tankar med samma innehåll, dvs. att fokuserade 
och urskilda aspekter av lärandeobjektet är desamma (eller ungefär desamma). 
Detta resultat skiljer sig från tidigare forskningsresultat som visar att läraren 
ber eleven att dela sina tankar för att uppnå olika mål som förbättrar elevens 
förmåga att lösa problem (t.ex. Fello & Paquette, 2009), för att utvidga 
elevens förståelse för vad som utgör matematisk aktivitet (t.ex. Hodge, 2009) 
och för att ge lärarna möjlighet att studera elevens tänkande (t.ex. Kastberg, 
Norton & Klerlein, 2009). 

Framgångsrik kommunikation kännetecknas även av att aspekter av 
lärandeobjektet blir urskiljda samtidigt/simultant mot en bakgrund av 
variation. Att samtidigt urskilja aspekter av lärandeobjektet har studerats 
tidigare (t.ex. Häggström, 2008; Kullberg, 2010; Olteanu, 2007; Vikström, 
2005) men utan explicita kopplingar till kommunikationen som sker i 
klassrummet.  
 
På vilka sätt kan framgångsrik klassrumskommunikation stödjas av lärare? 
 
Genom att använda forskningsresultat funna inom matematikdidaktik för att 
öppna upp olika variationsmönster kan lärare förstärka sin förmåga att stödja 
framgångsrik klassrumskommunikation. Resultaten i denna avhandling 
(Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2016) visar att det finns en stark 
relation mellan lärarnas planering av lektionen och användningen av olika 
variationsmönster med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat från 
matematikdidaktiken (t.ex. Barrera m.fl., 2004; Chiarugi, Fracassina, 
Furinghetti & Paola, 1995; Herscovics & Linchevski, 1994; Küchemann, 
1981; Kieran, 1992; Linchevski & Herscovics, 1996; Radatz, 1979; Usiskin, 
1988). Detta innebär att lärare i planeringsprocessen reflekterar över vilka 
variationsmönster som ska användas i undervisningen, i vilken ordning dessa 
ska tas upp och vilka uppgifter som är lämpliga att använda för att synliggöra 
olika mönster av variation. Den här relationen verkar vara ett kraftfullt verktyg 
för lärarnas reflekterande process i kommunikativt syfte.  

Dessutom kan lärare stödja framgångsrik klassrumskommunikation genom 
en systematisk analys av ett lärandeobjekt (med fokus på delar, relation mellan 
delar, hur man kan relatera delarna till varandra på ett annat sätt, delarnas 
relation till helheten och relationen mellan flera helheter). Denna analys gör 
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det möjligt för lärare att enklare identifiera vilka aspekter som är kritiska för 
eleven och därefter öppna upp dimensioner av variation i dessa aspekter.  

Lärare kan även stödja framgångsrik kommunikation om fokus är på att 
erbjuda eleverna möjlighet att erfara strukturen av algebraiska/aritmetiska 
objekt (Olteanu, 2014). Eftersom i KAMUL-projektet är lärarna som 
genomför lektionerna och deras arbete och synpunkter styr 
undervisningsprocessen, innebär det att lärare kan stödja framgångsrik 
kommunikation genom att: a) erbjuda möjligheter att kommunicera 
lärandeobjektet i sin helhet; b) kommunicera innebörden av de enkla delarna; 
c) kommunicera den semantiska betydelsen av ett begränsat antal syntaktiska 
former av sammansättning; d) kommunicera hur helheten är uppbyggd av 
enkla delar. Det är innebörden av dessa delar tillsammans med 
sammansättningsformen som ger mening åt algebraiska eller aritmetiska 
objekt. Enligt Hoch och Dreyfus (2006, 2010) definieras begreppet struktur 
som en process som syftar till att eleverna känner igen en bekant struktur i sin 
enklaste form och behandlar en sammansatt term som en enda enhet. För att 
detta ska vara möjligt är det nödvändigt att eleverna erfar delarnas innebörd 
tillsammans med en sammansättningsform och i relation till helheten (Olteanu 
& Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2016). 

Ett mönster som stödjer framgångsrik kommunikation i klassrummet och 
som används av lärare är similaritetsmönster. En direkt tolkning av ordet 
similaritet är likhet, men i denna avhandling används inte similaritet för att 
markera att likhet är överförd. I stället används similaritet för att markera att 
lärare kreativt använder variationsmönster för att skapa skillnad. Detta kan 
handla om användningen av tidigare forskningsresultat för att skapa mönster 
av variation och därmed skillnader i användningen av olika uttrycksätt eller 
representationsformer. Användningen av similaritet erbjuder eleverna 
möjlighet att urskilja att olika uttryckssätt för samma aspekt/värde av 
lärandeobjektet har samma eller ungefär samma mening. Att öppna upp 
dimensioner av variation genom similaritet ligger till grund för en induktiv 
generalisering, exempelvis att bevara meningen med den obekanta storheten i 
en ekvation genom omskrivningsprocessen. En induktiv generalisering bygger 
på att en aspekt/värde av lärandeobjektet förenar ett antal föremål eller 
innehåll med varandra och att denna aspekt/värde kan separeras och 
generaliseras. Det är denna generalisering som kan möjliggöra för eleverna att 
känna igen vad Hoch och Dreyfus (2006, 2010) lyfter fram gällande begreppet 
struktur, nämligen: att känna igen en välbekant struktur och använda denna i 
en komplex struktur genom att använda en lämplig substitution samt att välja 
lämpliga omvandlingar för att på bästa sätt utnyttja en känd struktur.  
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Vilka samband kan identifieras mellan elevernas läranderesultat och 
klassrumskommunikationen?  
 
Eleverna har möjlighet att lära sig olika metoder för att lösa ett 
problem/uppgift eller att lösa olika problem/uppgifter i olika sammanhang 
genom att använda samma metod (Olteanu, 2016). Vad som är möjligt för 
eleverna att lära sig beror på vad som varieras och vad som behålls konstant i 
olika kommunikativa händelser, dvs. metoden eller problemet.  

Eleverna lär sig att se sambandet mellan para- och protomatematiska 
begrepp om de har möjlighet att urskilja flera aspekter av lärandeobjektets 
delar, relationen mellan olika delar och att relatera delarna till varandra på ett 
annat sätt (Olteanu, & Olteanu, 2012d; Olteanu, 2014, 2015, 2016). Det är 
dessa begrepp som enligt Chevallard (1991) är värdefulla för att en 
kommunikation i klassrummet ska äga rum. Denna kommunikation är 
framgångsrik (Pagin, 2003, 2008, 2015) om samma tankeinnehåll delas mellan 
lärare och elever eller mellan elever. Skolalgebra, som en egen kultur inom 
matematiken, kan för ett flertal elever bland annat handla om att genom 
kommunikation lära sig en ny syntax och ett nytt språk. Detta kan innebära att 
det algebraiska språket kan räknas som ett andra språk för dessa elever. 
Tidigare forskning (Secada, 1992) har visat att det finns ett signifikant 
samband mellan elevernas prestationer och användningen av det nya språket i 
undervisningen. Resultatet i denna avhandling pekar åt samma håll och 
dessutom visar det vad som krävs för att knyta undervisningen i algebra till 
elevernas kunskaper och erfarenheter, nämligen att kunna identifiera 
aspekterna/värden som är kritiska för elevernas lärande och öppna upp 
variationsmönster i dessa aspekter/värden.  

Om lärarna planerar att fokusera på aspekter av lärandeobjektet som inte är 
avgörande för elevernas lärande (dvs. aspekter som inte är kritiska för 
eleverna), så kan eleverna inte utveckla nya matematiska kunskaper eftersom 
de redan har dessa kunskaper. Detta gör att eleverna upplever lektionerna som 
upprepande och därigenom tråkiga (Olteanu, 2014). Detta kan vara en 
förklaring till att andelen behöriga elever som har sökt till gymnasiet minskat 
(t ex SVT nyheter i Jönköping, 2015, 11:31) och att färre elever har valt att 
studera på tekniskt inriktade program efter gymnasiet. I relation till Figur 2 
som presenteras i avsnitt 3.4 (relationen mellan aspekter, kritiska aspekter, 
värden och kritiska värden presenteras) visar resultaten i presenterade artiklar 
att om läraren fokuserar på aspekter som eleverna inte har förstått (aspekter i 
mängden K(A)) utan att fokusera på de mest grundläggande aspekterna 
(aspekter i mängden X(KA)), så uppfattar eleverna den genomförda lektionen 
som svår att förstå. Detta leder också till icke-framgångsrik kommunikation i 
klassrummet och kan leda till att matematik allmänt betraktas som ett svårt 
ämne (t.ex. Cobb & Bauersfeld, 1995; Lampert, 2001; Olteanu & Olteanu, 
2010). 
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Resultatet (Olteanu, 2015) visar också att det finns ett samband mellan 
urval/konstruktionen av uppgifter och vad som är möjligt för eleverna att lära 
sig och kommunicera om. Om valet/konstruktionen av uppgifter grundas på att 
uppmärksamma vad det är som varieras och vad det är som behålls invariant 
främjas elevernas möjlighet att urskilja aspekter som kan leda till 
generaliseringar inom algebra. Valet/konstruktionen av uppgifter gör det 
möjligt för eleverna att uppmärksamma vilka aspekter/värden som förenar ett 
antal uppgifter/problem med varandra och hur dessa aspekter/värden kan 
användas i andra sammanhang (Olteanu, 2016). Dessa generaliseringar ligger 
till grund för en god förståelse av strukturen i ett algebraiskt uttryck. 
Kategoriseringen som presenteras i artikel III (Olteanu, 2015) kan erbjuda 
möjligheter för eleverna att erfara samma processer och handlingar som 
matematiker använder när de tar itu med en matematisk uppgift, exempelvis 
specialisering, exemplifiering, sortering (Mason & Johnston-Wilder, 2006). 

 
På vilka sätt kan klassrumskommunikationen påverkas genom uppgiftsdesign 
och undervisningens planering? 
 
Valet av uppgifter som används i olika kommunikativa händelser har dels 
betydelse för vilka aspekter/värden som fokuseras och dels för vilka av dessa 
aspekter som är möjliga för eleverna att urskilja. Detta i sin tur bidrar till olika 
möjligheter att kommunicera det matematiska innehållet som tas upp i dessa 
uppgifter och att urskilja olika aspekter av lärandeobjektet (Olteanu, 2014, 
2015, 2016).  

Resultatet (Olteanu, 2015) visar att de identifierade typerna av uppgifter 
(direkt tillämpning, global förståelse, omvänt tänkande, identifiera 
felaktigheter, informellt tänkande, att förstå innebörden av operationer, 
konstruera exempel eller motexempel, överväga och motivera flera 
svarsalternativ) kan användas av lärare, från förskola till gymnasium, för att 
konstruera/välja uppgifter med fokus på att:  

• identifiera kritiska aspekter  
• precisera kritiska aspekter (dvs. om kritiska aspekter 

handlar om helhet, delar, relationer mellan delar, att 
relatera delarna till varandra på ett annat sätt eller om 
relationen mellan delar och helhet)  

• öppna upp dimensioner av variation 

Identifierade typer av uppgifter skiljer sig från klassificeringen gjort av 
tidigare forskning (Buchbinder & Zaslavsky, 2013; Liljekvist, 2014; Palhares, 
Vieira & Gimenez, 2013; Swan, 2008) i och med att fokus i denna 
klassificering var på att identifiera vilka variationer som erbjuds eleverna och 
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vad som är möjligt för eleverna att urskilja i arbetet med dessa uppgifter. Om 
lärare och elever kommunicerar framgångsrikt eller inte, genom att använda 
de valda uppgifterna som stöd för denna kommunikation, beror på de 
möjligheter som erbjuds i klassrummet för att urskilja strukturen i uppgifterna. 
Denna urskiljning kan göras genom att eleven uppfattar meningen med 
delarna som konstituerar helheten och hur helheten är uppbyggd av enkla 
delar. Eftersom urskiljning förutsätter variation och variation förutsätter 
samtidigt upplevelse av åtminstone två aspekter/värden som skiljer sig åt kan 
valet/konstruktionen av uppgifter utveckla klassrumskommunikationen av 
semantiska innebörden av ett begränsat antal syntaktiska former av 
komposition (Olteanu, 2014). 

Planeringen av undervisningen med fokus på erfarna kritiska aspekter gör 
det möjligt att skapa lärandesituationer där det avsedda, iscensatta och erfarna 
lärandeobjekten är så nära varandra som möjligt, vilket i denna avhandling är 
vad som kännetecknar framgångsrik kommunikation i klassrummet (Olteanu 
& Olteanu, 2012b, Olteanu, 2015). I denna planering är det viktigt att lärare 
känner till tidigare funna resultat inom matematikdidaktik som knyter an till 
lärandeobjektet. Tidigare forskning (t.ex. Häggström, 2008; Kullberg, 2010; 
Olteanu, 2007; Vikström, 2005) poängterar planeringens betydelse i 
genomförandet av lektioner, men detta görs utan kopplingar till 
kommunikationen som sker i klassrummet. Forskning vars fokus var på 
kommunikation som social interaktion (t.ex. Mehan, 1979; Sepeng, 2011) har 
inte haft någon koppling till lärarnas planering eller betydelsen av uppgifterna 
för denna interaktion. De beskriver kommunikation som en samspelsprocess 
mellan lärare och elever. 

6.2 Resultatdiskussion 
Inledning  
Genom att använda variationsteorin (Marton, 2015; Marton & Booth, 1997; 
Marton & Tsui, 2004; Runesson, 1999) och begrepp från språkfilosofi (Pagin, 
2008, 2011) vid analysen av data, har jag beskrivit vilka möjligheter som 
erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet (inom 
algebra) och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation. 
I artiklarna som presenteras i avhandlingen (Olteanu & Olteanu, 2012b; 
Olteanu, 2014, 2015) har deltagarna i studierna arbetat utifrån variationsteorin, 
undantaget lektionen som genomfördes i USA och som presenteras i artikel IV 
(Olteanu, 2016). Den övergripande slutsatsen som kan dras är att de 
kommunikativa händelser i vilka eleverna deltar när de ska lära sig något nytt 
är betydelsefulla. Om dessa kommunikativa händelser karakteriseras av att 
urskilja aspekter av innehållet som är kritiska för lärande, så har eleverna 
möjlighet att förstå både struktur och mening av algebraiska objekt samt att gå 
från informell till formell användning av språket (t.ex. Olteanu & Olteanu, 
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tidigare forskning (Buchbinder & Zaslavsky, 2013; Liljekvist, 2014; Palhares, 
Vieira & Gimenez, 2013; Swan, 2008) i och med att fokus i denna 
klassificering var på att identifiera vilka variationer som erbjuds eleverna och 
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vad som är möjligt för eleverna att urskilja i arbetet med dessa uppgifter. Om 
lärare och elever kommunicerar framgångsrikt eller inte, genom att använda 
de valda uppgifterna som stöd för denna kommunikation, beror på de 
möjligheter som erbjuds i klassrummet för att urskilja strukturen i uppgifterna. 
Denna urskiljning kan göras genom att eleven uppfattar meningen med 
delarna som konstituerar helheten och hur helheten är uppbyggd av enkla 
delar. Eftersom urskiljning förutsätter variation och variation förutsätter 
samtidigt upplevelse av åtminstone två aspekter/värden som skiljer sig åt kan 
valet/konstruktionen av uppgifter utveckla klassrumskommunikationen av 
semantiska innebörden av ett begränsat antal syntaktiska former av 
komposition (Olteanu, 2014). 

Planeringen av undervisningen med fokus på erfarna kritiska aspekter gör 
det möjligt att skapa lärandesituationer där det avsedda, iscensatta och erfarna 
lärandeobjekten är så nära varandra som möjligt, vilket i denna avhandling är 
vad som kännetecknar framgångsrik kommunikation i klassrummet (Olteanu 
& Olteanu, 2012b, Olteanu, 2015). I denna planering är det viktigt att lärare 
känner till tidigare funna resultat inom matematikdidaktik som knyter an till 
lärandeobjektet. Tidigare forskning (t.ex. Häggström, 2008; Kullberg, 2010; 
Olteanu, 2007; Vikström, 2005) poängterar planeringens betydelse i 
genomförandet av lektioner, men detta görs utan kopplingar till 
kommunikationen som sker i klassrummet. Forskning vars fokus var på 
kommunikation som social interaktion (t.ex. Mehan, 1979; Sepeng, 2011) har 
inte haft någon koppling till lärarnas planering eller betydelsen av uppgifterna 
för denna interaktion. De beskriver kommunikation som en samspelsprocess 
mellan lärare och elever. 

6.2 Resultatdiskussion 
Inledning  
Genom att använda variationsteorin (Marton, 2015; Marton & Booth, 1997; 
Marton & Tsui, 2004; Runesson, 1999) och begrepp från språkfilosofi (Pagin, 
2008, 2011) vid analysen av data, har jag beskrivit vilka möjligheter som 
erbjuds i klassrummet för att kommunicera det matematiska innehållet (inom 
algebra) och vilka av dessa som utgör framgångsrik klassrumskommunikation. 
I artiklarna som presenteras i avhandlingen (Olteanu & Olteanu, 2012b; 
Olteanu, 2014, 2015) har deltagarna i studierna arbetat utifrån variationsteorin, 
undantaget lektionen som genomfördes i USA och som presenteras i artikel IV 
(Olteanu, 2016). Den övergripande slutsatsen som kan dras är att de 
kommunikativa händelser i vilka eleverna deltar när de ska lära sig något nytt 
är betydelsefulla. Om dessa kommunikativa händelser karakteriseras av att 
urskilja aspekter av innehållet som är kritiska för lärande, så har eleverna 
möjlighet att förstå både struktur och mening av algebraiska objekt samt att gå 
från informell till formell användning av språket (t.ex. Olteanu & Olteanu, 
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2012b). Detta gör det möjligt för eleven att delta i matematiska samtal (Pirie, 
1998; Rowland, 1997) och att lära sig att kommunicera matematiskt och inte 
enbart att lära sig matematiskt innehåll genom att kommunicera (Berguist & 
Österholm, 2014; Skott, m.fl., 2010). Med utgångspunkt i att matematiska 
idéer förmedlas ofta med hjälp av kondenserade symbolsystem (Pimm, 1987) 
är det väsentligt att ge eleverna möjlighet att erfara mönster av similaritet för 
att exempelvis eleven inte ska uppleva användningen av subtraktionstecken 
som omväxlande om denna symbol muntligt representeras på olika sätt (Pirie, 
1998). 

En kommunikativ händelse, definieras i denna avhandling som en process 
som börjar med en aspekt av innehållet som inte ännu är urskiljd av en eller 
flera elever och avslutas med att aspekten i fråga urskiljs av en eller flera 
elever. Framgångsrik kommunikation innebär att aspekter av innehållet i 
elevers/lärares yttrande är desamma eller ungefär desamma som urskiljda 
aspekter av innehållet i lärares/elevers yttrande (Olteanu & Olteanu, 2012b; 
Olteanu, 2014, 2016). Yttranden är uppbyggda av meningsfulla delar som kan 
kombineras med varandra enligt ganska bestämda mönster och det är dessa 
mönster som leder till systematiska samband mellan meningen hos det som 
yttras och händelser som följer efter dessa yttranden. Chevallard (2006) 
använder begreppet praxeolgy för att markera att det inte finns någon skillnad 
mellan de teoretiska och de praktiska kunskaperna. Resultaten i avhandlingen 
(Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2015, 2016) visar att det finns 
skillnader mellan de teoretiska och de praktiska kunskaperna och att 
användningen av redan funnet resultat i matematikdidaktik och identifieringen 
av avsedda, iscensatta och erfarna kritiska aspekter kan bidra till att dessa 
skillnader minskar. Analysen av kommunikativa händelser med fokus på 
lärandeobjektet som behandlas i klassrummet gör det möjligt att förstå i vilken 
mån teoretiska och praktiska kunskaper i en klassrumssituation skiljer sig åt. 
Exempelvis visar resultatet i Artikel II (Olteanu, 2014) att lärarna förutsätter 
att eleverna redan har förstått delarnas sammansättning i en ekvation, medan 
forskningsresultat (t.ex. Redatz, 1979) och resultatet i denna avhandling visar 
att det är just detta som är problematiskt för eleverna.  

De teoretiska begrepp som använts i denna studie (t.ex. Marton, 2015; 
Pagin 2015) förefaller ha en potential att kunna säga något meningsfullt och 
relevant om framgångsrik kommunikation, sett ur ett lärandeperspektiv. 
Begreppen har även potential för att studera innehållsliga dimensioner av 
kommunikation. Jag vill dock betona att det finns vissa begränsningar. 
Kommunikation är ett komplext begrepp (Chronaki & Christiansen, 2005; 
Sfard, 1991, 2002; Sfard & Kieran, 2001; Olteanu, 2015) som inrymmer 
många fler dimensioner än bara yttranden. För att bland annat studera 
kommunikationens sociala sida, t.ex. hur lärare och elever samspelar med 
varandra eller kommunikationens maktstrukturer, kan andra teoretiska 
utgångspunkter vara mer relevanta och lämpliga.  
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Kommunikation och tankeinnehåll  
En viktig komponent som karakteriserar framgångsrik kommunikation är 
offentliggörandet av tänkandet, eller som Pagin (2008) uttrycker detta att dela 
ett tankeinnehåll. Tidigare forskningsresultat (t.ex. Fello & Paquette, 2009; 
Kastberg, Norton & Klerlein, 2009; Shreyar, Zolkower & Perez, 2009; 
Stockero & van Zoest, 2011; Van Zoest, Stockero & Kratky, 2010) visar att 
språket är en förutsättning för att lärare och elever ska kunna kommunicera 
och dela matematiska idéer. Till skillnad från dessa resultat, visar resultaten i 
avhandlingen (Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2015, 2016) att 
fokus i denna delning är på den innehållsmässiga dimensionen av 
kommunikation, dvs. hur aspekter av ett innehåll kommuniceras mellan lärare 
och elever utifrån samspelet mellan lärarnas kunskaper om elevernas 
kunnande, innehållet och elevernas förmåga att integrera det som erbjuds 
genom kommunikationen till sin tidigare förståelse av innehållet. Tänkande 
som kommunikation (Sfard, 2002, 2008) kan användas till att tolka elevernas 
förståelse ur deras yttranden och frekvensen i användningen av matematiska 
termer, men det väsentliga är att lärare får syn på kritiska aspekter i dessa 
yttranden och använder dem som en indikator för att bedöma vilka aspekter 
som ska fokuseras och urskiljas av eleven. 

Resultat från tidigare forskning visar att eleverna delar tänkandet och att 
denna delning används för att förbättra elevernas förmåga att lösa problem 
(Fello & Paquette, 2009) eller för att öka elevernas engagemang och 
delaktighet i en undervisningssituation (Stockero & van Zoest, 2011). Detta 
tyder på att eleverna delar tänkandet som mentala handlingar eller delningen 
kan användas som en aktivitet som görs i klassrummet. Om tänkandet delas 
som mentala processer, så finns en risk att offentliggörandet av elevernas 
tänkande inte fullt ut uppskattas eller uppfattas av vare sig lärare eller elever 
(Bochicchio m.fl., 2009). Om tänkandet delas som en aktivitet av social 
karaktär, så är risken att eleverna inte lär sig det innehåll de avses lära. 
Resultaten i avhandlingen (Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2015, 
2016) pekar på att det är offentliggörandet av tankeinnehållet eller som 
Marton (2015) benämner det, ”content of thinking”, som ger eleven möjlighet 
att lära sig det avsatta innehållet, som i sin tur gör att kommunikationen som 
sker i klassrummet är framgångsrik. När lärare och elever delar samma 
tankeinnehåll har eleven möjlighet att urskilja aspekter/värden av 
lärandeobjektet som avser paramatematiska begrepp och se sambandet mellan 
proto- och paramatematiska begrepp (Olteanu, 2014). Eleven använder sig 
med stor sannolikhet av den möjligheten om det är det som står till buds för att 
kommunicera med sina kollegor och med lärare. Genom att lärare och elever 
delar ett tankeinnehåll med varandra behålls en aspekts/värdes mening 
konstant medan olika uttrycksätt eller representationsformer varierar. På så 
sätt kan eleven erfara att det går bra att använda olika uttrycksätt eller 
representationer för algebraiska objekt, men att det är viktigt att meningen 
med dessa uttryck/representationer ska vara desamma eller ungefär desamma.  
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mönster som leder till systematiska samband mellan meningen hos det som
yttras och händelser som följer efter dessa yttranden. Chevallard (2006)
använder begreppet praxeolgy för att markera att det inte finns någon skillnad
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(Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2015, 2016) visar att det finns
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skillnader minskar. Analysen av kommunikativa händelser med fokus på
lärandeobjektet som behandlas i klassrummet gör det möjligt att förstå i vilken 
mån teoretiska och praktiska kunskaper i en klassrumssituation skiljer sig åt.
Exempelvis visar resultatet i Artikel II (Olteanu, 2014) att lärarna förutsätter
att eleverna redan har förstått delarnas sammansättning i en ekvation, medan
forskningsresultat (t.ex. Redatz, 1979) och resultatet i denna avhandling visar
att det är just detta som är problematiskt för eleverna. 

De teoretiska begrepp som använts i denna studie (t.ex. Marton, 2015;
Pagin 2015) förefaller ha en potential att kunna säga något meningsfullt och 
relevant om framgångsrik kommunikation, sett ur ett lärandeperspektiv.
Begreppen har även potential för att studera innehållsliga dimensioner av 
kommunikation. Jag vill dock betona att det finns vissa begränsningar.
Kommunikation är ett komplext begrepp (Chronaki & Christiansen, 2005;
Sfard, 1991, 2002; Sfard & Kieran, 2001; Olteanu, 2015) som inrymmer 
många fler dimensioner än bara yttranden. För att bland annat studera
kommunikationens sociala sida, t.ex. hur lärare och elever samspelar med
varandra eller kommunikationens maktstrukturer, kan andra teoretiska
utgångspunkter vara mer relevanta och lämpliga. 
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Tidigare forskningsresultat pekar på symbolernas olika betydelser och att 
dessa olika betydelser upplevs som omväxlande av eleverna (Pimm, 1987; 
Rowland, 1995; Shuard, 1982). Till skillnad från de tidigare studierna visar 
avhandlingens resultat (Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2015, 
2016) att den ovannämnda omväxlingen minskar om eleverna ges möjlighet 
att erfara att olika uttrycksätt har samma mening. Detta kan göras genom att 
läraren öppnar upp en dimension av variation genom similaritet. Similaritet, 
som tidigare nämnts, innebär i denna avhandling en form av 
generaliseringsmönster (Lo, 2012; Marton, 2015) i vilken likheten mellan 
olika yttranden vars mening är ungefär desamma används kreativt för att skapa 
skillnad. Användningen av similaritet underlättar för eleverna att gå från 
informellt till formellt språk och skapa en framgångsrik kommunikation i 
klassrummet. Informell förståelse av det matematiska språket måste 
modelleras och användas så att med tiden, kan det migrera från läraren till 
eleverna (Runesson, 2005).  

Proto- och paramatematiska begrepp 
Genom att lärare och elever arbetar med mönster av similaritet uppmuntras 
elever och lärare att använda och definiera paramatematiska begrepp 
(Chevallard, 1985), dvs. att exempelvis definiera variabler, obekanta storheter, 
algebraiska uttryck, osv. Den här studiens resultat visar att de elever som 
engagerades i att dela samma tankeinnehåll, med avseende på lärandeobjektets 
delar och sammansättningsform (steg i kommunikativa händelser i vilka 
eleverna uppvisade flera kritiska aspekter), hade större möjligheter att förstå 
paramatematiska begrepp, än eleverna som engagerades i att dela idéer av 
lärandeobjektet som inte hade någon koppling till aspekterna som var kritiska 
för eleverna (t.ex. Olteanu, 2014, 2016). Resultatet ligger i linje med Pimms 
(1987) konstaterande, nämligen att användaren av ett budskapsinriktat talat 
språk är målinriktad och har för avsikt att uttrycka ett särskilt meddelande. Det 
är tänkvärt att resultaten från artiklarna pekar mot att elevernas resultat i en 
lärandesituation är starkt beroende av deras möjlighet att urskilja 
paramatematiska begrepp knutna till lärandeobjektet. 

I den föreliggande avhandlingen är det viktigt att notera att eleverna som 
deltar i olika kommunikativa händelser, i vilka urskiljande av 
paramatematiska begrepp erbjuds (Chevallard, 1985), får möjlighet att urskilja 
användningen av matematisk terminologi i olika kontexter (t.ex. Olteanu & 
Olteanu, 2012b; Olteanu, 2016). De får även möjlighet att på ett systematiskt 
sätt övergå från användning av metaspråk till användning av matematiskt 
språk (Rowland, 1995). Dessa elever får en ökad förståelse för ordförråd, 
syntax, ordföljd och förkortningar (Ervinck, 1992; Esty, 1992) som skapar 
möjlighet att kommunicera och bidrar till en framgångsrik kommunikation i 
matematik (t.ex. Olteanu, 2014).  

Resultaten visar även att de flesta kritiska aspekterna i elevers lärande 
kunde identifieras i kategorierna: delar (B), relationen mellan delarna (C) samt 
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att relatera delarna till varandra på ett nytt sätt (D) (Olteanu & Olteanu, 2012b,
Olteanu, 2014). Dessa kategorier handlar i stort om förståelse av 
paramatematiska begrepp. Om lärare öppnar upp dimensioner av variation i
dessa kategorier, så har eleverna möjlighet att kommunicera det matematiska 
innehållet med utgångspunkt i paramatematiska begrepp, såsom okända,
variabler, subtraktionstecken, mm. Resultaten i denna avhandling visar att
dessa paramatematiska begrepp urskiljs av eleverna genom en systematisk
användning av naturligt språk, konventionella tecken eller med en blandning 
av dessa. Detta resultat är i enighet med Radfords (2014) kännetecknande av 
algebraiskt tänkande (obestämdhet, denotation och analytiskt tänkande).

För att göra protomatematiska begrepp explicita och se till att eleverna 
förstår innebörden av paramatematiska begrepp, är det önskvärt att lärare 
fokuserar på lärandeobjektets komponenter (helhet, delar, relationen mellan 
delarna, relatera delarna till varandra på ett annat sätt och delarnas relation till
helheten) och på sammansättningsformen av dessa komponenter. Det är detta 
som gör det möjligt för eleven att lära sig en ny syntax och ett nytt språk 
(Filloy & Rojano, 1989) och komma in i den nya kulturen inom matematiken,
algebra (Lee, 1996). Enligt Bowden och Marton (1998) är det urskiljande av
en eller flera aspekter som knyter an till sammansättningsformen mellan olika
komponenter som bidrar till lärande. Avhandlingens resultat (t.ex. Olteanu,
2014) visar att det finns tre möjliga vägar för att underlätta urskiljandet av
proto- och paramatematiska begrepp att: (1) uppmuntra eleverna att skriva ner
eller dela sina informella förklaringar; (2) fokusera på skillnader och likheter
mellan metaspråk och matematisk språk; (3) urskilja sambandet mellan
informellt talspråk och formellt skriftspråk. Dessa vägar knyts starkt till 
användningen av similaritet som mönster i en undervisningssituation. 

Uppgifter och framgångsrik kommunikation
En annan kommunikativ händelse som är mest förekommande i denna studie
är användningen av uppgifter i en undervisningssituation. Lilieqvist (2014)
påpekar att det finns en risk att uppgiftens potential inte fullt ut uppfattas vare
sig av lärare eller elever. Resultatet i den tredje artikeln (Olteanu, 2015) visar
att de valda uppgifterna i KAMUL-projektets första år tar upp alltför många
aspekter som eleverna behöver urskilja samtidigt, det vill säga att dessa
uppgifter kräver att eleverna använder kunskaper från olika områden inom
matematiken. Detta innebär att uppgifterna kräver att eleverna urskiljer
aspekter i en uppgift och hur de är relaterade (strukturell aspekt) för att kunna
tilldela mening till uppgiften (referensaspekt). Detta upplevs av flertalet elever
som svårt eftersom de inte har urskiljt aspekter relaterade till matematiska
områden som tas upp i uppgiften förut. Från ett variationsteoretiskt perspektiv 
(Marton & Booth, 1997) innebär detta att de referentiella och strukturella
komponenterna av erfarande är väldigt svaga.

Resultat (Olteanu, 2015) från analysen av använda uppgifter i
kommunikativa händelser i KAMUL-projektets andra och tredje år visar att de 
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modelleras och användas så att med tiden, kan det migrera från läraren till 
eleverna (Runesson, 2005).  
 
Proto- och paramatematiska begrepp 
Genom att lärare och elever arbetar med mönster av similaritet uppmuntras 
elever och lärare att använda och definiera paramatematiska begrepp 
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(1987) konstaterande, nämligen att användaren av ett budskapsinriktat talat 
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Olteanu, 2012b; Olteanu, 2016). De får även möjlighet att på ett systematiskt 
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Resultaten visar även att de flesta kritiska aspekterna i elevers lärande 
kunde identifieras i kategorierna: delar (B), relationen mellan delarna (C) samt 
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att relatera delarna till varandra på ett nytt sätt (D) (Olteanu & Olteanu, 2012b, 
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som gör det möjligt för eleven att lära sig en ny syntax och ett nytt språk 
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referentiella och strukturella komponenterna av erfarande förstärks. Vilka 
uppgifter som upplevs som användbara i undervisningen och vilka som kan 
bidra till framgångsrik kommunikation delas in i flera kategorier: direkt 
tillämpning, global förståelse, omvänt tänkande, identifiera fel eller 
missuppfattningar, informellt tänkande, att förstå innebörden av operationer, 
konstruera exempel eller motexempel, överväga och motivera flera 
svarsalternativ (Olteanu, 2015). Denna kategorisering skiljer sig från tidigare 
forskning (Buchbinder & Zaslavsky, 2013; Liljekvist, 2014; Palhares, Vieira 
& Gimenez, 2013; Swan, 2008) eftersom att det i kategoriseringen av 
uppgifterna som analyserades i denna avhandling eftersträvas att fånga 
karakteristiska drag som ger eleverna möjlighet att uppleva variation av olika 
aspekter av lärandeobjektet. Dessutom används uppgifterna för att läraren ska 
ha möjlighet att förstå vilken mening eleven tilldelar det algebraiska uttrycket. 
Vidare kan lärarna använda elevernas svar som utgångspunkt för 
helklassdiskussion. Användningen av uppgifter med fokus på vad som är 
invariant och vad som varierar kan bidra till att elever urskiljer strukturen i 
algebraiska uttryck och formler. Enligt Hoch och Dreyfus (2006, 2010) 
innebär detta att en elev ges möjlighet att utveckla förmåga att känna igen en 
bekant struktur i sin enklaste form och att välja lämpliga omvandlingar för att 
på bästa sätt utnyttja den kända strukturen i andra sammanhang. 

Resultatet i avhandlingen tyder på en osäkerhet gällande uppgifternas 
formulering och användning för att stötta elevers algebraiska utveckling och 
urskiljande av kritiska aspekter. Lärare agerar selektivt för att välja uppgifter i 
sina klassrum (se även Choppin, 2011; Remillard, 2005; Silver & Herbst 
2008) och det är just valet av dessa uppgifter som kan möjliggöra 
kommunikationen som sker i klassrummet och bidra till att kommunikationen 
är framgångsrik. Resultatet visar att de identifierade typerna av uppgifter i 
denna studie kan användas av lärare från förskola till gymnasium i tre 
avseenden. För det första kan dessa uppgifter användas för att identifiera 
kritiska aspekter. För det andra kan uppgifterna användas för att avgöra om en 
kritisk aspekt knyts till helhet, delar, relationer mellan delar, att relatera 
delarna till varandra på ett annat sätt eller till relationen mellan delar och 
helhet. För det tredje blir det möjligt att identifiera hur de kritiska aspekterna 
manifesteras genom användning av uppgifterna i undervisningen. Sättet på 
vilket läraren planerar undervisningen och väljer/formulerar uppgifter som 
används i olika kommunikativa händelser tyder på att de använder ett 
gemensamt didaktiskt språk som knyter an till vad som ska varieras och vad 
som ska behållas konstant i konstruktionen/val av uppgifter (Olteanu, 2014, 
2015, 2016). Vikten av att lärare upprätthåller och utvecklar ett professionellt 
didaktisk språk, bland annat för att kunna samarbeta med varandra, är 
uppmärksammad i flera studier (se t.ex. Craig, 2011; Sfard, 2008), men det 
knyts inte an till lärarnas gemensamma process för att planera undervisningen 
och tillsammans resonera kring vilka termer som är mest lämpliga att använda 
för att skapa en framgångsrik kommunikation.  
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Att analysera klassrumskommunikation 
En sammanfattande modell som kan användas för att analysera 
klassrumskommunikation presenteras i följande definition: 

Communication is a collectively performed patterned activity in 
which an aspect that is critical for one or more students (A) is 
focused on by action of teacher or other students (B) so that A 
discerned the aspects focused on by B. When communication 
succeeds, there is a thought content (critical aspects) that is shared 
between speaker and hearer. (Olteanu, 2014, s. 1031) 

Figur 4 ger en visualisering av definitionen för kommunikation. 
 

Figur 4. Kommunikation  
 
Den kommunikativa processen börjar med att elevens/elevernas uppvisade 
kritiska aspekter finns i förgrund för en kommunikativ händelse. Genom att 
lärare och elever delar olika tankeinnehåll med varandra, i relation till vad som 
är kritiskt för eleverna, kommer denna delning att vara i förgrunden. Processen 
avslutas med urskilda aspekter utifrån denna delning.  

En väsentlig skillnad mellan denna definition och Sfards (2008) definition 
av kommunikation är föremålet för koordineringsprocessen. Enligt Sfard 
(2008) är det handlingarna som koordinerar kommunikationsprocessen, medan 
denna studies resultat (Olteanu, 2014) visar att det är kritiska aspekter som 
fokuseras på i olika kommunikativa händelser som koordinerar denna process. 
Som tidigare nämnts är skillnaden mellan en handling och en händelse att en 
handling markerar att någon gör något, medan en händelse markerar något 
som sker i en undervisningssituation. Detta tyder på en perspektivförskjutning, 
nämligen från att ”någon gör något” till att ”något sker” i en 
undervisningssituation. Det var nödvändigt att i analysprocessen urskilja olika 
aspekter beroende på deras anknytning till lärandeobjektet: avsedda, iscensatta 
och erfarna kritiska aspekter. Resultaten som presenteras i artiklarna visar att 
man lyckas kommunicera framgångsrikt om det finns en koordinering mellan 
dessa kritiska aspekter. Denna koordinering kan genomföras direkt i 
klassrummet om lärarnas behandling av iscensatta kritiska aspekter genom 
olika kommunikativa händelser, grundas på en analys av relationen mellan de 
avsedda och erfarna kritiska aspekterna.  
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Användningen av similaritet grundas på erfarande av skillnader. Similaritet 
definieras i denna studie som ett mönster i vilket meningen är invariant. 
Mönstret similaritet erbjuder ett oändligt antal möjligheter till variation och är 
en form av generalisering i enighet med Martons (2015) och Radfords (2006) 
definitioner. Användningen av mönstret similaritet gör det möjligt för lärare 
att kommunicera det matematiska innehållet genom att sätta väsentliga 
begrepp i fokus utifrån elevernas förförståelse. Löwing (2004) konstaterar att 
det är just den svårigheten som lärare uppvisade i hennes studie. Genom 
användning av similaritet kan lärarna dessutom stötta eleverna att argumentera 
över den korrekta användningen av det matematiska språket (Olteanu & 
Olteanu, 2012b) och att urskilja aspekter av lärandeobjektet i olika 
representationsformer. Att korrekt använda det matematiska språket har varit 
forskningsobjekt i ett flertal studier inom matematikdidaktiken (t.ex. Ellerton 
& Clarkson, 1996).   

6.3 Utbildningsvetenskaplig relevans 
Projektets värde och implicit denna studies värde ligger i dess praxisnära 
uppläggning som ger möjligheter till utveckling och utprövning av 
samverkansmodeller för forskningsanknytning av lärarutbildning och praktiskt 
lärararbete. Värdet ligger även i möjligheten att dels åstadkomma 
perspektivskiften på förståelsen av kommunikationen i matematik i skola och 
på lärande i matematik, dels finna innovativa vägar för att tillämpa forskning i 
skolans praktik för att skapa kontinuitet i elevernas kunskapande, något som 
på sikt kan komma alla elever till godo. 

Denna studie visar även att projektets design och användningen av denna 
design i longitudinella studier bidrar till integrering av forskningsresultat från 
matematikdidaktiken i lärarnas praktik. Dessutom ligger studiens värde i en 
operationell definition av begreppet kommunikation som kan användas för att 
studera framgångsrik kommunikation. Studiens värde ligger även i 
uppdelningen av kritiska aspekter i avsedda, iscensatta och erfarna kritiska 
aspekter. Denna uppdelning gör det möjligt att studera om det skapas 
lärandesituationer där det avsedda, det iscensatta och det erfarna 
lärandeobjektet är så lika varandra som möjligt.  

Ett annat värde avser mönstret similaritet. Användningen av detta mönster 
kan vara ett kraftfullt verktyg som kan användas för att möjliggöra för 
eleverna att utgå från ett informellt till ett formellt matematiskt språk och att 
urskilja meningen med användningen av symboler i olika sammanhang. 
Dessutom möjliggör detta mönster att se sambandet mellan olika 
representationsformer. På så sätt har eleverna möjlighet att vara aktiva i den 
specialiserade diskursen (Sfrad, 2008) som introducerar och tillåter eleverna 
att bli delaktiga i den nya kulturen, algebra. 
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6.4 Framtida forskning 
En relevant fråga i det sammanhanget är vilka didaktiska implikationer studien 
har.  Skulle det kunna vara möjligt att erfarenheter från forskning utifrån ett 
variationsteoretiskt perspektiv och med bidrag från språkfilosofi skulle kunna 
ge en annan bild av kommunikationen som sker i klassrummet än den 
befintliga bild som ges inom matematikdidaktiken? Ett centralt tema i denna 
avhandling har varit kritiska aspekter, variationsmönster och stark 
kompositionalitet. Genom att på olika sätt studera stark kompositionalitet i 
relation till kritiska aspekter och variationsmönster, ser jag en möjlighet att 
djupare utveckla innebörden i sådana beskrivningar av framgångsrik 
kommunikation som är mer generell. Studien väcker nya frågor, varav många 
bör kunna få en belysning genom fortsatt forskning. Använda begrepp i denna 
studie behöver utvecklas ytterligare t.ex. genom att de prövas och utvecklas i 
andra sammanhang och med olika empiriska data. Studien öppnar också för 
möjligheter till olika former av designforskning inom utbildning i vilken 
resultat funna i matematikdidaktik kan prövas och utvecklas i ett praktiskt 
didaktiskt sammanhang.    

6.5 Slutsatser 
Studiens resultat kan bidra till att utveckla kunskap om kommunikationens 
betingelser för undervisningen i matematik och att ge en mer dynamisk och 
operativ begreppsapparat för beskrivning och analys av denna kommunikation 
i en undervisningssituation. Dessutom ger studien en förståelse av hur 
användning/konstruktionen av uppgifter för olika grupper av elever kan 
varieras och vara till stöd för att planera och genomföra en undervisning som 
kan skapa möjligheter för en framgångsrik kommunikation avseende elevernas 
kunskapsutveckling.  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att relationen 
mellan fokuserade och urskiljda aspekter/värden ger eleverna möjlighet att 
kommunicera olika aspekter av lärandeobjektet. Skillnader som eleverna 
uppvisar vid kommunikation av det algebraiska tänkandet i muntlig eller 
skriftlig form ger indikationer för huruvida kommunikationen är eller inte är 
framgångsrik.  

Definitionen av begreppet kommunikation som ges i avhandlingen, med 
stark koppling till undervisningsinnehållet, öppnar upp möjligheter för att på 
ett operationellt sätt analysera och förstå den kommunikation som sker i 
klassrummet med fokus på det matematiska innehållet. Användningen av 
denna definition kan göra det möjligt för lärare att förhålla sig till riktlinjerna 
som anges i de senaste läroplanerna för matematik (Skolverket, 2011a, 2015), 
nämligen att genom undervisning ge eleverna möjlighet att kommunicera ett 
specifikt ämnesinnehåll med olika uttrycksformer.  
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definieras i denna studie som ett mönster i vilket meningen är invariant. 
Mönstret similaritet erbjuder ett oändligt antal möjligheter till variation och är 
en form av generalisering i enighet med Martons (2015) och Radfords (2006) 
definitioner. Användningen av mönstret similaritet gör det möjligt för lärare 
att kommunicera det matematiska innehållet genom att sätta väsentliga 
begrepp i fokus utifrån elevernas förförståelse. Löwing (2004) konstaterar att 
det är just den svårigheten som lärare uppvisade i hennes studie. Genom 
användning av similaritet kan lärarna dessutom stötta eleverna att argumentera 
över den korrekta användningen av det matematiska språket (Olteanu & 
Olteanu, 2012b) och att urskilja aspekter av lärandeobjektet i olika 
representationsformer. Att korrekt använda det matematiska språket har varit 
forskningsobjekt i ett flertal studier inom matematikdidaktiken (t.ex. Ellerton 
& Clarkson, 1996).   

6.3 Utbildningsvetenskaplig relevans 
Projektets värde och implicit denna studies värde ligger i dess praxisnära 
uppläggning som ger möjligheter till utveckling och utprövning av 
samverkansmodeller för forskningsanknytning av lärarutbildning och praktiskt 
lärararbete. Värdet ligger även i möjligheten att dels åstadkomma 
perspektivskiften på förståelsen av kommunikationen i matematik i skola och 
på lärande i matematik, dels finna innovativa vägar för att tillämpa forskning i 
skolans praktik för att skapa kontinuitet i elevernas kunskapande, något som 
på sikt kan komma alla elever till godo. 

Denna studie visar även att projektets design och användningen av denna 
design i longitudinella studier bidrar till integrering av forskningsresultat från 
matematikdidaktiken i lärarnas praktik. Dessutom ligger studiens värde i en 
operationell definition av begreppet kommunikation som kan användas för att 
studera framgångsrik kommunikation. Studiens värde ligger även i 
uppdelningen av kritiska aspekter i avsedda, iscensatta och erfarna kritiska 
aspekter. Denna uppdelning gör det möjligt att studera om det skapas 
lärandesituationer där det avsedda, det iscensatta och det erfarna 
lärandeobjektet är så lika varandra som möjligt.  

Ett annat värde avser mönstret similaritet. Användningen av detta mönster 
kan vara ett kraftfullt verktyg som kan användas för att möjliggöra för 
eleverna att utgå från ett informellt till ett formellt matematiskt språk och att 
urskilja meningen med användningen av symboler i olika sammanhang. 
Dessutom möjliggör detta mönster att se sambandet mellan olika 
representationsformer. På så sätt har eleverna möjlighet att vara aktiva i den 
specialiserade diskursen (Sfrad, 2008) som introducerar och tillåter eleverna 
att bli delaktiga i den nya kulturen, algebra. 

91 

6.4 Framtida forskning 
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Kapitel 7. English summary 

This compilation dissertation comprises an introductory chapter, literature 
background and theoretical considerations, followed by four articles reporting 
on the sub-studies that constitute the empirical basis for the dissertation. The 
compilation dissertation is written in Swedish.  

7.1 Background and problem formulation  
Currently, the meaning of communication, which is a frequently occurring 
concept, is often taken for granted and thus, it is rarely reflected upon or 
problematized (Carey, 2009). In a teaching situation, it is by communication 
of the mathematical content and the meaning this content has, that the students 
are able to partake in knowledge and skills aimed at attaining a certain goal.  
The guidelines mentioned in the Swedish curriculum (Skolverket, 2011a; 
2015) indicate that communication should be central in a mathematics 
classroom situation.  

Despite the extensive research done on communication, there are many 
reasons to further reflect on this term within mathematics education (Sfard, 
2001, 2008). One of those reasons is the number of overlapping and 
competing communication theories and definitions. This makes the concept of 
communication diffuse and hard to use in an operative way. As Sfard (2001, 
2007) has pointed out, studies on communication have flaws in theoretical 
concepts, methodological frameworks and pedagogical considerations. She 
also says that it takes time and collective collaboration in order to overcome 
those flaws. In this thesis, ability to communicate is examined and explained 
with focus on a mathematical content (algebra) that the students are expected 
to learn. It can be considered a contribution to the collective collaboration 
aimed to overcome the above-mentioned flaws. 

In order to understand the possibilities offered for communication of 
mathematical contents in the classroom, it is important to find out how 
teachers and students experience the mathematical content. Only after this is 
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done, is it possible to conclude the possibilities that constitute successful 
communication. 

The thesis was written in connection with the research project Critical 
Aspects as the Basis for Development of Mathematics Teaching and Students’ 
Learning. The overall aim of the project was to systematically and coherently 
gather knowledge that can help teachers understand their own practice as well 
as help them improve this practice by integrating research results found in 
mathematics education in their current practice. Another purpose of the project 
was to document the robust connections between communication in a teaching 
situation and students' learning. According to Sfard (2007), these kinds of 
studies are needed in order to create insight in how learning and teaching are 
connected. 

7.2 Aim 
The purpose of this study was to examine, describe and understand the 
possibilities offered in the classroom in order to communicate the 
mathematical content (in algebra). It also aims at identifying the possibilities 
that create successful communication in the classroom. In order to achieve 
this, the following questions will be answered: 

• What characterizes successful classroom 
communication?  

• In which ways can teachers support successful 
classroom communication?  

• Which relationships can be identified between 
students’ learning outcomes and classroom 
communication? 

• In which ways is the communication in the classroom 
affected by task design and teaching planning? 

The results of this thesis are expected to contribute with knowledge about 
communication conditions in mathematical teaching situations. The results 
may also contribute to a dynamic and operative concept for describing and 
analysing communication in a teaching situation. Moreover, the study 
provided results that contribute to understanding about how the use and 
construction of tasks for students in different groups can support teachers in 
their planning and implementation of teaching in order to create successful 
communication. 
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7.3 Literature background 
From an historical perspective, there are two views of communication: 
transmission and sense making view. These two should not be considered as 
opposites since they focus on different areas of the communication process 
and therefore provide different insights on it (Heide, 2007). Both views are 
used in this thesis and their use depends on the different linguistic events 
happening in the classroom. The concept of communication has been used in 
mathematics education with different foci and from different perspectives, for 
example, to study communication of mathematical ideas, social interaction, 
classroom interaction, socio-political approach (Borba & Zulatto, 2010; de 
Mooij, 2013; Maltén, 1998; Tubbs & Moss, 2008).  

Reviews of research on communication (Chronaki & Christiansen, 2005; 
Ellerton & Clarkson, 1996; English & Kirshner, 2015; Morgan, Craig, Schütte 
& Wagner, 2014; Pimm, 1987; Pirie, 1998; Rowland, 1995; Setati & Alder, 
2001) show that there are few studies about successful communication in 
mathematics education. Some important results from research in mathematics 
education shows that the way in which students share their ideas can support 
their learning (e.g. Fello & Paquette, 2009; Kastberg, Norton & Klerlein, 
2009; Shreyar, Zolkower & Perez, 2009; Stockero & Van Zoest, 2011; Van 
Zoest, Stockero & Kratky, 2010). Other important results concern the 
relationship between the formal and informal language used in teaching 
algebra. The literature makes it clear that the relationship between the use of 
formal and informal language in algebra are complicated (e.g. Byers, 2007; 
Huang, Normandia & Greer, 2005; Pimm, 1987). For example, Setati and 
Alder (2001) specify that informal language is the kind learners use in their 
everyday life to express their mathematical understanding, while formal 
mathematical language is the use of standard terminology that is usually 
developed in settings like schools. Pimm (1991) points out that a challenge for 
teachers is to enable students to move from using informal language to the 
formal language. Teacher can meet this challenge by bringing out proto-
mathematical concepts and making sure that the students understand the 
meaning of para-mathematical concepts (Brousseau, 1981; Chevallard & 
Joshua, 1982; Chevallard, 1985, 1999, 2006). In this thesis, the development 
of the proto-mathematical aspects of content is tied to discerned/focused 
aspects of this content in different communicative events.  

The results from earlier research also show that tasks, which are used to 
initiate mathematic activity, provide different opportunities for students’ 
learning (e.g. Christiansen & Walter, 1986; Mason & Johnston-Wilder, 2006; 
Stein et al., 2000; Silver & Herbst, 2008). Researchers define tasks in different 
ways (e.g. Gardner, 2013; Stein, Grover & Henningsen, 1996) and specify 
different purposes for using the tasks. For example, Stein, Grover and 
Henningsen (1996) define tasks as a classroom activity whose purpose is to 
focus student’s attention on a particular mathematical idea. In this thesis, 
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however, the word task is used to mark a communicative event created by 
teachers to give students the opportunity to distinguish components in an 
algebraic context and help them see the connection between these 
components. Another aim of these tasks is to give teachers insight on the 
meaning students assign to this context.  

The thesis has two starting points. One is to identify the aspects focused on 
in a mathematical communication and study the way in which the students 
distinguish those aspects. The other is to identify whether teachers' focus on 
these aspects, by opening up dimensions of variation, makes successful 
classroom communication possible.  

7.4 Theory used in relation to problem and 
questions 
Variation theory was the principal theoretical perspective adopted in the study 
(Bowden & Marton, 1998; Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004; 
Marton, 2015; Pang, 2003; Runesson, 1999). Experiencing is one of the most 
central concepts in variation theory and it includes a structural and a 
referential component, in other words, structure and meaning (Bowden & 
Marton, 1998). The central idea in variation theory is that discernment of 
certain aspects of an object of learning depends on whether a person 
experiences variations that correspond to these aspects. A student can discern 
aspects of the object of learning and differentiate values related to this aspect. 
The aspect is the experience of difference, and the values are those things that 
differ (Marton, 2015). An object of learning consists of three components 
(Marton & Tsui, 2004): the intended, the enacted and the lived object of 
learning. The intended object of learning consists of aspects of content that the 
teacher wants the students to learn during one or several lessons. The enacted 
object of learning is what the students can experience. The lived object of 
learning is what the students discern before, during and after one or several 
lessons. According to Marton and Booth (1997), discernment is made possible 
when some aspects of an object of learning vary while others remain the same. 
Discernment of an aspect occurs when variation take place. Since discernment 
requires variation, experience depends on which aspects of the object of 
learning can be discerned simultaneously.   

The notion of successful communication constitutes also the theoretical 
perspective of the study. Pagin (2011) argues that it is possible to successfully 
communicate new thought content with new sentences if both the speaker and 
listener shared the same disposition. A disposition is a tendency, meaning that 
an individual x has a tendency to make an action F in situations of type C if 
and only if x makes the action F in situations of type C. An explanation to why 
the dispositions of different individuals correspond to each other in such a way 
that it is possible to achieve successful communication, is that the speaker 
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wants to communicate a certain thought content and has a great amount of 
linguistic expressions to choose from. The challenge is to choose an 
expression that is adequate for the listener. The listener on the other hand 
experiences the linguistic expression and has a great amount of possibilities to 
experience its contents. The challenge is to choose the same content as the 
speaker thought of to start with. Given the large selection of linguistic 
expressions available, it is very unlikely that the speaker and listener did this 
by chance.  

7.5 Educational design research as a 
methodological approach 
As it mentioned, this dissertation was done in connection with the research 
project Critical Aspects as the Basis for Development of Mathematics 
Teaching and Students’ Learning. The aim of that project was to help teachers 
understand their practice and improve it by integrating the research results into 
their work. Another aim was to document the robust connection between 
teaching, communication and students' learning. The research approach used 
was educational design, which is characterized as being pragmatic, rooted in 
praxis, interventionistic, iterative, collaborative, flexible in design, and theory 
oriented. Educational design research involves understanding the link between 
teaching and learning through cycles of intervention with a view to improve 
the next intervention (Kelly, Lesh, & Baek, 2008; McKenney & Reeves, 2012; 
Plomp, 2007; Plomp & Nieveen, 2009; Van den Akker, Gravemeijer, 
McKenney & Nieveen, 2006). The aim is to produce useful and sustainable 
results for regular use in school.  

The thesis is a dissertation in mathematics education and it is based on four 
articles. The factors forming the basis for the choices in this thesis were: 
object of learning, participating classes, participating teachers and 
communicative events. The analysis was done in several steps, and the focus 
was on identifying the connection between aspects that the teachers planned to 
bring up in their teaching, the variation patterns that were opened up in those 
aspects, and the aspects that the students distinguished. The study also 
involved identifying the purpose of these aspects, based on their syntactic and 
semantic character. 

The study has a strong ecological validity since it was conducted in its 
natural environment. The results should provides potential for analytical 
generalization because the results should provide a basis for adaptation to 
other situations (e.g., Gravemeijer & Cobb, 2006). The feedback from teachers 
on how the instructional sequence was adjusted to accommodate various 
classrooms strengthens the ecological validity. The reliability of the study was 
reinforced by a constant dialogue with the teachers about how the study design 
affected the students and the teaching in the classroom. The results of the 
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study have been presented at various national and international conferences as 
well as in doctoral seminars. Ethical considerations are based on the 
requirements of the Swedish Research Council (2011).  

7.6 Sub-studies 
The overall theoretical approaches used in the articles presented in this thesis 
are variation theory (Bowden & Marton, 1998; Marton & Booth, 1997; 
Marton & Tsui, 2004; Marton, 2015; Pang, 2003; Runesson, 1999), and the 
strong principle of compositionality (Pagin, 2003, 2008, 2015).  

The research in Article I (Olteanu & Olteanu, 2012b) sought to implement 
research knowledge in teaching, that is, the concept of critical aspects and 
dimensions of variation used in the variation theory. This study illustrates how 
teachers make use of variation theory, as well as their own professional 
expertise and collaboration to help students improve their mathematical 
understanding of subtraction and their learning of it. Article II (Olteanu, 2014) 
contains a discussion of how the concept of critical aspects and the strong 
principle of compositionality can provide a powerful tool for analysing and 
understanding the communications that occur in the classroom.  

The focus of Article III (Olteanu, 2015) was on construction/the choice of 
tasks used in different communicative events in order to develop and promote 
mathematical communication. The purpose of this article was to present the 
important role of task construction in developing and promoting classroom 
communication in mathematics. Through and around tasks, teachers and 
students communicating successfully or not depending on the opportunities 
offered in the classroom to work out the meaning of the whole by knowing the 
meaning of the simple parts, the semantic significance of a finite number of 
syntactic modes of composition, and by recognizing how the whole is built up 
out of simple parts. The article presented a new way to design and implement 
educational situations that could lead to successfull communication; this is 
based on the teachers’ ability to construct tasks so they can identify critical 
aspects of student learning. 

Article IV (Olteanu, 2016) reports the analysis of two lessons focusing on 
the introduction of variables used in algebra in the seventh year of elementary 
school. The addressed issues are "opportunity to communicate" as well as why 
a certain communication takes place in the classroom and what possibilities 
the students have to learn from such communication. Another issue was about 
how communication can be coordinated in order to give students the 
possibility to communicate their thoughts verbally, in writing or with actions. 
This article had two foci. One focus was on understanding how the analysing 
model for successful communication works in different contexts. Another was 
about examining the diversity of aspects that are focused on in a teaching 
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situation and observing whether the way in which the aspects are focused on 
had an impact on communication and, thereby, students' learning. 

7.7 Conclusion and discussion
The following conclusions can be drawn from the results presented in each
article. Successful classroom communication is characterized by the way in
which different communicative events are constructed (hierarchically or
sequentially) (Olteanu, 2016). Communicative success is linked to a hierarchic
structure of communicative events in which a strong compositionality can be
found. The strong principle of compositionality is a homomorphism between
the meaning teachers/students give to aspects of the object of learning and the
meaning of those aspects that are distinguished by students/teachers (Olteanu
& Olteanu, 2012b; Olteanu, 2014, 2016). The structure of an algebraic object
contributes to successful communication, and can be understood as a relation 
between para- and proto-mathematical concepts and a form of composition
(Olteanu, 2014, 2016). This composition has a semantic character, and is
about the meaning that teachers and students ascribe to distinguish aspects of
the object of learning. Successful communication is also characterized by the 
critical aspects of the object of learning being the same, or almost the same, to 
the hearer (student or teacher) at the end of a communicative event as they are 
to the speaker (teacher or student) at the start of the event. Successful
communication is also characterized by aspects of the object of learning being 
distinguished simultaneously against a background of variation (Olteanu,
2014, 2016). 

Teachers support successful classroom communication by using research
results found in mathematics education to open up patterns of variation in the
critical aspects of their object of learning (Olteanu & Olteanu, 2012b; Olteanu,
2014). Similarity is one pattern that supports successful communication and is
used frequently by the teachers (Olteanu & Olteanu, 2012b). Similarity offers 
students the opportunity to distinguish that different expressions for the same
aspect of the object of learning have the same, or almost the same, meaning. In
the planning process, teachers often reflect on which patterns of variation to 
use, the order in which to bring them up, and which tasks are suitable for
visualizing different patterns of variation. The planning process seems to be a 
powerful tool in teachers' reflection process (Olteanu & Olteanu, 2012b;
Olteanu, 2014, 2016). Teachers also support successful classroom
communication through systematic analysis of an object of learning (focusing 
on parts, relations between parts, how to relate the parts to each other in 
different ways, the relation between the parts and the whole as well as the 
relation between different wholes). This analysis makes it easier for teachers
to identify which critical aspects the students have so that they can open up 
dimensions of variation in those aspects. Teachers are also able to support
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successful communication if they focus on offering students opportunities to 
experience the structure of algebraic objects by offering opportunities to 
communicate: a) the object of learning in its entirety; b) the meaning of the 
simple parts; c) the systematic meaning of a limited number of syntactic forms 
of composition; and d) how the whole is formed by simple parts. The meaning 
of these elements along with, for example, the compositional formula that 
gives meaning to algebraic objects (Olteanu, 2014, 2015, 2016). 

The connection between the students’ learning and classroom 
communication depends on the selection of tasks as well as what the students 
are able to learn to communicate (Olteanu, 2015). If the choice/construction of 
tasks is based on paying attention to what can vary and what is kept invariant, 
students' opportunities to distinguish aspects that could lead to algebraic 
generalizations are improved. Those generalizations create the base for a good 
understanding of the structure of an algebraic expression. The students' 
opportunities to learn depend on what varies and what remains invariant in 
different communicative events. The students learn to see the connection 
between para- and proto-mathematical concepts if they are given the 
opportunity to discern several aspects of the parts of the object of learning, the 
relationship between these parts and how to relate the parts to each other in 
different ways (Olteanu, 2015, 2016). If the teachers focus on aspects of the 
object of learning that are not crucial for the students’ learning (that is, aspects 
that are not critical for the students), the students will not be able to develop 
new mathematical knowledge since they already posses the knowledge.  

Classroom communication is developed through task design and planning 
of teaching if a variation is created for the different aspects/values that the 
students are supposed to discern in the different communicative events 
(Olteanu, 2015). The types of tasks identified in this study are: direct 
application, global understanding, reversed thinking, identification of errors or 
misunderstandings, informal thinking, understanding the meaning of 
operations, construction of examples or counter examples, and considering 
and motivating several answers. Those types of tasks can be used by teachers 
from elementary school to upper secondary school in order to 
construct/choose tasks focusing on: a) identification of critical aspects; b) 
localization of critical aspects (whether the critical aspects refer to parts, 
relations between parts, relating the parts to each other in different ways, the 
relation between parts and whole); and c) opening up dimensions of variation 
in the critical aspects of an object of learning. Whether teachers and students 
are able to achieve successful communication depends on the opportunities 
that students are given to be able to discern the structure of an algebraic 
expression given in the tasks. Discernment can be achieved if students 
distinguish the meaning of the parts and how the whole is made up of different 
simple parts. It can also be achieved by enabling students to understand the 
semantic meaning of a limited amount of syntactic forms of composition, that 
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is to say to understand the meaning of the parts that form the object of learning 
and how these parts are related to each other in different ways.

Planning the teaching with a focus on experienced critical aspects makes it
possible to create learning situations where intended, enacted and lived objects
of learning are as close to one another as possible. In this study, this means
that successful communication is occurring in the classroom (Olteanu, 2014,
2015, 2016). 

One of the values of this study is in the design of the project that
contributes to integration of research results found in mathematics education, 
in teachers' practice. In addition, a value of the study lies in its operational 
definition of the concept of communication, which can be used to study 
successful communication. Communication is a collectively performed 
patterned activity in which an aspect that is critical for one or more students
(A) is focused on by the action of the teacher or other students (B) so that A
discerns the aspects focused on by B. Another value is in the possibility to
achieve shifts in perspectives concerning mathematical teaching and
mathematical communication, as well as the possibility to find innovative
ways of application in school practice in order to create continuity in the
students' creation of knowledge, something which will benefit all students in 
the long run. This study also shows that the design of the project and its use in
longitudinal studies contributes to integration of research results from
mathematics education in teachers' practice. The study also has value when it
comes to the division of critical aspects into intended, enacted and lived 
critical aspects. This division makes it possible to study whether learning
situations are created where the intended, enacted and the lived object of
learning are as similar as possible. Another value refers to the concept of
pattern similarity. Similarity is defined as the property of two or more
expressions to adapt the same meaning (Olteanu & Olteanu, 2012b). The
experience of similarity between two or more expressions is a function of the
pattern of variation between all other expressions. The use of similaraty could
be a powerful tool to use in order to create opportunities for students to move
from using an informal mathematical language to using formal mathematical
language and to discern the importance of using symbols in different contexts.
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ABSTRACT
The research study this article is based on aims to implement research 
knowledge to teaching, that is, the concept of critical aspects and dimensions
of variation used in the variation theory. To do this, the researchers worked 
with willing teachers to explore how to make mathematics teaching more
effective. This paper illustrates how teachers make use of a learning theory,
the variation theory, as well as their own professional expertise and 
collaboration to help students improve their mathematical understanding of
subtraction as well as their learning of it. The students’ tests, examinations of
students’ mathematical work, the teachers’ lessons plan and reports of the
instructions for lessons form the data base for the article. The analysis
indicates that one of the critical aspects in the process of implementation of
the variation theory in the teachers’ practice was to identify the critical aspects
in students’ learning. Another critical aspect in the implementation of the
variation theory was to open up dimensions of variation in the identified 
critical aspects of the students. By giving teachers the possibility to develop 
the ability to identify critical aspects in students’ learning, dimensions of
variation are opened up in these aspects, and by applying this knowledge in 
the daily teaching, they have the possibility to improve students’ learning. The
findings suggest that developing an understanding of the students’ critical
aspects can be a productive basis in helping teachers make fundamental
changes in their instructions and improve students’ learning.
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