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Abstract
Stadler, Erika. (2009). Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet:
matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv (The transition secondary
school to university: mathematics education as seen from a student perspective).
Acta Wexionensia No 195/2009. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-690-5.
Written in Swedish with a summary in English.
The research interest in this thesis concerns novice university students of mathematics. As a teacher of mathematics both at upper secondary level and at university, I have experienced that many students feel a considerable difference between studying mathematics at these respective institutions. The new context
puts additional demands on students’ prerequisite knowledge as well as on their
ability to adapt to a new educational environment with a somewhat different approach to the subject itself and to how it is taught and learnt.
The aim of my thesis is to understand the transition between mathematics
studies at upper secondary school and university from a student perspective.
In order to investigate the transition I have observed five teacher students
during their initial university studies in mathematics. The students were interviewed before beginning their mathematics studies. They were asked to give an
account of prior experiences with the subject as well as of their views of mathematics itself and of the teaching and learning of mathematics. They were also
asked to describe their expectations concerning university studies in mathematics. The students were interviewed during their courses. They were also observed during lectures, during problem solving lessons and while working with
mathematics out of class both individually and with fellow students.
The transcriptions from the preliminary interviews have been analyzed using
methods inspired by Grounded Theory. Data has been sorted and structured
through coding, which means that data segments that essentially correspond to
the same phenomenon are named in a manner that describes both content and
character. These descriptions support construction of theoretical concepts and
frameworks.
The main result based on the preliminary interviews consists of three categories that describe students’ learning of mathematics.
Mathematical learning objects refer to students’ conceptions of the main
goals and/or contents of studying mathematics. During the interviews students
discuss their views of subject, but also address the usefulness of knowing
mathematics and what is needed to learn mathematics. For example, students
express that there is a considerable difference between doing and understanding
mathematics. They also express that learning mathematics promotes development of logical thinking and reasoning. Students’ views of mathematics and
mathematics teaching tend to change over time. Hence, mathematical learning
objects should be considered as an individual and relational phenomenon between the student and his or hers mathematics studies.

Mathematical resources relate to phenomena and objects that students use to
approach and possibly acquire various mathematical learning objects. The
teacher, fellow students, the textbook and own preliminary knowledge are some
examples of entities that students may use as mathematical resources. These entities become mathematical resources only when the students use them in relation to mathematical learning objects.
The third category, student acting as a learner, captures students’ actions, intentions and conceptions in relation to learning mathematics. Students use different mathematical resources to acquire different mathematical learning objects. This is expressed in students’ actions and reasoning, which serve as empirical data for understanding the student acting as a learner.
The three categories are theoretical concepts that elucidate essential aspects
of learning and teaching of mathematics as seen from a student perspective. The
categories serve as a foundation for a theoretical framework that may be used to
describe the transition. A theoretical description of the transition may be obtained by investigating how the respective categories, and the relations between
the categories, change or endure during the transition. The analysis of subsequent interviews and observations has been based on this framework. By observing students working with mathematics and solving mathematical problems,
I have been able to analyze their mathematical learning objects and the mathematical resources they use while acting as learners of mathematics.
The methodology used in this study of transitions may serve as an example of
how to study complex phenomena. Instead of using an existing theoretical
framework or formulate research questions that implicate a specific theoretical
approach, I have chosen to use an everyday description of the transition and its
essential aspects as a point of departure for my research project. Through collecting empirical data from situations where the transition, according to my
definition, takes place, it has been possible to work in reverse order. The main
result of my research consists of the theoretical description of the transition in
terms of a framework based on the three categories.
Keywords: transition, novice student, learning mathematics, upper secondary
school, university, setting, context, calculus, linear algebra

Förord
Hur lär vi oss matematik? Vad innebär det att förstå matematik? Vad är det som
gör lärande av matematik så speciellt jämfört med många andra ämnen? Det var
några frågor som ständigt återkom under hela min gymnasielärarutbildning i matematik och samhällskunskap vid Umeå universitet. Våren 1997 skrev jag mitt
examensarbete i matematikdidaktik och kom då på allvar i kontakt med matematikdidaktisk forskning. Jag blev omedelbart oerhört intresserad. Sedan dess har
jag haft som mål att få forska om lärande och undervisning i matematik. Efter ett
par års arbete som gymnasielärare fick jag möjlighet att påbörja en magisterutbildning i matematikdidaktik vid Växjö universitet för att senare fortsätta som
doktorand i samma ämne och på samma lärosäte.
Att vara doktorand i matematikdidaktik har varit en lång resa. På vägen har
jag haft förmånen att komma i kontakt med flera fantastiska människor som på
olika sätt har bidragit till att jag lyckats färdigställa min avhandling.
Mitt allra största och varmaste tack till Jeppe Skott, som har varit min huvudhandledare. Ditt oerhörda kunnande, som du så frikostigt har delat med dig av,
dina kloka synpunkter och kommentarer, ditt engagemang, uppmuntran och inspirerande sätt har varit helt avgörande för att avhandlingen nu är färdig. Tack
vare dig vågar jag nu ge mig ut i den stora vida matematikdidaktiska forskningsvärlden på egna ben och kanske tro att jag kan lämna något väsentligt bidrag. Jag vill också tacka Thomas Biro som har varit min biträdande handledare
och som hjälpt till med många praktiska och administrativa uppgifter på hemmaplan. Ett varmt tack vill jag också rikta till Håkan Sollervall, som var min
huvudhandledare under magisterarbetet och under mina inledande doktorandstudier. Som en ostkupa i härdat glas har du slagit vakt om den matematikdidaktiska forskningen vid MSI och skapat förutsättningar för uppbyggandet av en
matematikdidaktisk forskningsmiljö. På ett personligt plan har din obotliga tro
på mig och min förmåga, samt din hjälp med allt från korrekturläsning till
bollande av idéer betytt mycket för både mig och min avhandling. Inger Wistedt
och Lennart Hellström var mina biträdande handledare under min första tid som
doktorand. Tack Inger, för alla nyttiga synpunkter och kommentarer på mitt
skrivande, och tack Lennart för ditt stöd och engagemang i min forskning.
Jag vill också tacka Riksbankens Jubileumsfond för deras finansiella stöd till
min forskarutbildning. Ett stort tack går också till Nationella forskarskolan i matematikdidaktik, dess styrgrupp, koordinator Gerd Brandell, min mentor Karin
Wallby samt alla doktorander i forskarskolan som har bidragit till en stimulerande och lärorik forskningsmiljö. Inom ramen för Nordiska forskarskolan i matematikdidaktik har det arrangerats flera intressanta doktorandkurser och jag vill

tacka för att jag har fått möjlighet att delta i dessa samt för bidrag till resor och
uppehälle.
För deras finansiella stöd till min forskning vill jag också tacka Helge Ax:son
Johnssons Stiftelse, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Kungl. Vetenskapsakademien
och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses Resefond.
Lärarutbildningsnämnden vid Växjö universitet har också bidragit med finansiellt stöd till min forskarutbildning, vilket jag vill tacka för. Ett speciellt stort
och varmt tack går till alla kollegor och vänner vid Matematiska och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet. Vi har haft många intressanta diskussioner om matematikdidaktik, forskning, undervisning och lärande, men också
om livet och tillvaron i övrigt. Ni är helt fantastiska och utgör den optimala
guldkanten på tillvaron! Jag vill rikta ett speciellt tack till Robert Lagergren för
all hjälp och alla tålmodiga förklaringar av diverse matematiska spörsmål som
jag ställde i tid och otid och som du alltid lika entusiastiskt besvarade.
Till medverkande studenter och deras lärare vill jag rikta ett speciellt tack.
Utan er – ingen avhandling!
Den fina omslagsbilden är tecknad av min systerdotter Thisbe Stadler. Tack
Thisbe, för att du tog dig tid! Mina föräldrar, Lars-Eric Stadler och Kristina
Stadler, vill jag tacka för ert ständiga stöd, intresse, engagemang och tro på mig
och min förmåga. Sist, men allra mest, vill jag tacka min älskade make, Kent
Stadler och mina fantastiska barn, Miriam, Gillis och Selma.
Växjö i november 2009
Erika Stadler

Sammanfattning
Den här avhandlingen handlar om nybörjarstudenter i matematik vid universitetet. Som lärare i matematik vid både gymnasiet och universitetet har jag upplevt
att flera studenter tycker att det är stor skillnad mellan att läsa matematik på respektive stadium. Universitetet utgör ett nytt undervisningssammanhang där matematiken uppträder i en delvis ny skepnad. Det ställer krav på studenternas förkunskaper, förmåga att anpassa sig till ett delvis nytt undervisningssammanhang
och ämnesinnehåll.
Syftet med min avhandling är att undersöka stadieövergången mellan matematikstudier på gymnasiet och universitetet ur ett studerandeperspektiv.
Tidigare forskning om stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet,
visar att stadieövergången är en mångfacetterad och komplex företeelse och inrymmer både ett individuellt, sociokulturellt och situerat perspektiv på lärande
och kunskap. Det finns flera undersökningar som direkt har belyst stadieövergången och de problem och svårigheter som har en tendens att uppkomma i
samband med denna. Resultaten pekar på att studenters bristande matematiska
förkunskaper, ett nytt undervisningssammanhang och matematikens förändrade
karaktär är några orsaker till att studenter får svårigheter med matematiken på
universitetet. Studenters begreppsutveckling och begreppsförståelse av matematik med en mer akademisk prägel har undersökts ur ett mer individuellt perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv har stadieövergången betraktats som studenters införlivande i en ny kultur med nya diskursiva och kommunikativa artefakter, medan forskning ur ett situerat perspektiv har fokuserat individers deltagande i den praktikgemenskap som universitetsstudier i matematik kan utgöra.
Att studier om stadieövergången har genomförts utifrån olika teoretiska perspektiv på lärande och kunskap får avgörande konsekvenser för hur stadieövergången betraktas och definieras, vilket i sin tur leder till att stadieövergången
kan uppfattas på väsentligen olika sätt. Valet av teoretiskt perspektiv medför
också att vissa aspekter av stadieövergången fokuseras medan andra lämnas därhän. Istället för att välja ett på förhand givet teoretiskt perspektiv på min studie
har jag därför valt att utgå från en vardaglig och konkret definition av stadieövergången som studenters lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot
bakgrund av deras tidigare erfarenheter.
Att lära matematik i ett nytt sammanhang aktualiserar begrepp som stadium,
sammanhang och kontext. Jag har valt att definiera stadium som den fysiska,
administrativa och organisatoriska institution där matematikundervisning bedrivs. Således är gymnasiet ett stadium medan universitetet utgör ett annat. Med
sammanhang avser jag den sociala och kulturella omgivning som ett stadium er-

bjuder. Kontextbegreppet utgörs av forskarens konstruktion av studenternas
uppfattning om det aktuella undervisnings- och lärandesammanhanget. När det
gäller lärande av matematik har jag framför allt valt att rikta fokus mot matematiska procedurer och objekt som två väsentligen skilda lärandeprodukter. Tidigare forskning indikerar att det finns ett visst samband mellan gymnasiet med mer
procedurinriktade lärandeprodukter och universitetet med ett större fokus på objektorienterad matematisk kunskap. Det är också relevant att prata om lärande
och förståelse av matematiska begrepp, där det finns stora kvalitativa skillnader
mellan olika begreppsutvecklingsprocesser.
För att undersöka stadieövergången har jag följt fem lärarstudenter under deras inledande studier i matematik. En första intervju genomfördes med studenterna innan de påbörjat matematikstudierna. Studenterna fick redogöra för sina
tidigare erfarenheter av och sin syn på matematik och matematikundervisning.
De fick också berätta om sina förväntningar på universitetsstudierna i matematik
och vad det skulle kunna tänkas innebära. Studenterna har sedan blivit intervjuade under kursernas gång. De har också blivit observerade under föreläsningar
och räkneövningar, samt när de har arbetat med övningsuppgifter enskilt och i
spontana grupper med studiekamrater.
Transkriptionerna från förintervjuerna har analyserats med metoder inspirerade från grounded theory. Data sorteras och struktureras genom kodning. Det innebär att datasegment som väsentligen innehåller samma företeelse benämns på
ett sätt som både beskriver innehållet och dess karaktär. På så sätt kan teoretiska
begrepp och ramverk konstrueras från data, dvs. utgångspunkten är en verklig
situation som sedan resulterar i en teoretisk och mer generell beskrivning.
Det huvudsakliga resultatet från förintervjuerna utgörs av tre kategorier som
beskriver studenternas lärande i matematik. Matematikens lärandeobjekt refererar till studenternas uppfattning om det huvudsakliga målet med och innehållet i
matematikstudierna. I förintervjuerna ger studenterna uttryck för sin syn på olika
matematiska ämnesområden, men de pratar också om nyttan av kunskaper i matematik och vad som krävs för att lära matematik. Några exempel är när studenterna tycker att det är en väsentlig skillnad mellan att kunna och förstå matematik, samt att kunskaper i matematik kan bidra till att utveckla det logiska tänkandet. Studenters synsätt på matematik och matematikundervisning är en individuell företeelse som tenderar att förändras över tid. Därför skall matematikens
lärandeobjekt betraktas som en individuell och relationell företeelse mellan studenten och hans eller hennes matematikstudier.
Matematiska resurser relaterar till de företeelser och de objekt som studenterna använder sig av för att tillägna sig olika matematiska lärandeobjekt. Läraren, studiekamrater, läroboken och individuella förkunskaper är några exempel
på entiteter som studenterna kan använda som matematiska resurser. Det är viktigt att betona att dessa blir matematiska resurser först då studenten använder
dem som sådana. Skilda objekt och företeelser kan ha likvärdiga funktioner som
matematiska resurser när studenter skall tillägna sig ett matematiskt lärandeobjekt. Omvänt kan studenter använda samma objekt eller företeelse som olika matematiska resurser.

Studenten som lärande aktör fångar studenternas handlingar, intentioner och
föreställningar i samband med att de skall lära sig matematik. Studenter använder olika matematiska resurser för att tillägna sig skilda matematiska lärandeobjekt. Detta tar sig uttryck i studenternas handlingar och utsagor. Studenten som
lärande aktör riktar fokus mot just dessa handlingar och utsagor genom att undersöka dessa med fokus på de matematiska lärandeobjekt och de matematiska
resurser som aktualiseras i sammanhanget.
De tre kategorierna är teoretiska begrepp som belyser väsentliga aspekter av
lärande och undervisning i matematik ur studenternas perspektiv. Kategorierna
bildar underlag för ett teoretiskt ramverk som kan beskriva stadieövergången.
Genom att undersöka hur respektive kategori förändras eller består i samband
med stadieövergången, samt hur relationerna mellan kategorierna förändras kan
stadieövergången ges en teoretisk beskrivning. Kategorierna har även legat till
grund för den fortsatta analysen av intervjuer och observationer som har genomförts under matematikkurserna. Syftet med att intervjua studenterna under matematikkursernas gång har varit att undersöka om deras syn på matematik och
matematikundervisning förändras. Genom att observera studenterna när de arbetar med matematik och löser övningsuppgifter har jag utifrån ett observatörsperspektiv kunnat analysera deras matematiska lärandeobjekt och vilka matematiska resurser de nyttjar i egenskap av lärande aktörer.
I förintervjuerna uttrycker studenterna att de förväntar sig att universitetsmatematiken kommer att bli svårare. Föreläsningarna blir längre, antalet övningsuppgifter som skall lösas blir fler och studierna kommer att ta mer tid i anspråk.
De stora skillnaderna mellan gymnasiets och universitetets matematikundervisning visar sig dock främst vara av kvalitativ karaktär. Ur studenternas perspektiv
medför stadieövergången en minskad samstämmighet mellan matematikens
lärandeobjekt och matematiska resurser. Från gymnasiet är studenterna vana vid
att lärarens genomgång utgör ett konkret stöd för och instruktioner till hur de
övningsuppgifter som studenterna skall arbeta med under resterande lektionstid
skall lösas. På universitetet kan lärarens genomgång ha ett delvis annat syfte,
exempelvis att illustrera en mer övergripande matematisk idé eller teori. De exempel som läraren demonstrerar på tavlan eller som läroboken redovisar med
fullständiga lösningar syftar inte i första hand på att utgöra en lösningsmall eller
algoritm för hur andra uppgifter skall lösas. Det gör att studenterna upplever en
diskrepans mellan de potentiella matematiska resurser som erbjuds i undervisningssammanhanget och de matematiska lärandeobjekt som de fokuserar mot.
När det gäller matematikens lärandeobjekt finns en stark medvetenhet om att
studenterna bör eftersträva mer sammanhangsbunden förståelse, i motsats till en
algoritmisk. Detta kan dock vara svårt för studenterna att uppnå. Studenternas
strävan efter en sammanhangsbunden förståelse kombinerat med att de inte alltid
vet hur detta skall åstadkommas, har en tendens att resultera i vad jag har valt att
kalla en funktionell förståelse. Studenterna strävar efter att tillägna sig de matematiska lärandeobjekt som de har förmåga att förstå och uppfatta och som de har
möjlighet att tillägna sig utifrån tillgängliga matematiska resurser. Detta resulterar i sin tur i ett behov av en omorientering av matematikens lärandeobjekt, ex-

empelvis mot en mer sammanhangsbunden förståelse. Det resulterar också i ett
behov av en komplettering av matematiska resurser. Kompletteringen består
både i att använda nya matematiska resurser, men även att använda befintliga
och bekanta matematiska resurser på ett delvis nytt sätt. Ett exempel på detta är
att studenterna ibland måste läsa teoretiska avsnitt i läroboken för att kunna påbörja arbetet med övningsuppgifter. Ett annat exempel är att inse att lärarens förklaringar i många fall i första hand syftar till att stödja en mer sammanhangsbunden förståelse, som studenterna själva måste omsätta och processa för att
kunna nyttja denna förståelse för att lösa övningsuppgifter.
Ur ett metodologiskt perspektiv kan denna studie om stadieövergångar utgöra
ett exempel på hur man kan forska om komplexa företeelser och fenomen. I stället för att utgå från ett färdigt teoretiskt ramverk eller forskningsfrågor som i sig
implicerar en specifik teoretisk ansats har jag valt att utgå från min vardagserfarenhetsbaserade definition av stadieövergången och dess väsentliga delar. Genom att samla empiriskt datamaterial från de situationer där stadieövergången
utifrån min definition aktualiseras har det varit möjligt att arbeta i omvänd ordning, så att resultatet i huvudsak utgör en teoretisk beskrivning av stadieövergången, vilket också har varit ett övergripande syfte med studien.
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Bilaga 1. Intervjuguide

1. Inledning
1.1 Introduktion till området
Denna avhandling handlar om nybörjarstudenter i matematik vid universitetet.
Mitt intresse för denna studentgrupp grundar sig bland annat i att jag har undervisat i matematik på gymnasiets naturvetenskapliga program och på ingenjörsoch lärarprogrammet vid universitetet. Mina personliga erfarenheter är att det
finns väsentliga skillnader mellan matematikundervisningen på dessa utbildningsstadier. Studenter jag har mött vid universitetet vittnar också om denna
skillnad. Många av dem anser att matematik är både roligt och viktigt, men att
matematikstudier vid universitetet är betydligt svårare och mer tidskrävande än
på gymnasiet. Vissa studenter kan ha svårt att hitta väl fungerande studiestrategier, medan en del studenter menar att de helt enkelt har svårt att se nyttan
med sina matematikstudier. Det kan i sin tur ha negativ inverkan på deras studiemotivation trots att matematiken har direkt relevans för deras utbildningsoch yrkesval.
Matematik är volymmässigt ett stort ämne inom eftergymnasiala utbildningar.
I Sverige påbörjar varje år flera tusen studenter matematikstudier i någon form
vid ett universitet eller en högskola. Vissa av dessa studenter läser matematik
som en liten del av ett omfattande utbildningsprogram. För andra är matematik
utbildningens huvudämne, exempelvis för matematiker eller blivande matematiklärare. Oavsett omfattning eller syfte med matematikstudierna är en hög kvalitet på undervisningen eftersträvansvärd, ur både universitetens och studenternas perspektiv. Såväl utbildningspolitiska instanser, universitet och högskolor
som matematikdidaktisk forskning har intresserat sig för övergången mellan
gymnasieskolan och universitetet när det gäller matematikundervisning. Drivkraften bakom detta intresse är i samtliga fall ytterst att förbättra matematikundervisningen vid universitet och högskolor i olika avseenden.
Det finns flera undersökningar som belyser nybörjarstudenter på matematikutbildningar och de utbildningssystem som dessa studenter hamnar i (Högskoleverket, 1999; Högskoleverket, 2002; Högskoleverket, 2005; Thunberg & Filipsson, 2005). Flera av dem pekar på olika problem och svårigheter i samband med
att studenter påbörjar matematikstudier vid universitetet som har stark anknytning till övergången från ett utbildningsstadium till ett annat. Några exempel är
nybörjarstudenters bristande förkunskaper, främlingskap inför nya undervisningsmetoder och matematikämnets delvis förändrade karaktär.
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En stor del av forskningen om lärande och undervisning i matematik på universitetsnivå har belyst de svårigheter som studenter möter i samband med studier av ett specifikt matematiskt innehåll, exempelvis gränsvärden (Juter, 2006),
differentialekvationer (Rasmusen, 2001), linjär algebra (Dorier & Sierpinska,
2001) och gruppteori (Nardi, 2000). Andra studier har ur ett mer allmänt perspektiv belyst universitetsstudenters matematiska resonemang (Lithner, 2003)
och hur de hanterar olika faktorer i undervisningssituationen, exempelvis att lösa
icke-rutinmässiga problem (Schoenfeld, 1985) eller deras syn på och förhållningssätt till matematiska bevis (Wistedt & Brattström, 2004). Till viss del kan
studenternas svårigheter förklaras med att lärande av matematik i allmänhet är
en komplex företeelse (Niss, 2001) men också att yttre omständigheter på ett
mer institutionellt plan förändras (Chevallard, 1992). Hur eleverna lär sig matematik och vad de lär sig bestäms både av matematikens kunskapsteoretiska karaktär, den lärandes föreställningar om matematiken, den sociala och kulturella
miljön samt det sammanhang i vilket lärandet äger rum. En stor del av de problem som uppkommer för nybörjarstudenter i matematik vid universitetet har
dock direkt anknytning till de förändringar som övergången från ett utbildningsstadium till ett annat medför (de Guzmán et al., 1998; Lithner, 1999; Perry,
1999). I samband med en övergång från gymnasieskolans till universitetets matematikundervisning kan mindre eller större förändringar av dessa faktorer ske
som kan få omfattande konsekvenser för studenternas lärandeprocesser och lärandeprodukter.
Mitt forskningsintresse riktar sig framför allt mot hur studenterna upplever att
ovanstående faktorer förändras i samband med att de påbörjar matematikstudier
vid universitetet samt hur det påverkar deras lärande av matematik. En viktig
aspekt av denna förändring är hur studenternas tidigare erfarenheter från matematikundervisning på gymnasial nivå påverkar deras studier i matematik vid
universitetet. De begrepp som är relevanta för studien kommer att diskuteras
mer utförligt i avhandlingens senare delar. Redan inledningsvis vill jag dock ge
en preliminär definition av några termer som jag använder mig av. Begreppet
stadieövergång kommer att användas som en sammanfattande benämning på
ovanstående frågor som rör nybörjarstudenternas inledande matematikstudier
vid universitetet. Med stadium avser jag helt enkelt olika utbildningsinstitutioner
inom det svenska utbildningsväsendet. Följaktligen utgör gymnasiet ett stadium
medan universitetet utgör ett annat. Jag har också valt att göra en distinktion
mellan studier om stadieövergången och studier om matematikdidaktisk forskning som är relevant för stadieövergången. Den förra kommer att behandlas i
nästa avsnitt, där jag kortfattat redogör dels för ett par studier som direkt adresserar stadieövergången mellan matematikstudier vid gymnasiet och universitetet
och dels för studier om nybörjarstudenter i matematik vid universitet och högskolor. Matematikdidaktisk forskning som är relevant för stadieövergången behandlas i kapitlet om teoretisk bakgrund.
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1.2 Nybörjarstudenter i matematik
I den här översiktliga redogörelsen av tidigare studier om stadieövergången och
nybörjarstudenters lärande av matematik ges några exempel på de olika inriktningar och områdesfokus som tidigare studier om stadieövergången har haft.
Sammanställningen är inte, och gör inte heller anspråk på att vara, en heltäckande redogörelse för aktuell forskning inom området. Syftet är snarare att illustrera
olika mer övergripande forskningsansatser som har använts inom området. I tidigare studier och rapporter som med olika utgångspunkter och perspektiv har
undersökt stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet framträder framför allt tre samverkande faktorer som kan påverka nybörjarstudenters förutsättningar att studera matematik. Det är studenternas matematiska förkunskaper, det
matematiska stoffgapet mellan de olika stadierna samt institutionella och kulturella klyftor mellan de olika stadierna.
Flera utbildningspolitiska rapporter pekar på att det finns en stor spridning
bland nybörjarstudenters matematiska förkunskaper (Högskoleverket, 1999,
2002), framför allt i elementär algebra. I rapporterna visas på ett samband mellan gymnasiebetygen i matematik och studieframgångar i matematik vid universitetet, där studenter med höga betyg i matematik från gymnasiet klarar sina matematikstudier betydligt bättre än studenter med låga betyg. Det är väsentligt att
studenterna har förmåga att transferera färdigheter, begrepp och lärandestrategier från gymnasiet för att nå framgång i sina matematikstudier vid universitetet
(Wood, 2001). Thunberg och Filipsson (2005) menar dock att det finns strukturella problem när det gäller förkunskaper och inledande matematikstudier vid
universitetet, då behörighetskraven till matematikstudier vid högskola och universitet är lägre än de faktiska förkunskaper som krävs för att klara av studierna.
En annan sida av stadieövergången rör det matematiska innehåll som behandlas i gymnasieskolornas och universitetens matematikkurser. Thunberg och Filipsson (2005) talar om ett stoffgap, som bland annat visar sig i diskrepansen
mellan de kunskapskrav som ställs i gymnasieskolans nationella prov och det
matematiska innehåll i de diagnoser och preparandkurser som flera universitet
och högskolor använder. Vissa delar av innehållet i universitetens introduktionskurser och för-diagnoser förekommer inte i gymnasieskolans kursplaner.
Stoffgapet visar sig också i matematikämnets delvis förändrade karaktär. de
Guzmán et al. (1998) hävdar att stadieövergången även medför en övergång från
elementärt till avancerat matematiskt tänkande, vilket medför epistemologiska
och kognitiva svårigheter för många studenter. Ett mer matematiskt formellt
språk samt en ökad tonvikt på matematiska bevis ökar matematikens abstraktionsnivå, vilket studenter kan ha svårt att hantera.
Ett uttryck för den kulturklyfta som kan finnas mellan gymnasiet och universitetet kan bland annat visa sig i nybörjarstudenters och universitetslärares skilda
synsätt på vad matematisk kunskap är och vad det innebär att lära sig matematik
(Crawford et al., 1998; Thunberg & Filipsson, 2005). Studenter som betraktar
matematiken som en lösryckt samling kunskap och som riktar fokus mot att räkna uppgifter har större tendens till ett ytligt lärande. Studenter som istället ser
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matematiken som ett sammanhängande kunskapsfält har snarare en inriktning på
sitt lärande som resulterar i djupare matematiska kunskaper. Det ställs alltså
krav på studentens anpassningsförmåga till ett delvis förändrat matematiskt innehåll, nya lärandestilar samt personliga och sociala anpassningar (Wood,
2001). Sociologiska och kulturella svårigheter ger förändrade förutsättningar
och villkor för lärande och undervisning. Stora undervisningsgrupper, byte av
studiekamrater och en ökad distans till läraren är exempel på sådana faktorer.
Tidigare erfarenheter från matematikundervisning på gymnasiet kan ha en avgörande betydelse för stadieövergången, om studenter upplever att studietempo, relationen till läraren och examinationsformer på universitetet väsentligen skiljer
sig åt jämfört med vad studenterna är vana vid från gymnasiet (de Guzmán et al.,
1998).
I samband med stadieövergången kan diskrepanser uppkomma mellan lärandeinnehåll och villkoren för lärande (Dahl, 2009; Gueudet, 2008). I samband
med stadieövergången till universitetet blir det matematiska innehåll som skall
läras mer komplext. Däremot finns resultat som pekar i delvis motsatta riktningar när det gäller kraven för lärandet. Dahl (2009) har undersökt relationen mellan det matematiska innehåll och de kompetenser som elever och studenter skall
uppnå enligt styrdokument och kursplaner i Danmark. Medan det matematiska
ämnesinnehållet refererar till faktisk matematisk kunskap syftar kompetenser på
studenters sätt att lära sig och att hantera kunskapsinnehållet. Dahl konstaterar
att samtidigt som det matematiska ämnesinnehållet blir mer komplext, tycks de
genomsnittliga kraven på matematisk kompetens sänkas för varje stadium. Ju
svårare det matematiska ämnesinnehållet är, desto fler detaljerade instruktioner
och demonstrationer för hur innehållet skall hanteras och uppgifter skall lösas
får studenterna. Studenterna förutsätts i allt mindre utsträckning tänka kritiskt
och självständigt. Den matematiska kompetens som studenterna ges möjlighet
att uppnå inom ramen för sin utbildning tycks alltså inte svara mot de krav som
det matematiska innehållet ställer. Samtidigt finns forskningsresultat som visar
att studenters svårigheter i samband med stadieövergången främst orsakas av
anhopningar av små förändringar i lärandesammanhanget (Gueudet, 2008). På
gymnasiet finns en tendens att dela upp det matematiska stoffet i enkla deluppgifter som tenderar att bli lösryckta ur sitt sammanhang. Syftet med instruktion
och exempel är att hjälpa studenterna att lösa uppgifter och producera konkreta
resultat. På universitetet förväntas studenterna själva kunna identifiera olika delar i mer omfattande uppgifter, förstå olika samband och resultat i ett större
sammanhang och ha en övergripande förståelse för det matematiska innehållet.
Dessa nya krav tar sig uttryck i små outtalade förändringar i undervisningssammanhanget och villkoren för lärandet. Stadieövergången mellan gymnasiet och
universitetet handlar alltså både om att det matematiska innehållet blir mer
komplext och att undervisningssammanhanget förändras därefter. Denna slutsats
skiljer sig från Dahls (2009), vars resultat snarare pekar mot en harmoniering av
undervisningssammanhanget för att kompensera det mer komplexa matematiska
innehållet.
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Förkunskaper, stoffgapet och kulturklyftan, som är nära förknippade med
varandra, ger en allmän belysning av stadieövergångsproblematiken. Ur studenternas perspektiv handlar således stadieövergången om att ha erforderliga förkunskaper i matematik när de börjar sina universitetsstudier i matematik. De
måste också kunna uppfatta och på ett lämpligt sätt förhålla sig till en förändring
av det matematiska innehållets karaktär. Samtidigt är studenterna nykomlingar i
en fysisk och organisatorisk utbildningsinstitution, vilket kräver förmåga att anamma en (delvis) ny undervisningskultur och att anpassa sig till ett förändrat
undervisningssammanhang i vidare mening. Det ställer krav på både personlig
och social anpassningsförmåga. Stadieövergången inrymmer således aspekter av
både individuell och social karaktär. Individens kognitiva utveckling av matematisk förståelse står i fokus, men också det nya undervisningssammanhang och
de förändrade villkor för det matematiska lärande som stadieövergången medför.
Dessa skilda aspekter på lärande och kunskap kräver problematisering av olika
teoretiska perspektiv på lärande och kunskap. Jag kommer därför att redogöra
för dessa i avhandlingens teoretiska bakgrund samt behandla andra centrala begrepp som behövs för att kunna beskriva och undersöka vad som händer med
studenter i samband med stadieövergången.
Det individuella och det sociala kan i sin tur studeras utifrån olika perspektiv.
Dels kan vi som utomstående observatörer studera vad som händer när studenter
påbörjar matematikstudier vid universitetet. Dels kan vi försöka analysera studenters syn på och upplevelser av händelser, situationer och skeenden. Ett studerandeperspektiv på stadieövergången utgår från studenternas perspektiv. Genom
att relatera det till ett observatörsperspektiv på studenterna ger det bland annat
möjlighet att studera hur studenter upplever sitt matematiska lärande, hur de förhåller sig till de studiesociala förändringar som de ställs inför, samt hur tidigare
erfarenheter av matematikundervisning påverkar studenternas upplevelser och
förhållningssätt. De olika perspektiven får också metodologiska konsekvenser,
som jag kommer att återkomma till i metodavsnittet.
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2. Teoretisk bakgrund
En viktig del av en forskningsstudie utgörs av dess teoretiska förankring som i
avhandlingar och artiklar brukar benämnas ”teori”. Detta är dock ett mångfacetterat begrepp som kan användas med varierande innebörd. För en forskare är det
viktigt att deklarera vilken vetenskaplig diskurs han eller hon gör anspråk på att
delta i. Det kan bland annat göras genom att referera till tidigare forskning som
är relevant för den aktuella studien. Teori kan också avse ett teoretiskt perspektiv som anger vilka epistemologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
forskaren väljer för en studie. Ett teoretiskt ramverk kan betraktas som en mer
lokal tillämpning av teori, som inrymmer definitioner av specifika teoretiska begrepp och deras inbördes relationer som kan användas för att analysera data. För
att ett sådant teoretiskt ramverk skall vara användbart i praktiken är det viktigt
att centrala begrepp ges en operationell definition så att det finns en tydlig länk
mellan teoretiska begrepp och deras empiriska uttryck. Teori likställs ibland
även med ramverk av mer metodologisk karaktär. Skillnaden mellan ett teoretiskt och ett metodologiskt ramverk är att medan det förra i första hand definierar begrepp och relationer på ett teoretiskt plan, utan att direkt föreskriva hur
dessa konkret skall operationaliseras, innehåller ett metodologiskt ramverk även
metoder för datainsamling och analys. Ett metodologiskt ramverk sammanlänkar
alltså teori och metod. Grounded theory och Intentionell analys med kontextualiseringsperspektiv är några exempel, som jag kommer att återkomma till i senare delar av avhandlingen.
En redogörelse för tidigare studier som direkt adresserar stadieövergången
har presenterats i avhandlingens inledning. I följande avsnitt kommer fokus att
rikta mot en mer generell diskussion om olika teoretiska perspektiv för att belysa lärande och kunskap, samt relationen mellan teoretiska perspektiv, teoretiska
ramverk och några av deras metodologiska konsekvenser. Syftet med avsnittet
”Teoretiska perspektiv på lärande och kunskap” är att redogöra för några grundläggande perspektiv på lärande och kunskap som har varit tongivande för den
matematikdidaktiska forskningen. Jag kommer också att bidra till diskussionen
om huruvida dessa perspektiv kan kombineras eller koordineras, eller om det
finns alternativa sätt att belysa frågeställningen. I följande avsnitt ”Att studera
matematik i ett nytt sammanhang” behandlas teoretiska begrepp och deras möjligheter att användas för att ge en teoretisk beskrivning och belysning av en stadieövergång. Avsnittet inleds med epistemologiska överväganden när det gäller
matematik och matematisk kunskap. Därefter diskuteras begreppen ”sammanhang” och ”kontext” och hur övergångar eller förflyttningar mellan dessa sammanhang kan förstås. Jag behandlar matematiskt lärande utifrån olika samman-
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hang där vi kan anta att synen på matematik och matematiskt lärande skiljer sig
åt och att det får konsekvenser för studenternas lärande. I kapitlets sista avsnitt
”Att lära matematik” redogör jag för delar av den forskning som behandlar individers lärandeprocesser och lärandeprodukter när det gäller matematik och matematiskt lärande på eftergymnasial nivå, samt diskuterar hur individens utveckling av matematiska kunskaper och förmågor kan kopplas till stadieövergången.

2.1 Teoretiska perspektiv på lärande och
kunskap
För att undersöka nybörjarstudenters inledande matematikstudier vid universitetet ur ett individuellt, sociokulturellt och situerat perspektiv behöver man klargöra synen på lärande och kunskap. Olika perspektiv får konsekvenser för metodologiska ställningstaganden, val av analysenhet och vilka resultat som kan förväntas. Samtidigt kan olika forskningsfrågor ligga mer eller mindre nära ett teoretiskt perspektiv. Avsikten med följande avsnitt är att kortfattat redogöra för ett
konstruktivistiskt, ett sociokulturellt och ett situerat perspektiv på lärande och
kunskap, samt vilka aspekter av stadieövergången som kan belysas utifrån respektive perspektiv. Därefter diskuteras möjliga teoretiska utgångspunkter för
att belysa stadieövergången både ur ett individuellt och socialt perspektiv.

2.1.1 Ett konstruktivistiskt perspektiv
Konstruktivismen har sitt ursprung i Piagets synsätt på lärande och kunskap.
Piaget ifrågasatte det rådande epistemologiska synsättet att kunskap är en spegelbild av en verklighet som är utanför och oberoende av individen (von Glasersfeld, 1995b). Istället sammankopplade Piaget kunskap med människans biologiska drift att överleva genom att anpassa sig till omgivningen. Ett barn har
ingen medfödd kunskap. Istället föds barnet med reflexer som resulterar i handlingar. Barnet uppfattar en situation som det sammankopplar med en aktivitet,
en aktivitet som barnet sedan utför med en förväntan om ett positivt resultat. Ur
ett konstruktivistiskt perspektiv är kunskap en individuell konstruktion, baserad
på individens erfarenheter (von Glasersfeld, 1995b). Allt eftersom barnet mognar och utvecklas, ersätts reflexerna med handlingsscheman som i sin tur har en
nära koppling till kognitiva strukturer. Det är dessa strukturer eller scheman som
ger mening och sammanhang åt händelser, upplevelser och erfarenheter (Ernest,
1998). Assimilation innebär att kunskap kan tolkas med hjälp av redan existerande scheman. Individens handlingar resulterar i förväntat resultat, vilket gör
att han eller hon upplever att det aktuella begrepps- eller handlingsschemat
stämmer. Det är alltså individens befintliga kunskap som ger mening åt händelser och upplevelser. Om detta inte är möjligt måste individen göra en omstrukturering av befintliga scheman. Denna process kallas för ackommodation. Genom
dessa två processer konstrueras och modifieras kontinuerligt individens kogniti-
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va representation av matematiken och det sociala sammanhang i vilket lärandet
äger rum. Att exempelvis lära sig matematik innebär då att åstadkomma en begreppslig förändring, där de begrepp som tidigare tett sig naiva och inkonsistenta, överges till förmån för begrepp som den lärande upplever som mer exakta
och användbara. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är alltså lärande rekursivt
till sin natur eftersom ny kunskap bygger på tidigare erfarenheter.
Lärande är nära knutet till individens mentala och fysiska aktiviteter, där kunskap grundar sig på en erfarenhetsbaserad verklighet (von Glasersfeld, 1995a).
Det finns inga garantier för att olika individers kognitiva representationer är
isomorfa, eller att dessa i sin tur överensstämmer med något som finns utanför
individerna. Kunskap är inte fråga om att individen skapar sig en avbildning av
en ontologisk verklighet. Istället utvecklar individen kognitiva strukturer som
visar sig gångbara eller funktionella i olika sammanhang. Kunskap är alltså snarare en fråga om överensstämmelse än om sanning. Individens upplevelse av den
fysiska omgivningen och det sociala sammanhang som han eller hon befinner
sig i är andra exempel på individuella konstruktioner. Å andra sidan är kunskap
inte heller en fråga om solipsism. Den sociala omgivningen har en avgörande
roll för individens kunskapsmässiga utveckling och är en av de viktigaste källorna till ackommodation (von Glasersfeld, 1998). Individens begreppsscheman
innehåller även förutsägelser om hur andra individer skall bete sig och agera i
olika situationer. Detta är endast möjligt genom att individen applicerar delar av
sina egna scheman på andra individer. Då individen upplever att hans eller hennes kognitiva strukturer överensstämmer med omgivningens, kan kunskapen ur
individens perspektiv upplevas som objektiv och gemensam (von Glasersfeld,
1995a). Kunskapen blir intersubjektiv, vilket upplevs som en mer livskraftig
form av kunskap.
Matematikdidaktiska studier med en konstruktivistisk forskningsansats har
framför allt riktat intresset mot elevers begreppsförståelse och begreppsuppfattning. Individen och det matematiska innehållet har fokuserats. Några exempel
på studier med en konstruktivistisk prägel är sådana som har behandlat elevers
förståelse av specifika matematiska begrepp, relationen mellan begreppsdefinition och begreppsbild, matematiskt resonemang och avancerat matematiskt tänkande. När det gäller lärandesammanhang och undervisning har forskare med en
konstruktivistisk ansats intresserat sig för vilka möjligheter till ackommodation
som undervisningsmiljön erbjuder. Syftet har varit att utforma undervisningsmaterial och lärare–elev-kommunikation som möjliggör kognitiva konflikter hos
den enskilda eleven, vilket möjliggör ackommodation och därmed lärande.

2.1.2 Ett sociokulturellt perspektiv
Det gemensamma kännetecknet för de teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som gör anspråk på att vara sociokulturella är att de utgår från Vygotskys
tankar om individers utveckling. Kärnpunkten i hans arbeten är att individens
tankar är präglade av det sammanhang hon lever i och människan utvecklas genom samspel med andra människor i sociala sammanhang (Davydov, 1995).
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Kunskap är situerad i ett sammanhang och aktualiseras genom samspelet mellan
människor för att sedan bli en del av den enskilda individens tänkande och handlande. Kunskap kan alltså karaktäriseras av vad individer och kollektiv får med
sig från olika sociala situationer som sedan brukas i framtiden (Lerman, 2006).
Ur ett sociokulturellt perspektiv saknar människan direkt, omedelbar och
otolkad kontakt med verkligheten (Säljö, 2000). Istället kommer individers uppfattning av verkligheten tankar och lärande att präglas av de intellektuellt diskursiva och fysiskt tekniska redskap vi får tillgång till och lär oss att behärska,
så kallade artefakter. Vår kultur, vår samlade kunskap och våra värderingar finns
inbäddade i de fysiska, intellektuella, psykologiska och språkliga redskap som vi
omger oss med. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningar är
framvuxna ur och färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap
Genom att vi brukar dessa för att kommunicera och varsebli vår omgivning
medieras denna kultur och dessa ideal till vårt medvetande, eftersom artefakter,
språk, tecken och symboler tjänar som ett filter mellan människors tänkande och
omvärlden.
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan således lärande beskrivas i termer av
mediering av kunskap genom artefakter som förekommer ett socialt sammanhang (Säljö, 2000). Människors handlingar sker inom ramen för ett socialt sammanhang i direkt eller indirekt samspel med andra. Medvetet eller omedvetet
uppfattar individen omgivningens krav och förväntningar, samt vilket handlingsutrymme som finns. Individens ambitioner att svara mot dessa krav handlar
om att lära sig bruka och utveckla de artefakter som finns i omgivningen genom
att kommunicera och samarbeta med andra människor inom ramen för olika kollektiva verksamheter.
Ett matematikdidaktiskt konkret exempel på en artefakt och dess medierande
funktion är miniräknaren. I den finns algoritmer och matematiska konventioner
inbyggda. För den lärande individens del gäller det att bli förtrogen med vilka
räkneoperationer som är lämpliga och vilka svar som är rimliga i förhållande till
det begreppsliga sammanhang som en matematiklektion kan utgöra. Miniräknaren utgör därmed en artefakt som medierar matematisk kunskap till individen.
För att bli delaktig i en social praktik har språket en avgörande betydelse (Imsen, 2000). Medan det talade språket utgör basen för kommunikation mellan individer, blir det inre tysta språket ett redskap för medvetandet och självreflektion. Följaktligen utgör det senare tankens huvudsakliga byggsten och är ett viktigt redskap för individens kognitiva utveckling. Språket spelar också en stor roll
när det gäller begreppsbildning och utvecklingen av förståelsen av olika begrepp
(Vygotsky, 1987). När det gäller vardagliga begrepp utvecklas de spontant och
baseras på den lärandes egna erfarenheter. Vetenskapliga begrepp kan däremot
innehålla en hög grad av generalisering. De utvecklas ofta i ett undervisningssammanhang som kan ha en svag anknytning till den lärandes vardag. Vetenskapliga begrepps abstrakta och generella karaktär medför många gånger att hela
den lärandes intellektuella kapacitet tas i anspråk. Trots att generaliserbarheten
av vardagliga begrepp är begränsad krävs det att den lärande har uppnått en viss
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utvecklingsnivå på dessa begrepp för att kunna utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp. Begreppsutvecklingen kan alltså betraktas som två processer,
som i vissa avseenden stödjer varandra, även om utvecklingen sker i motsatt
riktning.

2.1.3 Ett situerat perspektiv
De grundläggande tankarna och teorierna för situerade perspektiv på lärande och
kunskap kan tillskrivas Lave och Wenger (1991) samt Wenger (1998). Även om
författarna delvis identifierar olika processer för lärande och kunskap är en
gemensam utgångspunkt för ett situerat perspektiv att lärande och kunskap är
förankrat i sociala praktiker, eller så kallade praktikgemenskaper (eng.: Communities of Practice1)2.
Det är svårt att ge en exakt definition av praktikbegreppet. Däremot kan en
praktik beskrivas utifrån dess egenskaper. Grundvalen för en praktik utgörs av
att människor utför handlingar i ett socialt sammanhang som är präglat av historiska influenser (Wenger, 1998). En praktik innefattar deltagare som samlas
kring ett gemensamt explicit eller implicit syfte. En praktik är uppbyggd utifrån
någon form av struktur där det finns ett gemensamt synsätt på beteende, språk,
vanor, värderingar och hur redskap skall användas (Winbourne, 2008). En praktik ger mening åt handlingar och utsagor, fungerar som ett sammanhållande kitt
mellan människor, utgör en lärandeprocess samt definierar gränsen mellan innanför- och utanförskap. Individer och praktikgemenskapen konstitueras i samspel med varandra. Samtidigt som individerna formas av praktiken, kommer
praktiken att formas av de individer som verkar inom den. När människor deltar
i aktiviteter förekommer ett ömsesidigt skapande av mening som är starkt knutet
till omvärlden. Det är i gränssnittet mellan individen och omgivningen som den
meningsskapande processen äger rum. Ritualer, vanor, anekdoter och händelser
är några exempel på olika historiska och sociala aspekter av sammanhanget som
spelar en väsentlig roll i denna process.
Deltagande innebär att individen ingår i en praktikgemenskap och på olika
sätt är aktivt engagerad i de sociala aktiviteter som äger rum där (Wenger,
1998). Precis som meningsskapande är deltagande en ömsesidigt dynamisk process som inte är direkt beroende av ett fysiskt deltagande. Individer som ingår i
en praktikgemenskap kan i princip inte heller välja om de skall delta eller inte.
Deltagande omfattar att göra, tala, tänka, känna och tillhöra och det involverar
–––––––––

1

Lave och Wenger har flera specifika begrepp och uttryck för ett situerat perspektiv på lärande och
kunskap, som saknar direkt motsvarighet på svenska. Jag har därför valt att fritt översätta dessa på
ett, som jag anser, lämpligt sätt.
2
Medan Lave och Wenger (1991) talar om sociala praktiker använder Wenger (1998) engelskans
motsvarighet till praktikgemenskap. Dessa definitioner av praktiker skiljer sig åt när det gäller förklaringar av hur individen blir delaktig i en praktik. Här har jag dock valt att inte problematisera
skillnaderna utan istället lyfta fram likheterna i perspektiven för att senare kunna ställa dem i relation till ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap.
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hela personen, kroppen, tankarna, känslorna och de sociala relationerna. Att delta innebär också att känna till och behärska outtalade och underliggande fenomen och företeelser som utgör en väsentlig del av en praktikgemenskap, exempelvis vad som betraktas som sunt förnuft, gemensamma traditioner och vanor.
En viktig beståndsdel i ett situerat perspektiv på lärande är hur en individ införlivas i en social praktik. Lave och Wenger (1991) beskriver startpunkten för
denna process som ”legitimt perifert deltagande”. Ur deras perspektiv är det i
denna process som lärandet sker. Individer strävar efter att delta i en praktikgemenskap genom att bemästra de kunskaper och färdigheter som bidrar till att de
blir fullvärdiga deltagare i praktikgemenskapen. Kunskap är alltså situerad i sociala praktiker (Kanes & Lerman, 2008) och saknar därmed ett på förhand givet
innehåll. Istället betraktas kunskap som en integrerad del i de aktiviteter som
äger rum och den kultur som präglar en social praktik. När individer införlivas i
sociala praktiker genom olika aktiviteter ger detta upphov till lärande. Relationen mellan individer och den sociala praktik de befinner sig i kan beskrivas som
ömsesidigt konstituerande. Sociala praktiker utgörs av individer som gemensamt
skapar mening och innebörd genom sina olika aktiviteter, samtidigt som individerna lär genom att delta i sociala praktiker. Legitimt perifert deltagande erbjuder ett ramverk för att sammanföra teorier om situerade aktiviteter och teorier
om produktion och reproduktion av den sociala ordningen. Det är ett synsätt på
och en väg att förstå lärande. Ett situerat perspektiv på lärande kan också ses
som en brygga mellan synen på lärande där den kognitiva processen sätts i första
rummet och synen på lärande där den sociala praktiken är det primära. Legitimt
perifert deltagande är ett sätt att beskriva lärandeprocessen ur ett situerat perspektiv.
En konsekvens av ett situerat perspektiv på lärande och kunskap är att det inte
är självklart att matematisk kunskap som individen tillägnat sig i en praktik kan
tillämpas i ett annat sammanhang. Eftersom lärande ur ett situerat perspektiv definieras som deltagande i en praktikgemenskap blir all kunskap och färdighet per
definition specifik och förknippas till specifika människor i en specifik situation.
Därmed utmanar ett situerat perspektiv på kunskap och lärande själva innebörden av abstraktion och generalisering, eftersom inget innehåll kan vara abstrakt i
sig själv. Det måste vara abstrakt och generellt i förhållande till något.

2.1.4 Samexistens av olika teoretiska perspektiv
Konstruktivismen, det sociokulturella perspektivet och situerat lärande gör alla
anspråk på att förklara vilka processer som ligger till grund för individens lärande och vad lärande innebär. Deras respektive utgångspunkter för dessa förklaringar är dock åtskilda. Det kan vara en orsak till att i synnerhet konstruktivismen
och det sociokulturella perspektivet under de senaste decennierna har delat den
matematikdidaktiska forskningsarenan i två delar, där forskare mer eller mindre
bekänner sig till det ena eller det andra perspektivet. Samtidigt har det pågått en
livlig debatt om huruvida de två perspektiven har något gemensamt och om de
kan förenas eller inte (Confrey, 1995). Vissa hävdar att de båda perspektiven är
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fundamentalt oförenliga (Lerman, 1996) medan andra menar att det snarare är en
fråga om inkommensurabilitet (Sfard, 2003). Till skillnad från tidigare modeller
för lärande, där individen uppfattades som en tom behållare som skulle fyllas
med kunskap (Imsen, 2000) betonar alla perspektiven vikten av individens aktivitet för lärande och utveckling (Shotter, 1995) och att det finns en intention
bakom dessa aktiviteter (von Glasersfeld, 1995a; Wenger, 1998). Båda perspektiven avskriver också kunskap som en absolut enhet i en verklighet utanför och
oberoende av människan (Brown, Collins & Duguid, 1989; von Glasersfeld,
1995a). Istället är kunskap i högsta grad knutet till individer och deras aktiviteter.
En skiljelinje mellan perspektiven är synen på kunskap och var den är lokaliserad (Cobb, 1994). Ur ett konstruktivistiskt perspektiv utgörs kunskap av kognitiva scheman som har visat sig gångbara i olika situationer, vilket medför att
tankar och lärande är lokaliserade i individens huvud. Omgivningen och andra
människor utgör en källa för att aktivera kognitiva konflikter. Eftersom kunskapen är lokaliserad i individen och alltså inte direkt iakttagbar, kan individen använda människor i sin omgivning som indikatorer på kunskapens livskraft och
funktionalitet. Om omgivningen verkar ha samma uppfattning som individen
själv är det rimligt att anta att den kunskap han eller hon har duger. Den fundamentala skillnaden mellan ett konstruktivistiskt och ett mer socialt perspektiv på
kunskap fångas av frågeställningen om det sociala är summan av olika individer,
eller om individerna är ett resultat av ett socialt sammanhang. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen lokaliserad i sociala sammanhang och dess fysiska
och kommunikativa artefakter. Ett situerat perspektiv betonar också kunskapens
situerade natur och förekomst i en praktik eller ett sammanhang. Den väsentliga
skillnaden mellan det sociokulturella och situerade perspektivet är om kunskapen finns i sammanhanget eller skapas i sammanhanget. Ett sätt att illustrera
denna väsentliga skillnad kan göras genom hur orden betonas i följande två meningar vilket också bidrar till att de får olika innebörd (Lave, 1996):
People live in history
People live in history.
I det första fallet, som får representera ett sociokulturellt perspektiv, betonas den
historia eller kultur som finns i det sociala sammanhanget. Det finns alltså en
samlad kunskap och kultur i ett socialt sammanhang, vilket kan betraktas som en
samlad kunskap, som är lokaliserad i olika fysiska och diskursiva artefakter. Det
situerade perspektivet lägger större tonvikt vid det aktuella sammanhang och de
aktiviteter och sociala samspel som äger rum där. En konsekvens av detta perspektiv är att människor i större utsträckning utövar en omedelbar påverkan på
sammanhanget. Kunskap ur ett situerat perspektiv kan därför betraktas som en
mer dynamisk och föränderlig process än kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv.
En annan olikhet mellan de två perspektiven utgörs av synen på lärandeprocesser (Cobb, 1994). För en konstruktivist är lärande en individuell, aktiv och
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kognitiv process som uppstår då individen upplever en kognitiv konflikt som ger
upphov till ackommodation. Det är viktigt att poängtera att ur ett konstruktivistiskt perspektiv har individens lärandeprodukt ingen motsvarighet i en oberoende verklighet utanför individen. I detta sammanhang kan konstateras att även om
en stadieövergång äger rum i fysisk och administrativ mening, kan detta vara en
företeelse som går individen obemärkt förbi om det inte orsakar någon form av
kognitiv konflikt hos individen. En student skulle kunna uppleva att såväl former för matematikundervisningen som det matematiska innehållet fullständigt
överensstämmer med hans eller hennes tidigare erfarenheter, vilket skulle kunna
medföra att ingen kognitiv konflikt uppstår. Ur ett situerat perspektiv innebär lärande att individen insocialiseras i en praktikgemenskap (Wenger, 1998). Individuella kognitiva processer är alltså underordnade sociala och kulturella processer. Förutom att delta i ett socialt sammanhang lägger det sociokulturella perspektivet stor vikt vid att lärande handlar om att anamma den sociala kultur som
finns i sammanhanget. En viktig skillnad mellan ett situerat och sociokulturellt
perspektiv på lärande utgörs därmed också av vilken kunskap och vilket kunnande som lärandeprocessen resulterar i. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det
den kunskap som medieras via fysiska och kommunikativa artefakter, medan
kunskapsprodukten ur ett situerat perspektiv måste betraktas som mer situationsbunden, eftersom lärande definieras som deltagande i praktikgemenskaper.
Att tala om individens lärande av ett specifikt kunskapsinnehåll saknar därför
mening ur ett situerat perspektiv. Istället måste fokus riktas mot de handlingar
och utsagor som individen utför i sammanhanget vilka bidrar till hans eller hennes deltagande i praktikgemenskapen.
De skilda perspektiven får också metodologiska konsekvenser. Ett gemensamt
problem för alla perspektiv är hur kunskap och lärandeprocesser operationaliseras i konkreta emiriska studier, exempelvis klassrumsobservationer eller enskilda individers begreppsutveckling och begreppsförståelse. Eftersom konstruktivismen främst riktar intresse mot individers mentala processer måste forskaren
ta ställning till hur dessa skall fångas empiriskt, eftersom tankar och kognitiva
verksamheter inte är direkt observerbara. Ett vanligt tillvägagångssätt är att undersöka individer när de exempelvis tänker högt eller samtalar med andra om ett
matematiskt innehåll. Detta kan dock ske i en miljö eller ett sammanhang som är
skilt från en vardaglig miljö eller autentisk undervisnings- och lärandesituation.
Forskarens utgångspunkt är att individens handlingar och utsagor är ett uttryck
för hans eller hennes mentala processer. Individer agerar i enlighet med sina
egna tankar och insikter och sin förståelse. En sociokulturell studie kräver information om sammanhanget och omgivningen. Analysenheten utgörs av individer i sociala aktiviteter för att kunna förklara hur social interaktion mellan individer och deltagande i kulturellt organiserade aktiviteter påverkar individens
individuella utveckling (Cobb & Bauersfeld, 1995). Forskaren är intresserad av
individers sociala samspel i ett lärandesammanhang, sättet att kommunicera, användningen av ord och symboler samt brukandet av olika artefakter. Ur ett situerat perspektiv spelar det aktuella sammanhanget och de aktiviteter som äger rum
där en väsentlig roll för individers kunskap och lärande. Lärande sker i relation
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till aktiviteter som är meningsfulla i ett specifikt sammanhang eller situation.
Det är förklaringen till att elever kan ha svårigheter med att applicera vardagsmatematik i en skolsituation och tvärtom (Watson & Winbourne, 2008). Att anlägga ett situerat perspektiv på matematikdidaktiska forskningsstudier innebär
att individens relation till den aktuella situationen beaktas. Detta kan operationaliseras genom att forskaren beskriver den aktuella situationen och sedan relaterar
individers handlingar och utsagor till den.
Det finns alltså flera skillnader mellan olika perspektiv på lärande och kunskap, både av teoretisk och av metodologisk karaktär. Dessa skillnader kan användas som argument för att perspektiven saknar en gemensam grund. Samtidigt
genererar många konkreta forskningsfrågor, som aktualiseras i empiriska studier, ett behov av att ge matematisk kunskap och matematiskt lärande både en individuell och en social förklaring. Detta gäller inte minst behovet att undersöka
stadieövergången ur ett individuellt och ett socialt perspektiv. Det finns en stor
medvetenhet om att varje perspektiv kan lämna ett väsentligt bidrag. Frågan är
dock vilket eller vilka teoretiska perspektiv som krävs för att man skall kunna
undersöka stadieövergången och dess komplexitet så heltäckande som möjligt.
Samtidigt är valet av teoretiskt perspektiv och de fenomen, händelser och situationer som studeras intimt sammankopplade (Cobb, 1994). Intresset för ett specifikt fenomen frammanar ett visst teoretiskt perspektiv. Å andra sidan kommer
teoretiska ställningstaganden att påverka synen på olika händelser. När det individuella står i fokus, hamnar det sociala i bakgrunden och tvärtom. Det tycks
alltså svårt att kombinera de olika perspektiven på ett självklart sätt (Cobb &
Bauersfeld, 1995).

2.1.5 Stadieövergång ur olika teoretiska perspektiv
Det forskningsområde som jag vill belysa i min avhandling är nybörjarstudenters inledande matematikstudier vid universitetet. En viktig aspekt av stadieövergången är det nya undervisningssammanhang som universitetet utgör och
studenternas lärande av matematik. Begreppet ”övergång” signalerar förändring
och att något bekant och invant lämnas för något nytt. Mot bakgrund av detta är
studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning och lärande av matematik en väsentlig del av stadieövergången.
Ett teoretiskt perspektiv på kunskap och lärande kan utgöra en epistemologisk
och vetenskapsteoretisk utgångspunkt för en matematikdidaktisk studie. Ett teoretiskt perspektiv kan betraktas som ett raster, genom vilket en empirisk verklighet betraktas. Detta raster förstärker vissa aspekter medan andra hamnar i
bakgrunden. För min studie om stadieövergången måste ett teoretiskt perspektiv
erbjuda möjligheten att undersöka individers lärande samtidigt som det sammanhang i vilket detta sker beaktas. I detta avsnitt vill jag därför närmare granska de olika teoretiska perspektiven på lärande och kunskap för att undersöka
möjligheter och begränsningar med varje perspektiv för en studie av stadieövergången.
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Det nya lärandesammanhang som studenterna hamnar i när de påbörjar universitetsstudier i matematik kan ur ett situerat perspektiv betraktas som en praktikgemenskap (Wenger, 1998), där de som nybörjarstudenter kommer att vara
legitimt perifera deltagare (Lave & Wenger, 1991). Det är viktigt att poängtera
att teorin om legitimt perifert deltagande i en utbildningspraktik inte är en utbildnings- eller pedagogisk metod eller en undervisningsteknik och att Lave och
Wengers teori om lärande inte uttalar sig om lärande i skolan och andra utbildningssammanhang. Istället handlar det om en analytisk syn på lärande eller ett
sätt att förstå lärande på. Lärande genom legitimt perifert deltagande äger rum,
oavsett vilket utbildningsmässigt sammanhang individen befinner sig i, eller om
det i sammanhanget finns en utbildningsmässig intention. Genom att definiera
nybörjarstudenter i matematik vid universitetet som legitimt perifert deltagande i
praktikgemenskaper, kan studenternas relation till det nya sammanhanget och
sammanhangets påverkan på studenterna undersökas. Vi kan analysera vad studenterna upplever som nytt och obekant med matematikstudierna vid universitetet. Vi kan också studera hur studenternas relation till det nya sammanhanget
förändras och utvecklas.
Att undersöka stadieövergången ur ett situerat perspektiv medför dock vissa
brister och tillkortakommanden. Ett exempel är de skillnader mellan hur framgångsrikt nybörjarstudenter klarar av sina matematikstudier vid universitetet. Ur
ett situerat perspektiv är det svårt att förklara individuella variationer eller avvikelser, då individuella kognitiva processer är underordnade sociala och kulturella processer. Inte heller kan tillfredsställande förklaringar ges till varför individer i samma sociala praktik gör olika val eller varför individer reagerar olika inför förändringar (de Abreu, Bishop & Presmeg, 2002).
Ett annat argument mot att betrakta lärande som deltagande i praktikgemenskaper är att vi, när vi undersöker de sociala sammanhang i vilket lärandet kan
äga rum, endast undersöker villkor och möjligheter för lärande (Cobb & Bauersfeld, 1995). Det är tydligt att en analys av lärandet i skolan som situerat kräver
en mer ingående analys av hur kunskap och lärande är del av den sociala praktik
som skolan utgör. Vi kan heller inte nöja oss med att studera det matematiska lärande som råkar uppkomma i en praktikgemenskap och utesluta en analys av
skolans och riktade undervisningsaktiviteters inverkan på individers lärande.
Istället krävs en lärandeteori som både tar hänsyn till skolan som social praktik
där lärande äger rum och att studenterna i denna sociala praktik, som skolan utgör, blir utsatta för intentionella undervisningsaktiviteter. Vi måste också bibehålla möjligheten att specifikt kunna beakta individens lärande av ett matematiskt innehåll och dess speciella karaktär.
Lave och Wenger (1991) menar att skolan som institution bygger på principen att kunskap kan dekontextualiseras, eller behandlas lösryckt ur sitt sammanhang. Vi kan dock inte bortse ifrån att studenterna befinner sig i en lärandesituation och deltar i riktade undervisningsaktiviteter, eftersom fokus för denna studie är just studenters matematiska lärande och hur det påverkas av stadieövergången. Skolan kan i sig betraktas som en social institution och praktikgemenskap, där lärande sker i en mycket speciell och komplex kontext. Om vi
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utgår från att kunskap och lärandet i huvudsak är situerat i sammanhanget blir
det viktigt att karaktärisera vilket lärande som äger rum då studenterna påbörjar
sina universitetsstudier i matematik och därmed blir perifera deltagare i olika
praktikgemenskaper, samt hur lärandet går till. Här menar jag att synen på kunskapens situerade natur i sociala praktiker, den lärande som legitim perifer deltagare i en sådan praktik samt att insocialisering i en sådan praktik automatiskt
ger upphov till lärande, ger otillfredsställande svar på vad individerna faktiskt
lär sig. Ett situerat perspektiv på kunskap och lärande talar om lärandeprodukter
i termer av deltagande, men lämnar inget utrymme åt forskaren att reifiera deltagandet till lärandeprodukter. Därför blir det svårt att utifrån ett situerat perspektiv säga något om vilken karaktär lärandet har, vilka konkreta lärandeprodukter
detta deltagande ger upphov till samt hur andra erfarenheter från tidigare praktikgemenskaper påverkar lärandet.
När det gäller studier av individers lärande av ett specifikt matematiskt innehåll har de ofta tagit sitt avstamp i ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap.
Begreppsutveckling har definierats som att i samband med en kognitiv konflikt
överges naiva och otillfredsställande begreppsuppfattningar till förmån för mer
livskraftiga vetenskapliga begrepp. En styrka med en konstruktivistiskt ansats
för en teoretisering av stadieövergången är att individuella variationer kan förklaras på ett naturligt sätt. Då kunskap betraktas som en individuell och personlig företeelse kan även rimliga förklaringar ges till en kontinuitet i individens lärande, dvs. hur individuella studenter kan bibehålla och utveckla sitt sätt att lära
sig olika innehåll i olika sammanhang. Detta perspektiv erbjuder redskap för att
förklara varför vissa studenter klarar matematikstudierna vid universitetet mycket bra, medan andra upplever stora svårigheter. Genom att studera enskilda studenters arbete med matematik, kan deras matematiska kunskaper beskrivas och
relateras till universitetsmatematiken ur ett deskriptivt perspektiv.
Ett problem med en individuell ansats för en studie av stadieövergången och
nybörjarstudenters lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bakgrund
av deras tidigare erfarenheter är dock att kunskapen betraktas som rekursiv till
sin natur och bygger på korrigering av tidigare kunskap. Hur skapas då helt ny
kunskap? En ansats att ur ett individuellt perspektiv bemöta denna kritik har
gjorts av Halldén (1999) som beskriver lärande och begreppsmässig förändring i
termer av differentiering och kontextualisering. Att endast betrakta drivkraften
bakom begreppsmässig utveckling som missnöjet med befintliga begrepp, och
att definiera begreppsutveckling som att naiva föreställningar överges till förmån för mer livskraftiga uppfattningar, ger ett alltför begränsat perspektiv på lärande. Istället fokuseras hur den lärande gör ett begrepp mer användbart, begripligt och rimligt i förhållande till det sammanhang som den lärande befinner sig i
(Caravita & Halldén, 1994).
Halldén (1999) menar att detta sker genom en process av dels kontextualisering, där den lärande situerar lärandeaktiviteten i en kontext som verkar rimlig
och rationell, och dels differentiering, där den lärande urskiljer vad som är relevant och viktigt vid olika tillfällen och sammanhang. Hur studenter upplever en
lärandeaktivitet och tolkar en uppgift varierar i förhållande till såväl lärarens
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som andra studenters uppfattningar på olika nivåer. Studenterna har exempelvis
med sig uppfattningar om de konventioner som rör matematik och matematikundervisning, befintliga kunskaper i matematik samt inre bilder av sin egen matematiska förmåga. I ett lärandesammanhang använder studenter sig av dessa föreställningar, men också av föreställningar om lärande i allmänhet och föreställningar om det specifika sammanhang som studenterna befinner sig i (jfr Cobb &
Yackel, 1996).
Begreppet kontext refererar här inte till en fysisk och spatial omgivning, utan
till de personliga konstruktioner som formats av individuella tolkningar och som
är starkt influerad av det sociala sammanhang som individen befinner sig i.
”Kontext är ett mentalt redskap som refererar till studenternas personliga konstruktion, som formas av individuella mål, tolkningar och förväntningar” (Cobb,
1986, s. 4). Halldén (1999) arbetar med tre kontexter som främst skall betraktas
som ett forskningsmässigt redskap. Den situationella kontexten refererar till individens tolkning av den aktuella situation som han eller hon befinner sig i. Det
kan exempelvis handla om en undervisningssituation där ett institutionaliserat
lärande äger rum. Ur ett individuellt perspektiv är det viktigt att studenten har
förmåga att lära sig det matematiska innehåll som universitetskurserna kräver.
Hur framgångsrikt individen klarar av att hantera detta inryms i den kognitiva
kontexten, som utgörs av individens tolkning av det vetenskapliga eller begreppsmässiga innehåll som individen skall lära sig. Den kulturella kontexten
omfattar individens tolkning av den matematisk-vetenskapliga diskurs som han
eller hon möts av i undervisningssammanhanget, som förmedlas av kurslitteraturen och som läraren representerar. Begreppsmässig förändring kommer till stånd
när den lärande har förmåga att differentiera mellan de olika kontexterna och relatera ny information eller nya problem till en adekvat kontext (Halldén m.fl.,
2002), dvs. kunskap innebär att förstå specifika företeelser och begrepp, men
också att organisera, förfina och differentiera mellan olika kontexter där dessa
företeelser och begrepp förekommer (Caravita & Halldén, 1994).
Att tala om lärande i termer av kontextualisering i samband med stadieövergången ger således möjlighet att ta hänsyn till individuella studenters skilda erfarenheter från tidigare matematikundervisning och deras uppfattning av matematikstudier vid universitetet. Vi kan också konstatera att när studenter påbörjar
sin matematikutbildning vid ett universitet är förmågan att kontextualisera de
lärandeaktiviteter som förekommer till ett relevant studiesammanhang central,
då begrepp och företeelser från gymnasiets matematikundervisning kan ha en
delvis annan innebörd på universitetet. Exempelvis visar Wistedt och Brattström
(2004) att studenters förmåga att lösa en icke-rutinmässig uppgift om matematisk induktion främst skapar problem på en metateoretisk nivå då studenterna får
svårigheter med att relatera problemet till ett adekvat sammanhang. Det är viktigt att poängtera att trots att sammanhanget och den aktuella lärandesituationen
ges stort utrymme för individens kontextualisering är det individens uppfattning
av situationen som analyseras. Halldéns kontextualiseringsperspektiv ger möjligheter både att undersöka studenters matematiska begreppsutveckling genom
att titta på deras kognitiva kontextualisering, och undersöka deras situationella
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och kulturella kontextualisering av lärandeprocesser och lärandeprodukter för att
se hur de uppfattar det nya studiesammanhang som universitetsstudier i matematik innebär.
Hur studenter upplever det lärandesammanhang som de verkar inom har en
väsentlig betydelse i en studie om stadieövergångar ur studenternas perspektiv.
Det finns dock även ett behov av att som forskare kunna undersöka och analysera sammanhanget ur ett observatörsperspektiv. En teoretisk ansats som koordinerar ett individuellt och socialt interaktionistiskt perspektiv har gjort av Cobb
och Yackel (1996) då de ville studera elevers matematiska utveckling i ett klassrumssammanhang. Ur ett psykologiskt konstruktivistiskt perspektiv fokuseras
individens kunskapsutveckling, där social interaktion betraktas som en katalysator för individens begreppsmässiga utveckling. Under studiens gång visade det
sig dock att elevernas tidigare erfarenheter av matematikundervisning hade stor
inverkan på de sociala aktiviteterna i klassrummet, vilket i sin tur påverkade karaktären på lärandeaktiviteterna och klassrumsdiskursen. En kontinuerlig revidering av de normer och värden som gällde där kunde också iakttas. Mot bakgrund
av detta drog Cobb och Yackel (1996) slutsatsen att sociala normer och individuella föreställningar om egna och andras förehavanden i ett klassrum måste betraktas som reflexivt konstituerade, där bådas existens är ömsesidigt beroende av
den andras. Detta resulterade i den modell som Cobb och Yackel (1996) kallar
för ”det emergerande perspektivet” (the Emergent Perspecitve). Denna tolkningsmodell för att analysera individer och kollektiva aktiviteter i klassrummet
kan sammanfattas enligt följande (Cobb & Yackel, 1996; Yackel & Cobb,
1996):
Social

Psychological

Classroom social norms

Beliefs about own role, others’ role,
and the general nature of mathematical
activity

Sociomathematical norms

Mathematical beliefs and values

Classroom mathematical practices

Mathematical interpretations and
reasoning

Av tabellen framgår att varje social nivå har en motsvarande psykologisk nivå
och att dessa är ömsesidigt beroende och konstrueras parallellt. Detta utgör den
mest väsentliga distinktionen mot ett rent individuellt psykologiskt perspektiv,
där den sociala omgivningen på sin höjd betraktas som en bland flera möjliga
källor till en kognitiv konflikt. Cobb och Yackel (1996) menar i stället att all individuell begreppsmässig utveckling i matematik och de lärandeaktiviteter som
ligger till grund för detta påverkas av individernas deltagande i klassrumspraktiker. Dessa influeras i sin tur av det bredare sociala och samhälleliga och institutionella sammanhang som de ingår i, men det är elevers uppbyggnad av mate-
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matisk kunskap i samband med att elever och lärare aktivt deltar i matematiska
aktiviteter i en klassrumspraktik som fokuseras.
Medan sociala normer är allmängiltiga, refererar sociomatematiska normer
till specifika företeelser som har att göra med matematisk aktivitet och lärande i
en klassrumssituation (Yackel & Cobb, 1996). Uppfattningar om vad en godtagbar matematisk förklaring är eller när ett matematiskt problem kan betraktas
som löst är exempel på sociomatematiska normer. Medan sociala normer är allmängiltiga för alla typer av sociala praktiker, möjliggör sociomatematiska normer en social analys av sådant som är specifikt för matematikundervisningen.
Sociomatematiska normer kan därför betraktas som ett komplement till ett situerat perspektiv på lärande, då detta perspektiv inte tar hänsyn till undervisningsaktiviteter i allmänhet och aktiviteter som är specifika för matematikundervisning i synnerhet (Lave & Wenger, 1991). Sociomatematiska normer uppstår
dock inte per automatik. Precis som sociala normer utvecklas sociomatematiska
normer parallellt med individuella föreställningar om matematik och matematikundervisning (Cobb & Yackel, 1996).
Om man jämför Cobb och Yackels (1996) modell med ett rent sociokulturellt
perspektiv kan man konstatera att båda betraktar lärande och begreppsutveckling
som sociala och kulturella aktiviteter. Båda betonar också symbolers och artefakters roll för begreppsmässig utveckling. Skillnaden ligger framför allt i synen
på relationen mellan det gemensamma och det individuella, samt om det är lärandet eller kunskapen som är situerad. Det sociokulturella perspektivet betraktar klassrumskulturen som en del av ett mer globalt kulturellt sammanhang. Lärande innebär att delar av denna kultur anammas av studenterna, där läraren är
en representant för de kulturella värden som finns i den aktuella praktiken. Lärarens roll blir därmed snarare att överföra en historiskt utvecklad kultur till studenterna. Cobbs och Yackels (1996) modell antar ett mer lokalt perspektiv, där
klassrumskulturen är beroende av de individer som deltar i klassrumspraktiken.
Här sker en kontinuerlig underhandling mellan deltagarna i den aktuella sociala
praktiken om dess normer. Tillsammans bidrar lärare och elever till att en kollektiv innebörd, mening och kultur uppstår i klassrummet. Relationen mellan det
individuella och det gemensamma får därmed betraktas som mer indirekt, eftersom deltagande i en sådan klassrumspraktik endast sätter ramar och villkor för
vilket lärande som är möjligt, men inte avgör vad studenterna lär sig. När det
gäller stadieövergången kan således ett mer lokalt socialt perspektiv som de sociomatematiska normerna utgör, ge en intressant belysning av hur individen och
det lärandesammanhang som individen befinner sig i, ömsesidigt påverkar varandra. Istället för att betrakta stadieövergången som att studenterna går från ett
statiskt lärandesammanhang till ett annat bör vi beakta ett utbildningsstadium, i
detta fall universitetsstudier i matematik, som en dynamisk företeelse, som i olika sammanhang kan ge upphov till olika lärandeprocesser. Det medför i sin tur
metodiska konsekvenser som jag skall återkomma till senare.
I empiriska studier har den emergerande modellen framför allt använts för designade forskningsprojekt (eng. design-research) för att undersöka de processer
som äger rum i ett klassrumssammanhang (Cobb m.fl., 2001). Istället för att be-
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trakta sammanhanget ur ett mer traditionellt sociokulturellt perspektiv, har forskarna anlagt ett situerat perspektiv på klassrumspraktiken som en dynamisk arena som påverkas av de individer som agerar där. Fokus har också riktats mot
kvalitativa aspekter av elevernas individuella matematiska resonemang för att
kunna analysera hur de påverkar och påverkas av den aktuella klassrumspraktiken. Trots att Cobb och Yackel (1996) konstaterar att det sociala och det psykologiska perspektivet utvecklas parallellt i den emergerande modellen, har Cobb
och hans kollegor en tendens att utgå från det sociala sammanhanget för att analysera individens utveckling i relation till det (Cobb m.fl., 2001; Cobb m.fl.,
2009). Den emergerande modellen är dock ett centralt och viktigt exempel på
hur ett socialt och individuellt perspektiv på lärande och kunskap kan koordineras genom att ge det sociala sammanhanget en mer situerad prägel genom att betona relationen mellan sammanhanget och individerna som verkar i det.

2.1.6 Sammanfattning och slutsatser
Jag har valt att behandla tre perspektiv för kunskap och lärande: konstruktivismen, ett sociokulturellt och ett situerat perspektiv. Jag har tittat på likheter och
skillnader mellan perspektiven, samt försökt belysa möjligheter och tillkortakommanden för en studie om stadieövergångar. Sammanfattningsvis kan konstateras att ur ett konstruktivistiskt perspektiv betraktas individuell utveckling som
något som går från personliga erövringar till deltagandet i gemensamma kollektiva aktiviteter. Ur ett sociokulturellt perspektiv startar individers utveckling genom att dessa deltar i kollektivt implementerade aktiviteter som de så småningom kan utföra individuellt. Utveckling likställs med förändrade former för handlingar snarare än en transformation av enskilda individer (Sfard, 2006). Det situerade perspektivet har en mer interaktionistisk ansats där fokus främst riktas mot
den aktuella situationen. Frågan är då om studenterna erövrar en stadieövergång
eller om de deltar i stadieövergången? Vi måste alltså välja förhållningssätt som
passar till det sociala sammanhang som universitetsstudier i matematik utgör, då
de olika perspektiven har skilda synsätt på detta, vilket i sin tur får avgörande
konsekvenser för studien.
Som tidigare konstaterats är en huvudsaklig skillnad mellan perspektiven var
kunskap och lärande är situerat. Jag menar dock att perspektiven även har skilda
synsätt på var det sociala sammanhanget är situerat vilket får avgörande konsekvenser för en studie av stadieövergången. Min tolkning av Cobbs och Yackels
(1996) sociomatematiska normer är att dessa konstitueras i interaktionen mellan
den kultur som är på förhand given i olika klassrums- och undervisningssituationer, samt lärarens och elevernas föreställningar om matematisk kunskap
och undervisning, men att dessa existerar som en gemensam extern verklighet
för aktörerna i sammanhanget. Detta utgör en väsentlig skillnad mot Halldéns
(1999) kontexter, som snarare är forskarens teoretiska konstruktion av individens föreställningar och uppfattningar om matematiken och det sammanhang i
vilket man lär sig den. Om vi återgår till studiens huvudsakliga syfte, att undersöka nybörjarstudenters inledande matematikstudier vid universitetet, och fram-
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för allt deras upplevelser av dessa, är det troligt att kontextualiseringsperspektivet kan ge ett fruktbart teoretiskt bidrag till en sådan studie. Jag menar dock att
det är nödvändigt att kunna prata om studenternas undervisningssammanhang
vid universitetet i gemensamma termer utifrån ett observatörsperspektiv. Jag
menar också att matematikundervisning vid universitetet inte är ”tabula rasa”
utan att vi kan tillskriva denna aktivitet vissa allmänna egenskaper och företeelser.
Det är också nödvändigt med en betydligt grundligare genomgång och definition av de begrepp och företeelser som inryms i stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet när det gäller matematikundervisning. Stadieövergången
aktualiserar transferproblemet av ämnesmässiga kunskaper, förändring av det
matematiska innehållets karaktär och studenternas förmåga att anpassa sig till ett
förändrat undervisningssammanhang. Både transferproblemet av ämnesmässiga
kunskaper och förändringen av det matematiska innehållet aktualiserar frågan
om matematikens epistemologiska karaktär. Existerar matematisk kunskap oberoende av människan, är det en ”sann” vetenskap eller är matematiken en social
konstruktion, vars innehåll varierar mellan olika tider och olika kulturer och
sammanhang? Det finns också ett behov av att definiera begreppet ”undervisningssammanhang”. Avses ett mer traditionellt sociokulturellt perspektiv där
sammanhang är en mer statisk företeelse som studenterna insocialiseras i, ser vi
matematikundervisning på universitetet som ömsesidigt konstituerad av lärare
och studenter, där varje klassrumssituation utvecklar sina specifika sociomatematiska normer eller skall vi i stället fokusera studenternas kontextualisering av
det nya undervisningssammanhanget?
Cobb (2006) återger idén om ”bricolage”, en metafor för en händig person
som använder de metoder och redskap som står till buds och som bäst gagnar
hans eller hennes syfte. Slutsatsen är att istället för att hålla fast vid ett teoretiskt
perspektiv för dess egen skull, bör vi som forskare tillåta oss att använda de teoretiska och metodiska redskap som bäst gagnar vårt syfte. Cobb (1994) menar
att det är den konkreta forskningsfrågan som måste avgöra val av teoretiskt perspektiv. Det är därför väsentligt att klargöra om intresse skall riktas mot att undersöka hur en ny praktikgemenskap uppstår då nybörjarstudenter läser matematik vid universitetet eller om fokus skall riktas mot individernas begreppsutveckling och deras upplevelser av det nya studiesammanhanget. De teoretiska perspektiv man väljer att använda måste också kunna operationaliseras (Sfard,
2006). Det innebär att begrepp och företeelser som förekommer på ett teoretiskt
plan också har en empirisk motsvarighet. Det kan exempelvis göras genom att
ge en grundlig definition och beskrivning av de begrepp och företeelser som är
centrala för en studie av stadieövergången, för att sedan diskutera vilka metodiska implikationer det medför. En alternativ ansats som inom matematikdidaktisk
forskning får anses som mer otraditionell är att utgå från den upplevda empiriska
verklighet som stadieövergången medför för studenterna för att sedan generera
en empiriskt grundad teoretisk beskrivning.
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2.2 Matematikstudier i ett nytt sammanhang
Medan föregående avsnitt behandlade teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, kommer resterande del av kapitlet att handla om olika teoretiska begrepp
och ramverk som är relevanta för en studie av stadieövergångar. Dessa kan betraktas som mer lokala teorier som behandlar specifika begrepp, perspektiv och
företeelser. En stadieövergång från gymnasiet till universitetet handlar om att
lära i ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare erfarenheter. När studenterna avslutar sina matematikstudier vid gymnasiet och påbörjar studier vid universitetet rör sig studenterna från något välbekant till något som delvis är okänt,
både ur ett individuellt och socialt perspektiv. En mer påtaglig förändring utgörs
av ett nytt fysiskt och organisatoriskt sammanhang. Nya mål och förändrade
krav är en del av stadieövergången, men det är också rimligt att anta att studenterna upplever mer subtila förändringar i det matematiska innehållet och den
matematiska kultur som präglar undervisningen. Detta avsnitt inleds med en behandling av matematisk kunskap och vad det innebär att lära matematik på
gymnasiet och universitetet. Därefter kommer jag att diskutera begreppen kontext och sammanhang, samt redogöra för hur begreppet övergång kan förstås i
samband med stadieövergången mellan gymnasiets och universitetets matematikundervisning.

2.2.1 Matematikens epistemologiska karaktär
Uppfattningar om matematisk kunskap och vad matematik är präglar valet av
matematiska aktiviteter, vilket i sin tur får konsekvenser för det matematiska lärandet (Biehler, 1994). Synen på matematikens epistemologiska grund spelar
därför en avgörande roll för många didaktiska ställningstaganden i konkreta undervisningssituationer. Av tradition har matematik betraktats som en objektiv
och logisk konsistent kunskap, som uppträder eller upptäcks av forskare i matematik i form av evigt gällande lagar och ideala objekt (Steinbring, 2005). Ur detta perspektiv är matematiken en absolut och sann kunskap. På samma sätt har
matematiska objekt, såsom tal, mängder och geometriska objekt en egen existens, oberoende av människan. Matematiken kan alltså betraktas som ett faktamässigt innehåll som beskriver karaktären och egenskaperna hos olika matematiska objekt. Matematik kan också definieras utifrån de arbetssätt och metoder
som leder fram till matematisk kunskap (Lakatos, 1976). Ur det perspektivet kan
matematik betraktas som en metod där prövandet av hypoteser leder till slutsatser i form av matematiska sanningar. Deduktiva resonemang och bevis är en av
matematikens centrala delar. Ett matematiskt bevis består ofta av en apriorianalys, oberoende av fakta och erfarenhet, medan vårt lärande och vår förståelse av
matematiska objekt bygger på en aposteriorianalys. Ett intressant inlägg i den
filosofiska debatten om matematiska objekts existens har gjorts av Lakoff och
Núñez (2000) som i sin teori om ”embodied cognition” hävdar att matematiska
objekt enbart skapas aposteriori, dvs. den matematik som existerar kan vi uppleva med våra sinnen.
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Ett annat synsätt är att matematisk kunskap skapas i socialt konstruerade
sammanhang och genom en individuell tolkningsprocess (Steinbring, 2005).
Matematisk kunskap är alltså inte på förhand given. Utgångspunkten är att matematisk kunskap måste ses i sitt kontextuella och kulturella sammanhang. Exempelvis har tecken och symboler skilda innebörder i olika kulturer. Att denna
matematiska kunskap ändå kan betraktas som sanning kan förklaras genom den
process av ömsesidig konstruktion av ett sammanhang där vissa saker tillslut tas
för givna av de inblandade (Cobb, 1989). Individen objektifierar produkter av
matematiskt tänkande, vilket resulterar i ett tyst och oproblematiskt antagande
att andra individer delar vårt matematiska tänkande. Det bidrar till en känsla av
en matematik som är fri från individens intellekt och sinne.
Synen på matematik som absoluta sanningar står i stark kontrast mot att betrakta matematisk kunskap som en social konstruktion. David och Hersh (1981)
förklarar förekomsten av dessa två motstridiga ståndpunkter genom att hävda att
matematik är sanningsenliga fakta om imaginära objekt. Matematiska begrepp
upptäcks och konstitueras av människor, men när de har definierats och infogats
i ett större matematiskt sammanhang tappar människan inflytande och kontroll
över de matematiska begreppens egenskaper. Istället gestaltar de sig som självständiga och autonoma objekt med absolut villkorade egenskaper. Ett exempel
är primtalen. Ingen människa har någonsin ”sett” ett primtal, utan dessa kan beskrivas som en mänsklig imaginär konstruktion. När primtalen väl har definierats ligger det utanför människans makt att avgöra om ett tal är ett primtal eller
ej. David och Hersh menar att denna transformation från mänskliga konstruktioner till absoluta sanningar är det karaktäristiska och grundläggande fundamentet
i matematiken och matematisk kunskap.
Skilda synsätt på matematikens grundvalar får konsekvenser för synen på
stadieövergången mellan gymnasiet och universitetets matematikundervisning.
Om man betraktar matematiken som en objektiv vetenskap som är oberoende av
individer är matematikundervisningens främsta utmaning att göra en rimlig bedömning av vilket matematiskt stoff som skall ingå i gymnasieskolans respektive universitetets matematikkurser. Sedan gäller det att framställa detta matematiska innehåll på ett så lättillgängligt och ändamålsenligt sätt som möjligt för
studenterna. Då skulle stadieövergångsproblematiken ligga i att matematikundervisningen vid universitetet inte lyckats optimera sin framställning av det matematiska innehållet. Stadieövergången blir snarare ett undervisningsproblem av
mer strukturell och organisatorisk karaktär, än något som de lärande aktivt har
del i. Om man istället utgår ifrån att lärande sker i ett socialt sammanhang som
påverkar matematiken rent innehållsmässigt och vad studenterna lär sig, får stadieövergångsproblematiken en annan prägel. Finns det stora skillnader mellan
de sociala sammanhang på gymnasiet och universitetet där matematikundervisning äger rum, kan vi också utgå ifrån att ämnet kommer att få olika karaktärer
på de båda stadierna. Utifrån detta perspektiv konfronteras studenter alltså med
både ett nytt undervisningssammanhang och ett nytt undervisningsämne.
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2.2.2 Stadium, sammanhang och kontext
Jag har tidigare redogjort för olika perspektiv på lärande och kunskap, där individen och det sociala ges olika dignitet och roll. I det här avsnittet vill jag fortsätta den diskussionen genom att mer specifikt redogöra för hur begreppen stadium, sammanhang och kontext kan förstås i en studie av stadieövergångar. Utgångspunkten för mitt resonemang är behovet av begrepp för att kunna beskriva
och förstå den situation eller det sammanhang som exempelvis ett stadium utgör, men också studenternas upplevelse och syn på sitt lärande och de aktiviteter
som äger rum i en lärandesituation.
I vardagligt tal syftar begreppen ”sammanhang” och ”kontext” oftast på den
omedelbara fysiska och sociala omgivning i vilken en aktivitet eller händelse
äger rum. Närmare studier av begreppen visar dock att i synnerhet kontextbegreppet har en mångfacetterad användning inom pedagogisk och matematikdidaktisk forskningslitteratur, som i huvudsak har baserats på vilken grundläggande syn forskaren har haft på kunskap och lärande. Ett gemensamt drag är dock
betoningen på kontextens dynamiska karaktär, till skillnad från en mer vardaglig
syn på kontext som ett mer statiskt sammanhang (de Abreu, 2000).
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv har den lärande individen kognitiva strukturer eller begreppsscheman. För den lärande gäller det att skapa mening åt ny
kunskap genom att relatera den till befintliga kognitiva strukturer (von Glasersfeld, 1995a). I detta sammanhang kan kontext betraktas som den mentala omgivning som de kognitiva strukturerna utgör. Att kontextualisera innebär då att
relatera ny kunskap till dessa befintliga mentala strukturer. I sammanhanget kan
individen möta företeelser som ger upphov till kognitiva konflikter som i sin tur
förändrar individens kontext.
En något annorlunda definition av kontext, som ändå tar sitt avstamp i ett
konstruktivistiskt perspektiv, återfinns i Halldéns (1999) kontextualiseringsperspektiv och ett tidigare arbete av Cobb (1989). Här ges individens tolkning av det
sociala sammanhanget ett större utrymme genom att explicit referera till en erfarenhetsbaserad (Cobb, 1989) respektive en situationell (Halldén, 1999) kontext.
Den lärande antas handla på ett sätt som är rimligt i förhållande till hur han eller
hon uppfattar den aktuella situationen. Begreppet ”sammanhang” kan här användas för att referera till ett sammanhang som individer befinner sig i, där
”kontext” refererar till individens tolkning av detta sammanhang (Wistedt &
Brattström, 2004).
Både Cobb (1989) och Halldén (1999) betonar att deras syn på kontexter
främst syftar till att användas som ett forskningsredskap för att begripliggöra
den lärandes handlingar och intentioner utifrån hur han eller hon tolkar det aktuella sammanhanget. Jag menar att det i sin tur bidrar till en förskjutning av såväl
Cobbs som Halldéns kontexter från en traditionellt konstruktivistiskt syn på
kontexter som individen konstruerat och som är situerat i individens tanke, till
att betrakta kontexter som forskarens konstruktion av vad individen har konstruerat. Därmed återstår ett metodologiskt problem om hur forskaren kan undersö-
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ka individens kontextualiseringar, vilket jag kommer att återkomma till i avhandlingens metodkapitel.
Inom ett sociokulturellt perspektiv likställs kontext vanligtvis med ett socialt
sammanhang. Till detta sammanhang förknippas en kultur som utvecklats över
tid och som finns inbäddad i olika artefakter, tecken och symboler (Davydov,
1995; Säljö, 2000). Handlingar och kunskap relateras till och tolkas utifrån ett
socialt och kulturellt sammanhang, vilket utgör en kontext ur ett sociokulturellt
perspektiv (van Oers, 1998). Till skillnad från ett konstruktivistiskt perspektiv
finns alltså kontexten i någon mån utanför individen. Säljö (2000) gör också en
indelning av olika kontexter. En fysisk kontext är i detta sammanhang en plats
eller en verksamhet som kan sammankopplas med en specifik kultur eller social
miljö, t.ex. en skola. En kommunikativ kontext kan handla om att klassrumskommunikation under en matematiklektion följer sina speciella regler och mönster, medan en kognitiv kontext refererar till specifika sociala och kulturella normer, exempelvis kulturen runt matematikundervisning och hur elever förväntas
lösa matematiska uppgifter. Trots att Säljö använder begreppet kognitiv kontext
(2000) är det viktigt att understryka att ur ett sociokulturellt perspektiv refererar
kontextbegreppet främst till individers handlingar i ett sammanhang. Det är också viktigt att poängtera att ur ett sociokulturellt perspektiv omfattar kontexten
både det sociala sammanhang och de kulturellt betingade aktiviteter som äger
rum där.
En ännu starkare emfas på handlingar och mening i en social kontext återfinns inom ett situerat perspektiv på kunskap och lärande. Wenger (1998) talar
om ”communities of practice” som situerade aktiviteter i ett sammanhang med
en historisk och social struktur, som ger mening och inramning åt individens
handlingar. Denna formulering påminner starkt om ett sociokulturellt perspektiv, men inom ett situerat perspektiv riktas fokus i större utsträckning mot sociala komponenter i kontexten, exempelvis interaktionen mellan individer här och
nu (de Abreu, 2000). Kontexten ger individer vägledning och redskap för att
lösa omedelbara uppgifter och problem. Samtidigt konstitueras kontexten fortlöpande genom individers interaktion med varandra och i de aktiviteter som äger
rum i den aktuella situationen. I någon mån kan därför kontext ur ett situerat
perspektiv betraktas som en dynamisk företeelse under kontinuerlig förändring,
där de pågående aktiviteterna och handlingarna står i fokus.
Sammanfattningsvis kan konstateras att kontextbegreppet har givits fundamentalt olika innebörder, som sträcker sig från att ha använts för att beskriva en
extern situation till att hänvisa till individens interna och subjektiva uppfattning
av ett sammanhang. van Oers (1998) bidrar med ännu en vinkling av kontextbegreppet genom att hävda att kontext refererar till det område av meningsbärande
enheter som stödjer meningsskapandet i en specifik stund. Han konstaterar därmed att kontext stödjer två väsentliga processer; kontexter bidrar till att rama in
den meningsskapande processen och att eliminera mångtydighet, t.ex. i form av
konkurrerande innebörder som inte tycks adekvata i den aktuella situationen.
Samtidigt bidrar kontexten till att sätta detta meningsskapande i ett större sammanhang genom att relatera till andra objekt och företeelser som är relevanta i
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sammanhanget. För en studie av stadieövergångar skulle alltså kontextbegreppet, utifrån van Oers perspektiv, kunna användas för att undersöka överensstämmelsen med studenternas uppfattning av det nya studiesammanhanget utifrån den faktiska studiesituation som de befinner sig i. Genom att koppla studenternas handlingar till ett större sammanhang blir det möjligt att relatera studien till olika faser i stadieövergången, vilket skulle kunna vara en möjlig begränsning i ett alltför situerat perspektiv.
Jag vill fortsätta min diskussion av kontextbegreppet med en närmare koppling till matematikstudenters stadieövergång från gymnasiet till universitetet.
Kärnpunkten i en studie av stadieövergångar är det förändrade undervisningssammanhanget. Jag hävdar att för att ge mening åt stadieövergången måste vi
som forskare kunna betrakta matematikundervisning på gymnasiet och universitetet med ett observatörsperspektiv, dvs. vi måste bibehålla möjligheten att ge en
beskrivning av karaktären av och vad som finns i respektive undervisningssammanhang. Här vill jag påpeka att det inte handlar om en ontologisk fråga, utan
syftet är endast att åstadkomma ett metodiskt angreppssätt som kan generera
meningsfulla resultat, då studien skulle bli svår att genomföra om varje stadium
betraktades som en tabula rasa.
Frågan är då om en sociokulturell definition av kontextbegreppet kan användas för att beskriva matematikundervisningen på universitetet? Jag menar att synen på ett undervisningsstadium som ett socialt sammanhang med en kultur som
individen tolkar och relaterar sina handlingar till är meningsfull och operationaliserbar. Jag konstaterade dock inledningsvis att mitt intresse är riktat mot studenternas upplevelse av denna förändring. Mot bakgrund av detta framstår Halldéns kontextualiseringsperspektiv, som jag tidigare redogjort för, som användbart vid en studie av stadieövergången, där ”kontext” definieras som studenternas tolkningar av undervisningssammanhanget, medan ”sammanhang” får referera till undervisningsstadier med sin specifika kultur. Anpassning till ett förändrat undervisningssammanhang kan då tolkas som att studenterna för sig själva
måste synliggöra de normer och värden i den kultur som ett stadium kan sägas
representera. Detta kan undersökas i studenternas utsagor och handlingar.
Medan kontext ur ett sociokulturellt perspektiv tycks vara en mer kontinuerlig företeelse, ges individernas handling i den aktuella situationen central vikt i
ett situerat perspektiv. Det väcker frågan om hur dynamiskt ett stadium skall betraktas. Bör vi betrakta stadieövergång som reproduktion av ett på förhand definierat socialt och kulturellt sammanhang eller som en dynamisk företeelse? För
nybörjarstudenter i matematik vid universitetet menar jag att den kultur och de
normer och värden som förknippas med detta sammanhang kan betraktas som
relativt stabil. Många matematiklärare vid universitetet undervisar med jämna
mellanrum på de inledande kurserna i matematik, läroböcker återkommer och
den fysiska omgivningen ser likadan ut. Den stora förändringen är studentklientelet och gruppens sammansättning och dynamik. Jag menar att det situerade
perspektivet istället kan bidra med intressanta psykologiska aspekter av studenternas identitetsskapande, positionering i gruppen och självkänsla och motivation när det gäller matematikstudier (jfr de Abreu m.fl., 2002).
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2.2.3 Övergång mellan olika matematiska sammanhang
Att kunna lära sig matematik i ett nytt sammanhang under nya villkor samt kunna tillämpa matematiska kunskaper i olika sammanhang är en väsentlig fråga i
en studie av stadieövergångar. Det är utgångspunkten för en mer teoretisk diskussion av övergångar i allmänhet och stadieövergångar i synnerhet. Avsnittet
inleds med en belysning av stadieövergång ur ett sociokulturellt och situerat perspektiv, där meningsskapande och identitetsutveckling i det aktuella sammanhanget spelar en väsentlig roll. Slutligen riktas fokus mot förändringen av det
matematiska innehållet i relation till ett förändrat undervisningssammanhang,
som i sin tur är nära relaterat till matematisk begreppsbildning och matematisk
förståelse.
I utbildningssammanhang sammanfaller ofta ett stadium med en fysisk plats
med en administrativ organisation, vilket innebär att individen gör en faktisk
förflyttning i tid och rum. Varje utbildningsstadium är förknippat med sina utbildningsmål som individen skall ha uppnått när stadiet lämnas (kursplaner). Till
stadiet är pedagogisk personal knuten som skall bidra till att individen lyckas
uppnå målet (läroplaner). I samband med en övergång från ett utbildningsstadium till ett annat förutsätts att individen åstadkommer någon form av kunskapsmässig och utvecklingsmässig progression. Att prata om stadieövergång kan
därför för många förknippas med mer traditionella stadieteorier om individers
utveckling och lärande. Några exempel är Piagets teori om barns intellektuella
utveckling och Erik H. Eriksons trappstegsformade livsstadiemodell (Imsen,
2000). Gemensamt för dessa stadieteorier är att varje stadium har sin speciella
karaktär. Stadierna har en fast inbördes ordningsföljd där det föregående stadiet
är en förutsättning för nästa. Därför kan inget stadium hoppas över, även om individer kan genomgå stadier i olika takt.
På ett ytligt plan är analogin med stadieövergången mellan olika utbildningsstadier slående. Problemet med en sådan schematiserad bild av stadieövergången
är dock att den fysiska förflyttningen inte nödvändigtvis indikerar någon förändring av individen eller dess syn på stadieövergången. Det krävs alltså andra kriterier för vad ett inträde i ett stadium faktiskt innebär och hur vi skall kunna bedöma att en individ gått från ett stadium till ett annat. Ett annat problem är att ett
stadium betraktas som ett fördefinierat tillstånd som individen kommer till. Hela
övergången handlar alltså om en förändring av individen, medan stadiet är oförändrat. En mer traditionell syn på stadieövergångar brister också i avsaknaden
av en teoretisk förklaring till varför övergången från ett stadium till ett annat
ägde rum samt varför olika individer är olika framgångsrika inom ett och samma
sociala sammanhang.
En teoretisk modell för stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet
som både tar fasta på att individen gör en fysisk förflyttning och förändringar i
sammanhanget presenteras av Clark och Lovric (2008). De tar sitt avstamp i ett
antropologiskt perspektiv och menar att stadieövergången kan betraktas som en
modern övergångsrit med sina specifika uppsättningar av ritualer, symboler,
händelser och aktiviteter. En övergångsrit omfattar ett utträde ur det gamla
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sammanhang som individen lämnar för att träda in i det nya sammanhanget.
Clark och Lovric menar att detta synsätt både kan förklara problem som uppkommer i samband med stadieövergången men också utgöra ett konkret verktyg
för att underlätta stadieövergången. Samtidigt vill författarna avliva myten om
en mjuk övergång. I stället menar de att förändrade villkor och förutsättningar i
det nya sammanhanget bör explicitgöras.
En annan utgångspunkt för studier av stadieövergångar är att betrakta ett utbildningsstadium som en social praktik och övergången som en förflyttning mellan dessa. Utrymme ges för individens påverkan på det nya sammanhanget samtidigt som individen själv genomgår någon form av utveckling (de Abreu, Bishop & Presmeg, 2002). Denna syn på stadieövergångar har en mer dynamisk
prägel och är utgångspunkten för min fortsatta diskussion om övergångar. Inledningsvis kan de sociala och kulturella komponenterna i ett socialt sammanhang
ges ett större utrymme, vilket leder till att vi kan tala om stadieövergång som införlivandet av individen i en kultur (jfr engelskans ”enculturation”). I denna process betraktas läraren som en nyckelperson, eftersom han eller hon verkar utifrån de normer och värden som studenterna skall införlivas i. Brukandet av artefakter och dess medierande funktion får också en framträdande roll. Genom att
bli en del av praktiska kulturella aktiviteter och att lära sig behärska gemensamma symboler, redskap och sätt att kommunicera blir individen del av ett ny
social praktik. Ur detta perspektiv på stadieövergång får således stadium en mer
statisk karaktär med en bestämd uppsättning kulturella och sociala värden som
individen skall inlemmas i. Utifrån ett stadieövergångsperspektiv blir individens
förmåga att adaptera den nya kulturen avgörande.
I Perrys (1999) studie från 1970 av hur manliga studenter transformerar sin
kunskapssyn när de börjar på college beskriver han hur studenternas införlivande av normer och värden i det nya sammanhanget sker stegvis. En omogen syn
på kunskap kännetecknas av att studenterna anser att kunskap är en samling information där saker och ting är rätt eller fel, samt att läraren har de rätta svaren.
Utvecklingen sker sedan i etapper, där det sista steget innebär att studenten ser
kunskap och sanning som relativ till ett sammanhang. Perry beskriver dock inte
en lagbunden utveckling. Enskilda studenters progression kan stanna av, medan
vissa till och med retirerar i sin utveckling. Perrys studie representerar en syn på
stadieövergång som att studenten kommer till ett socialt sammanhang. I sammanhanget finns en normativ kunskapssyn och en uppsättning färdigheter som
studenten skall uppnå. Enligt Perrys beskrivning är detta en process som kan beskrivas i enskilda steg som tillsammans utgör ett schema. Vad är det då som får
studenterna att gå från en nivå till en annan? Perry hävdar att förklaringen ligger
i studenternas motivation och egen drivkraft att utvecklas, samt den känsla av
tillfredsställelse som det väcker hos studenterna.
Stadieövergång kan också definieras som en övergång mellan sociala praktiker ur ett mer situerat perspektiv (de Abreu m.fl., 2002). I denna definition ges
större tonvikt till samspelet mellan individer i det aktuella sammanhanget. Författarna påpekar explicit att ”övergången mellan sociala praktiker kräver en teoretisering av både den sociala omgivningen och den lärande individen som dy-
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namiska företeelser” (s. 11). Tonvikt läggs också vid individens upplevelse av
övergången, som påverkas av både individens tidigare erfarenheter och strukturer i sammanhanget. Ur ett situerat perspektiv på kunskap och lärande blir en
nykomling del av en social praktik genom att lära sig de kunskaper och färdigheter som är förenade med den aktuella praktiken (Lave & Wenger, 1991). En
viktig komponent i denna process är att skapa mening åt sammanhanget. Mening och meningsfullhet kan betraktas som något som uppstår i en praktikgemenskap, som utgörs av flera individer som förenas genom någon form av uppgift eller gemensamt uppdrag (Kilpatrick m.fl., 2005; Wenger, 1998). Individen
kan engagera sig i en praktik enligt vissa bestämda mönster, men det är själva
produktionen av sådana mönster som ger upphov till en känsla eller upplevelse
av mening.
En individ kan ingå i flera praktikgemenskaper simultant. Exempelvis har en
lärarstudent i matematik en individuell praktikgemenskap för sina matematikkunskaper där han eller hon strävar efter att framgångsrikt klara sina studier. En
annan praktikgemenskap utgörs av den framtida yrkesutövningen, som kräver att
man har erforderliga kunskaper i matematik för att kunna undervisa i ämnet.
Även studiegruppens sociala gemenskap i samband med matematikundervisningen kan betraktas som en praktikgemenskap, då matematikkunskaper bidrar
till en social nytta och gemenskap. Eftersom individens lärande i en praktikgemenskap bygger på deltagande behöver det som är meningsfullt i en sfär inte
vara det i en annan. Wenger (1998) hävdar dock att känslan av meningsfullhet
ökar om individen upplever att samma begrepp eller företeelse är meningsfull
inom flera olika praktikgemenskaper.
Ett annat centralt begrepp när det gäller stadieövergång är identitet. Wenger
(1998) menar att begreppet möjliggör en fokusering av individen i ett socialt
sammanhang, utan att därmed ta avstamp i individen. Att bygga sin identitet
handlar om att se syftet med att delta i olika sociala sammanhang. Identitetsbegreppet kan betraktas som en brygga mellan det sociala och det individuella, så
att vi kan tala om den ena i termer av den andra. de Abreu m.fl. (2002) menar att
matematiskt lärande innehåller element av konstruktion av sociala identiteter,
som i sin tur väsentligen innehåller två komponenter: medlemskap och position.
Medlemskap innebär helt enkelt att individen tillhör en viss grupp. Ur ett stadieövergångsperspektiv uppfyller studenten detta då han eller hon blir antagen till
universitetet och påbörjar sina studier. Positionering innebär olika sätt att konstruera och omdefiniera medlemskapet. Det förutsätter både social förståelse,
kunskap om det aktuella sociala sammanhanget och personligt engagemang. En
individ kan vara medveten om vad som krävs för att positionera sig i ett visst
socialt sammanhang, men sedan välja att göra en individuell avvikelse (jfr Perry,
1999). Detta synsätt på stadieövergången inrymmer den sociala omgivningens
påverkan på individen, samtidigt som det ges en rimlig förklaring till individuella avvikelser.
Cobb, Hodge och Gresalfi (2009) menar att två aspekter av identitet kan fokuseras i ett lärandesammanhang. Normativ identitet avser de generella och specifika matematiska åtaganden som studenterna måste uppfylla för att bli effekti-
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va och framgångsrika matematikstudenter i klassrummet och är ett begrepp som
syftar på en grupp eller ett kollektiv, snarare än enskilda individer. Individuell
identitet handlar om i vilken utsträckning studenterna kan identifiera sina skyldigheter i klassrummet och de matematiska aktiviteter som förekommer där.
Författarna framhåller vikten av att inte bara titta på studenters matematiska resonemang utan även beakta hur studenterna tänker om sig själva och sin förmåga att studera matematik och i vilken utsträckning de har utvecklat ett engagemang i den matematik som förekommer i en undervisningssituation. Stadieövergång som en identifieringsprocess omfattar alltså två moment. Först skall studenterna identifiera de matematiska aktiviteter som äger rum i det nya undervisningssammanhanget. Därefter skall de själva identifiera sig med dessa aktiviteter. Att som nybörjarstudent utveckla en individuell identitet i det nya studiesammanhanget aktualiserar även aspekter av stadieövergången som en individuellt meningsskapande process, där även individens föreställningar och förväntningar på det nya studiesammanhanget har en avgörande roll.
Frågan är då om stadieövergångar i huvudsak är en sociokulturell eller situerad företeelse, eller en individuellt meningsskapande process? Jag menar att det
ena perspektivet inte utesluter det andra, utan att det snarare handlar om vilka
aspekter av stadieövergången vi vill rikta fokus mot. Eftersom ett sociokulturellt
perspektiv betonar individens införlivande i en kultur, kommer stadieövergången ur detta perspektiv att handla om att tillägna sig en specifik typ av kunskap,
som traderas och medieras i det sociala sammanhanget. Utifrån ett situerat perspektiv blir kärnan i stadieövergången istället att individen tillägnar sig ett speciellt sätt att handla och lära. Det sociokulturella perspektivet fokuserar alltså lärandeprodukter, medan det är lärandeprocesser som är kärnan i ett situerat perspektiv.
Samtidigt som vi kan fastslå att intresset kan riktas mot olika lärandeföreteelser kan vi också konstatera att stadieövergången kan studeras på olika nivåer.
Här kan vi dra tydliga paralleller till Yackels och Cobbs (1996) emergerande
modell. De talar om en social nivå som är knuten till allmänna kulturella värden
i ett undervisningssammanhang, en sociomatematisk nivå som refererar till specifika normer när det gäller lärande i matematik samt en nivå som fokuserar
normer i det aktuella och specifika undervisningssammanhanget. Utifrån samtliga nivåer kan stadieövergången betraktas som en anpassning till ett nytt undervisningssammanhang. När det gäller förändring av det matematiska innehållets
karaktär kan delar av denna förändring spåras i medierande arktefakter i undervisningssituationen, men också genom lärarens sätt att prata om matematik, vilket gör att denna aspekt av stadieövergången ligger nära en sociokulturell syn på
övergången.

2.2.4 Skolmatematik och akademisk matematik
Vilken syn på matematiken dominerar då och hur ser de sociala sammanhang ut
i vilka undervisningen äger rum på de båda undervisningsstadierna? Två begrepp som kan användas för att ge en mycket kategorisk beskrivning av skillna-
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der mellan gymnasiets och universitetets syn på ämnets karaktär är skolmatematik och akademisk matematik. Inom matematikdidaktisk forskning förknippas
begreppet skolmatematik med mer traditionella undervisningsformer inom matematikundervisningen (Gustafsson & Mouwitz, 2002; Lampert, 1990; Richards,
1991; Schoenfeld, 1992). Undervisningen domineras av att eleverna lyssnar till
en kort genomgång av läraren, där han eller hon visar ett eller flera typexempel
på tavlan. Liknande exempel finns i elevernas lärobok. Resterande del av lektionen ägnas åt tyst räkning, då eleverna löser liknande uppgifter i läroboken. Uppgifterna löses med en viss metod och har ett korrekt svar. Det medför att eleverna lär sig främst sådant som är användbart för att lösa rutinmässiga, oreflekterade aritmetiska problem. Detta genererar i sin tur en matematisk diskurs där det
talas om siffror och tal i uträkningar. Det innehåll som eleverna skall lära sig definieras av lärobokens uppgifter och läraren utgör den högsta auktoriteten när
det gäller att avgöra vad som är rätt och fel. Begreppet skolmatematik kan också
syfta på den matematik som behandlas i gymnasieskolans nationella kursplaner
för matematikämnet. Där konstateras att syftet med matematikundervisningen
främst är att förebereda eleven för vardagslivet, men också för fortsatta studier
på högskolan och universitet, men inte nödvändigtvis matematikintensiva utbildningar (Skolverket, 2000a, 2000b). Det finns alltså ett tydligt inslag av transfertänkande i gymnasieskolans styrdokument som rör matematikundervisning.
Ett annat mål är att eleverna skall få en känsla för matematikens karaktär och
tillskansa sig en matematisk medborgarkompetens
Med akademisk matematik avses främst matematiken som ett forskningsämne
som på grundutbildningsnivå ingår i exempelvis lärarutbildningen (Howson,
2005). Syftet med grundläggande universitetsstudier i matematik är också att
förbereda för fortsatta studier inom matematik eller inom andra naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Dock betonas att förberedelsen framförallt skall bestå i att studenten blir väl förtrogen med de matematiska begrepp
som ingår i matematikkurserna, samt en orientering i olika matematiska tillämpningar. Akademisk matematik kan också definieras genom den diskurs som
finns inom matematisk forskning samt mellan professionella matematiker (Richards, 1991). Ett utmärkande drag för denna diskurs är användandet av tekniska och specialiserade termer, samt att det finns en vilja att upptäcka resultat och
sätta matematiska bevis i fokus. Individer med en utvecklad matematisk mognad
diskuterar matematik genom att fråga, lyssna och argumentera för att lösa nya
och obekanta problem (Högskoleverket, 1999).
Robert och Schwarzenberger (1991) har försök att beskriva lärandet av akademisk matematik. De konstaterar att det som utmärker matematikundervisning
på universitetsnivå är att fler matematiska begrepp skall läras in på kortare tid.
Dessa begrepp är ofta koncentrerade till ett relativt litet område i matematiken
och är av en sådan karaktär att en god förståelse för ett nytt begrepp oftast förutsätter förståelse av begrepp som behandlats tidigare. Begreppen är oftast på en
hög abstraktionsnivå, vilket gör att behovet av egen personlig reflektion ökar.
Den ökade abstraktionsnivån är en bidragande orsak till att studenterna möter
färre vardagsnära problem. En ökad tyngdpunkt läggs på matematiska bevis.
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Den teknik som används i ett bevis kan ibland tillämpas för att lösa uppgifter.
Att lära sig mer avancerad matematik förutsätter också mer mångsidiga lösningsstrategier av övningsuppgifter. Därför bör studenter som har läst en del matematik på universitetsnivå ha en stor mängd matematisk kunskap, erfarenhet av
matematiska strategier och arbetsmetoder, samt ha en god kommunikativ förmåga. Detta tycks vara en avgörande förmåga för att bli en framgångsrik matematikstudent. Även om studenter har förmåga att på en metanivå reflektera över
sina matematiska handlingar, blir de ofta hämmade av ett alltför ensidigt perspektiv och viljan att utnyttja en ensidig lösningsmetod eller genom att de har
konceptuella svårigheter med matematiken.
Ett akademiskt förhållningssätt till ett matematiskt innehåll kan också karaktäriseras utifrån hur detta presenteras och behandlas i konkreta undervisningssituationer. Lampert menar att genom att läraren medvetet strävar mot en undervisningskultur ”där problemet inte utgörs av frågan och lösningen inte utgör svaret” (Lampert, 1990, min översättning från engelska) kan skolmatematiken
transformeras till en matematikundervisning som ligger närmare ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet. Läraren har en central roll i denna process. De
matematiska problem som presenteras måste sakna en färdig lösningsmall. I diskussioner med studenterna skall läraren anta en reflekterande och analyserande
roll, istället för att bedöma studenternas svar i termer av rätt och fel.
I konkreta lärande- och undervisningssituationer kan ett skolmatematiskt angreppssätt på universitetsmatematiken även ta sig uttryck i hur studenter går tillväga när de arbetar med läroboksuppgifter i matematik (Lithner, 2003). Han
identifierar tre kvalitativt skilda former av matematiska resonemang. Plausibelt
resonemang (PR) baseras på de inneboende egenskaper hos de matematiska objekt som är föremålet för resonemanget och syftar till att leda fram till sanningsenlig kunskap, även om den inte behöver vara komplett eller korrekt. Resonemang utifrån etablerad erfarenhet (EE) utgår ifrån individens tidigare erfarenheter av ett undervisningssammanhang, men syftar till samma resultat som för PR.
Identifiering av likheter (IS) bygger på att urskilja likheter i ytliga egenskaper i
lärobokens exempel, för att sedan härma presenterade lösningsprocedur som
presenteras där.

2.2.5 Sammanfattning och slutsatser
Det sammanhang i vilket lärandet sker har stor betydelse för vilken matematik
som studenterna lär sig samt hur detta sker. Variationer i sammanhanget kan utgöras av olika synsätt på matematikens epistemologiska karaktär, men också på
undervisningskulturen och de aktiviteter och handlingar som utförs med syftet
att lära matematik. Det är således en komplex bild av relationen mellan den lärande studenten, det matematiska innehållet och det lärandesammanhang som
lärandet äger rum i. Samtidigt som vi kan dra slutsatsen att sammanhanget har
en väsentlig betydelse för stadieövergången, är frågan hur sambandet mellan
sammanhanget och stadieövergången ser ut. Att analysera sammanhangets betydelse och roll i samband med stadieövergången måste därför utgöra en del av
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studien, samtidigt som det inte finns något självklart teoretiskt perspektiv på
kunskap och lärande att utgå ifrån. Förutom att stadieövergången handlar om att
studenterna hamnar i ett nytt lärandesammanhang kommer också matematik
som studieämne att delvis förändra karaktär. Inom matematikdidaktisk forskning
kan det beskrivas som övergången från skolmatematik till matematik som ett vetenskapligt ämne, eller avancerat matematiskt tänkande. I nästa avsnitt diskuteras närmare vad detta begrepp står för och hur lärandet av mer avancerad matematik kan karaktäriseras.

2.3 Att lära matematik
Att nybörjarstudenter i matematik vid universitetet utvecklar sina matematiska
kunskaper är en väsentlig del av stadieövergången. En stor del av den matematikdidaktiska forskningen som är stadieövergångsrelevant fokuserar just studenters lärande av universitetskaraktäristisk matematik. I det här avsnittet behandlas
delar av den forsknings som behandlar matematiskt lärande på en eftergymnasial
nivå. Framställningen skall ses som ett försök att beskriva det matematiska innehållets förändrade karaktär i samband med en stadieövergång. Uppmärksamhet kommer inledningsvis att riktas mot ”Advanced mathematical thinking”,
AMT, som utförligt beskrivs i boken med samma namn (Tall, 1991). Jag kommer att behandla några av de processer som ligger till grund för matematisk begreppsbildning, samt vilken karaktär och vilka egenskaper de produkter eller objekt har som är resultatet av dessa processer ur ett mer allmänt perspektiv.
Som Artigue, Batanero och Kent (2007) konstaterar, var AMT under större
delen av 90-talet den dominerande synen på lärande av universitetsmatematik.
Från det perspektivet kan stadieövergång beskrivas i termer av en transformering av studenters matematiska tänkande från elementärt till avancerat.
Forskningen om matematisk begreppsutveckling har dock utvecklats sedan dess
och nya forskningsresultat kan bidra med en mer nyanserad bild av transformationen av studenters matematiska tänkande i samband med universitetsstudier i
matematik. Min avsikt är att diskutera dessa i förhållande till stadieövergången
för nybörjarstudenter i matematik. Avslutningsvis relateras matematisk begreppsbildning och kunskapsutveckling åter till transferproblemet, förändringen
av det matematiska innehållets karaktär samt anpassningen till ett förändrat undervisningssammanhang.

2.3.1 Avancerat matematiskt tänkande
Ett sätt att karaktärisera lärandet av akademisk matematik och matematikstudier
vid universitet är i termer av avancerat matematiskt tänkande (Tall, 1991). AMT
innehåller en högre abstraktionsnivå, generella resonemang, formella definitioner och logisk-deduktiv bevisföring. Ett avancerat matematiskt innehåll kräver
dock inte per automatik ett avancerat matematiskt tänkande. Snarare tenderar
mycket av det matematiska innehållet på universitetets inledande kurser i mate-
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matik att framställas på ett tillrättalagt sätt (Dreyfus, 1991). Studenterna lär sig
en stor mängd standardprocedurer för att få fram korrekta svar på uppgifter. Detta gör att studenter blir oflexibla i sitt matematiska tänkande. En annan orsak till
att studenter har svårt att hantera mindre variationer i matematiska uppgifter är
att detta helt enkelt kräver en relativt stor matematisk erfarenhet.
I samband med universitetsstudier i matematik tenderar dock det matematiska
innehållets komplexitet att öka vilket ställer högre krav på individens matematiska tänkande. En mental process som är central för ett avancerat matematiskt
tänkande är abstraktion (Dreyfus, 1991; Harel & Tall, 1991; Tall, 1991). Även
om begreppet ”abstraktion” ges något skilda innebörder i den matematikdidaktiska forskningslitteraturen tycks en gemensam faktor vara att abstraktion innebär att fokus riktas från objektens specifika egenskaper till egenskaperna som ett
objekt i sig (Mason, 1989; Harel & Tall, 1991; Tall, 1991; Sfard, 1991). Grunden för abstraktion är förmågan att syntetisera och generalisera (Dreyfus, 1991).
Att generalisera innebär att man kan se gemensamma egenskaper hos enskilda
objekt, exempelvis att lösa ett linjärt ekvationssystem med två variabler för att
sedan tillämpa samma teknik för tre, fyra och n variabler. Inom en kurs kan studenter lära sig mycket som vid första anblicken inte har något med vartannat att
göra. Förmåga att kombinera och sammanknyta dessa matematiska objekt kallas
för att syntetisera och utgör också en viktig komponent för att kunna abstrahera.
Avancerat matematiskt tänkande kräver också tillgång till flera mentala, konkreta och symboliska representationer av matematiska begrepp och att dessa sinsemellan är länkade till varandra så att det finns möjlighet att växla mellan olika
representationer samt att kunna bedöma vilken som är mest lämplig. Det är också viktigt att kunna omformulera matematiska problem, vilket kan bidra till att
de blir lättare att lösa. Övergången från elementärt till avancerat matematiskt
tänkande innebär alltså en övergång från att beskriva till att definiera samt från
att övertyga till att bevisa. Studenten möts av en ökad abstraktionsnivå samt
måste ta sig an formella definitioner och basera ett logiskt deduktivt resonemang
utifrån dem.

2.3.2 Matematiska procedurer och objekt
En vanlig beskrivning av matematisk begreppsförståelse och begreppsutveckling
inom den matematikdidaktiska forskningen har gjorts i termer av dikotomier
(Pesek & Kirshner, 2000; Skemp, 1987; Sfard, 1991). En huvudtes är att det
finns en grundläggande kvalitativ skillnad mellan å ena sidan en ytlig, aritmetisk
eller operationell matematisk förståelse, där matematiska begrepp i första hand
förknippas med algoritmer, processer och handlingar och å andra sidan en djupare, sammanhangsbunden och strukturell matematisk förståelse där individen har
skapat sig visuella tankemässiga bilder av matematiska begrepp, i vilka den bärande idén står i fokus och begreppet kan hanteras som en helhet. Medan den
förra fokuserar en procedur sätter alltså den senare den matematiska produkten i
centrum. Förmågan att kunna betrakta ett matematiskt begrepp som ett objekt
spelar en väsentlig roll i de processer som är centrala i ett AMT, vilket kan vara
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en förklaring till att flera forskare har intresserat sig för den process som transformerar matematiska begrepp från process till objekt.
Sfard (1991) kallar denna process för reifiering. För en lärande individ tycks
förmågan att betrakta en process som ett objekt vara en gradvis utveckling.
Sfard (1991) delar in denna process i tre steg; interiorisation, kondensation och
reifiering. Den lärande börjar med att bekanta sig med begreppet och lär sig utföra enklare matematiska operationer. När den lärande kan tänka på operationerna utan att utföra dem sägs begreppet vara interoriserat (införlivat). I kondensationsfasen kan de olika räkneoperationer som den lärande interoriserat betraktas som en helhet. Den lärande kan växla mellan olika representationsformer av
begreppet, men förknippar det alltjämt med en speciell algoritm, process, räkneoperation eller förfaringssätt. Medan interorisation och kondensation är gradvisa
kvantitativa processer innebär reifikation ett ontologiskt skifte. Det matematiska
begreppet genomgår en kvalitativ förändring, där det nu kan betraktas som en
helhet. Sfard (1991, s. 20) beskriver reifiering som ”an ability to see the concept
as a whole. It is a static state where the concept becomes semantically unified by
this abstract and purely imaginary construct”.
En annan teori som riktar fokus mot de processer som bidrar till individens
konstruktion av matematiska begrepp är APOS-teorin. Syftet med APOS-teorin
är att beskriva en process där matematiska begrepp reifieras (Dubinsky, 1991;
Cottrill, Dubinsky, Nichols, Schwingendorf, Thomas & Vidakovic, 1996).
APOS är en akronym för action, process, objekt och schema, som var och en utgör hierarkiskt ordnade steg eller faser i denna process. I den första fasen kan
individen utföra fysiska eller mentala steg-för-steg handlingar (actions) på olika
objekt för att erhålla nya objekt. Så småningom uppfattas det av den lärande som
en helhet (process), som kan vara föremål för såväl reflektion som omformning.
I nästa fas transformeras processen till ett mentalt objekt. Slutligen sammanfogas aktioner, processer och objekt i mentala scheman som inbördes har olika
kopplingar. Många och starka kopplingar innebär en god begreppsförståelse.
Trots att det finns vissa drag av att operationell matematisk förståelse har en
relativt framträdande roll inom skolmatematiken, medan matematik ur ett vetenskapligt perspektiv fokuserar strukturell matematisk förståelse (Stadler, 2002) är
det vanskligt att låta denna koppling bli för stark. Snarare utgör operationell och
strukturell matematisk förståelse delvis två sidor av samma mynt, där den ena
förutsätter den andra och tvärt om (Sfard, 1991). Att reifiera matematiska begrepp till objekt innehåller dock substantiella inslag av generalisering och abstraktion, vilket pekar på att det finns ett samband mellan en mer strukturell förståelse av matematiska begrepp och förmågan till matematisk abstraktion och
generalisering (Sfard, 1991), vilket är en viktig förmåga när det gäller mer avancerat matematiskt tänkande (Dreyfus, 1991; Tall, 1991). Det indikerar i sin tur
en koppling mellan en mer sammanhangsbunden strukturell matematisk förståelse och att framgångsrikt bedriva studier i matematik på en högre nivå.
Även om Sfard (1991) påpekar att reifiering av matematiska objekt kan betraktas som en cyklisk process där redan reifierade objekt ingår för att reifiera
nya begrepp, samt att Cottrill m.fl. (1996) poängterar att matematiska objekt kan
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konstrueras både från processer och från scheman, fokuserar dessa teorier en hierarkisk utveckling, där ny kunskap bygger på tidigare vetskap. Process föregår
objekt, där objektet utgör det önskade slutresultatet av matematisk begreppsbildning. Detta är något som kritiserats av bland annat Niss (2006) och Tall
(2004), som ifrågasätter om alla matematiska begrepp kan reifieras till objekt.

2.3.3 Kvalitativa skillnader på matematisk begreppsutveckling
I stället för att betrakta matematisk begreppsbildning som en cyklisk och hierarkisk process där procedurer varvas med objekt och tidigare kunskap utgör grunden för nya insikter, finns det andra teoretiska beskrivningar av matematisk begreppsutveckling och lärande av matematik som på ett grundläggande sätt skiljer
sig från APOS- och reifieringsteorierna. Ett sådant teoretiskt ramverk presenteras av Tall (2004), som ifrågasätter den, enligt hans uppfattning, ensidiga synen
på matematisk begreppsbildning. Han menar istället att det finns olika typer av
kognitiva processer som resulterar i matematiska objekt med skilda egenskaper.
Detta kan sammanfattas i tre olika men inbördes sammankopplade världar av
matematiskt tänkande (Tall, 2004). I den visuella-spatiala världen förstår vi matematiska begrepp genom det vi kan uppfatta och iaktta omkring oss, både i den
verkliga världen och i vår egen tankevärld. Ett exempel är hur vi kan förstå en
perfekt rät linje som är oändligt utsträckt i båda riktningarna. Huvudinvånarna i
den proceptuella-symboliska världen är de (matematiska) symboler som används för att räkna. Termen ”procept” betecknar det fenomen genom vilken en
symbol möjliggör att man utan problem växlar från en process som utförs till ett
begrepp som går att tänka på. Den kognitiva utvecklingen börjar med att göra
saker, exempelvis att peka och räkna. Från processen ”att göra matematik” sker
en utveckling till att ”tänka på matematik”. Ett exempel är 2 + 3 som inom aritmetiken har dubbel betydelse; processen addition och begreppet summa. Matematiska begrepp i den formella världen baseras på egenskaper som formulerats i
formella definitioner, baserade på axiom, för att specificera matematiska strukturer. Några exempel är grupper, kroppar, vektorrum, topologiskt rum osv. Den
formella världen baseras på en kombination av begrepp från den visuellt-spatiala
världen och symbolisk manipulation, men formella definitioner och formella deduktiva resonemang kan också resultera i att matematiska begrepp i den visuellspatiala världen får en mer sofistikerad och nyanserad form. Vad Tall (2004) vill
belysa med sina tre matematiska världar är alltså att individers resor genom de
tre världarna för att förstå ett matematiskt begrepp kan ske på olika sätt. Samtidigt betonas att de tre världarna är intimt sammankopplade och att fragment från
olika världar kan sättas i spel samtidigt för att revidera och förfina individens
uppfattning av ett matematiskt begrepp. Talls tre matematiska världar fokuserar
alltså individens begreppsutveckling. Även om karaktären på vissa matematiska
objekt ligger närmare någon värld, kan flera matematiska objekt förstås av en
individ efter en resa genom någon eller flera av de matematiska världarna.
En annan distinktion när det gäller de processer som ligger till grund för matematisk begreppsbildning kan göras mellan vardaglig och vetenskaplig be-
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greppsutveckling. (Vygotsky, 1986). Utveckling av vardagliga begrepp sker inte
på något systematiskt sätt, utan barnet bekantar sig först med fenomenet på ett
konkret sätt för att sedan relatera det till sina erfarenheter. Vardagliga begrepp
baseras alltså på barnets upplevelser från vardagslivet. Ett barn som exempelvis
stöter på hundar, katter, fåglar och insekter i sin vardag kan så småningom generalisera dessa till begreppet ”djur” som därmed får utgöra ett exempel på ett vardagligt begrepp för barnet. Eftersom vardagliga begrepp just utvecklas genom
barnets erfarenhet kan det vara svårt att med ord ge en exakt definition av ett sådant begrepp. Barnets förmåga att använda ett vardagligt begrepp föregår alltså
barnets förmåga att verbalt definiera begreppet. Att exempelvis verbalt ge en exakt definition av sin bror kan vara svårt för barnet, men ändå kan barnet utan
svårighet urskilja sin egen bror från alla andra bröder.
Vetenskaplig begreppsutveckling utgår från en verbal definition som används
systematiskt för att gradvis konkretiseras och fyllas med ett innehåll. Det krävs
en komplex och genuin tankeverksamhet hos individen för att lära sig ett vetenskapligt begrepp och det kan ske först när barnets mentala utveckling har nått erforderlig nivå. Barnet lär sig vetenskapliga begrepp främst i ett skolsammanhang
och företrädesvis genom systematisk instruktion av en lärare. Genom denna interaktion utvecklas och mognar barnets tankeverksamhet. Vetenskapliga begrepp är till sitt innehåll mer kondenserade och kompakta, samt kan kräva flera
steg av abstraktion av andra begrepp. Här har vardagliga begrepp en medierande
funktion när det gäller utvecklingen av vetenskapliga begrepp. Ett vetenskapligt
begrepp relateras till sitt innehåll genom tidigare etablerade begrepp. När barnet
uttrycker sig skriftligt måste han eller hon exempelvis både abstrahera ordens
innebörd samt generalisera sin samtalspartner, vilket skiljer sig väsentligt från
barnets talade språk. Liknande paralleller kan göras mellan barns praktiserande
av aritmetik och algebra.
Vardaglig och vetenskaplig begreppsutveckling skiljer sig åt avseende barnets incitament för att lära sig dem. Medan barnet drivs av en stark vilja och motivation att lära sig saker det stöter på i sin närmaste omgivning, kan motivationen för att lära sig vetenskapliga begrepp vara lägre, då han eller hon har svårare
att se nyttan med dessa kunskaper. En förklaring till det är att vetenskapliga begrepp egentligen inte tillför något nytt ur barnets perspektiv. Ett exempel är
grundläggande språkinlärning och studier av grammatik. Barnet kan redan uttrycka sig korrekt grammatiskt. Kunskaper om grammatiska regler medvetandegör redan befintliga, men oreflekterade, språkliga färdigheter hos barnet men gör
inte barnet bättre på att uttrycka sig i tal och skrift. Syftet med grammatiken är
alltså mer abstrakt, mer intellektualiserat och ligger längre bort från barnets
omedelbara behov.
Trots att utvecklingen av vardagliga och vetenskapliga begrepp är av väsentligen skilda karaktärer, menar Vygotsky att dessa står i en stark inbördes relation
till varandra. I sina undersökningar av barns begreppsutveckling visar Vygotsky
att utvecklingen av vetenskapliga begrepp banar vägen för utvecklingen av vardagliga begrepp. Medan vardagliga begrepp utvecklas underifrån sker utvecklingen av vetenskapliga begrepp ovanifrån. Dessa möts på mitten och resulterar i
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en progression av barnets mentala utveckling. Som tidigare nämnts har vardagliga begrepp en medierande funktion när det gäller begreppsutveckling av vetenskapliga begrepp, men vetenskapliga begrepp bidrar också till att medvetandegöra vardagliga begrepp för barnet, vilket bidrar till att dessa kan användas på
ett mer mångfacetterat sätt i nya sammanhang.
Vygotskys tankar om utvecklingen av vetenskapliga begrepp kan betraktas
som en allmän teori om barns lärande i skolan, med speciellt fokus mot relationen mellan instruktion och utveckling. Samtidigt kan vi hitta inslag som påminner om eller kan relateras till Vygotskys syn på begreppsutveckling och hans åtskillnad mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp i mer specifika matematikdidaktiska forskningslitteratur. Skemp (1987) gör åtskillnad på primära och
sekundära begrepp. Medan vi lär oss primära begrepp genom vår sensoriska och
motoriska erfarenhet exempelvis bil, röd osv., bygger sekundära begrepp på härledningar genom en process av abstraktion, där vi främst baserar begreppsbildningen på andra begrepp, exempelvis begreppet färg. Det finns två sätt att
frammana ett begrepp. Vi kan känna igen begreppet då vi stöter på exempel på
det. Begreppet kan också aktualiseras genom ett möte på ett mer abstrakt och indirekt sätt när man läser eller höra begreppets namn, dvs. vi kan frigöra begreppet från vår erfarenhet av det.
Ett annat sätt att särskilja begreppsbildning på formella grunder och individens erfarenhet av begreppet kan göras med hjälp av begreppsdefinition och begreppsbild (Tall & Vinner, 1981). Begreppsdefinition syftar på den formella definitionen av ett matematiskt begrepp som exempelvis kan finnas i läromedel i
matematik samt i matematiska skrifter, är publik och kan återges på ett korrekt
eller felaktigt vis. Begreppsbilden inrymmer alla de representationer och egenskaper som en individ tillskriver ett matematiskt begrepp. En individ kan ha flera begreppsbilder av ett och samma begrepp, och dessa behöver varken vara
sammanhängande eller konsistenta. Flera undersökningar visar att det är vanligt
att det förekommer en diskrepans mellan begreppsdefinitioner och begreppsbilder (Vinner & Hershkowitz, 1980; Tall & Vinner, 1981; Juter, 2006). Om det
finns en diskrepans mellan begreppsdefinition och begreppsbild är det begreppsbilden som ”vinner” (jfr Wistedt och Brattström, 2004). Niss (2006) pekar på de problem som kan uppstå då den lärande skall abstrahera begrepp som
han eller hon lärt sig genom konkreta exempel eller praktisk erfarenhet. Studenter tenderar att forma sina begreppsbilder utifrån exempel på begreppet som de
har stött på i undervisningssammanhang. Problem kan uppstå om de exempel
som har format hans eller hennes begreppsbild endast fångat en del av begreppsdefinitionen och begreppets väsentliga matematiska karaktär. Ett annat
problem är att abstrakta matematiska begrepp många gånger saknar en erfarenhetsmässig motsvarighet. Svårigheten för den lärande blir i detta fall inte det abstrakta begreppet i sig utan det gap i abstraktionsprocessen som övergången från
en erfarenhetsbaserad begreppsbild till en formaliserad sådan ger upphov till.
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2.3.4 Lärande av matematik och stadieövergång
Lärandet av matematik och de processer som föregår denna utveckling, kan sägas utgöra kärnan i det matematiska lärandet. Enligt kurs- och läroplaner är det
ett viktigt mål med matematikstudier (Skolverket, 2000a, 200b). I samband med
en stadieövergång skall detta matematiska lärande äga rum i ett nytt sammanhang. Jag vill nu relatera diskussionen om matematisk begreppsutveckling till
stadieövergången och det nya lärandesammanhang som studenterna befinner sig
i. Framför allt bör beaktas transferproblemet av matematiska kunskaper och det
matematiska innehållets förändrade karaktär.
Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller matematisk begreppsbildning kan det dels betraktas som en hierarkisk-cyklisk process, dels som en
summa av flera kvalitativt skilda processer som resulterar i matematiska begrepp
av skilda karaktärer. Det är viktigt att betona att detta handlar om olika synsätt
på matematisk begreppsbildning som i sin tur kan kopplas till elementärt och
avancerat matematiskt tänkande, där den senare kan anses ha kopplingar till universitetsmatematiken. Frågan är dock hur starkt sambandet är mellan karaktären
på individens begreppsutveckling och stadieövergången mellan gymnasiets och
universitetets matematikundervisning?
Det finns dock starka indikationer på att stadieövergången är förknippad med
en förändring av det matematiska innehåll som skall läras på respektive stadium
(Artigue m.fl., 2007). Det är dock missvisande att likställa stadieövergången
mellan gymnasiet och universitetet med en övergång från informell till formell
matematik eller från ett intuitivt till rigoröst angreppssätt på matematiken. Istället handlar övergången om en anhopning av små förändringar vilket påverkar
balansen dels mellan att studera specifika matematiska objekt och att extrahera
matematiska objekt från generella villkor, dels mellan specifika lösningsalgoritmer och tekniker som snarare kan karaktäriseras som generella metoder som
kan tillämpas i varje enskilt fall. Detta är delvis en konsekvens av en ökning av
den matematiska mångfalden. Det är också en följd av att det är omöjligt att lära
sig specifika algoritmer för det stora antal uppgifter och problem, eftersom de
skall lösas under relativt kort tid.
Om stadieövergången innebär ett möte med en mer formell, generell och abstrakt matematik på universitetet är det väsentligt att undersöka hur studenter
hanterar eventuella konflikter som kan uppstå mellan skolmatematik och matematik som ett akademiskt ämne. För att belysa detta kan vi hämta inspiration
från Vygotskys syn på vardagliga och vetenskapliga resonemang, Skemps primära och sekundära begrepp, samt Niss syn på abstraktion utifrån en erfarenhetsbaserad till en formaliserad begreppsbild. Analogt med universitetsmatematikens sociala och kulturella karaktär, kan vi begrunda om vi kan hitta spår av
stadieövergången i just detta skifte.
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2.3.5 Matematiska bevis och formalism
Ett annat formellt glapp som aktualiseras i samband med stadieövergången från
matematikstudier på gymnasiet till universitetet är mötet med matematiska bevis. Niss (2006) menar att många studenter har svårigheter med att fånga själva
essensen av ett matematiskt bevis. Studenterna frågar sig vad ett matematiskt
bevis är och vad som skiljer det från svagare lösare former av matematiska resonemang. För många studenter är det också oklart varför matematiska bevis finns
och vilken funktion de har, samt vilka metoder och tekniker som är tillåtna att
använda för ett matematiskt bevis. Detta resulterar ofta i att studenter ifrågasätter behovet av ett matematiskt bevis.
Många lärandeproblem som har med matematiska symboler och formalism
att göra har sin rot i att symbolerna får en kontraintuitiv betydelse och blir omöjliga att förklara utifrån empirisk erfarenhet på grund av att man vill uppnå konsistens inom de matematiska systemen. En annan orsak till problem är att symbolerna används i olika sammanhang där de delvis får olika betydelser. För
många studenter är skillnaden mellan ett matematiskt bevis och en matematisk
förklaring otydlig. I mer formella matematiska sammanhang tenderar studenter
att relatera singulära utsagor till mindre formella sammanhang och specifika
konkreta exempel som gör att de anser sig kunna bedöma rimligheten och sanningshalten i en utsaga, baserad på personliga begreppsbilder och övertygelser.
Med andra ord missar studenterna att utsagan är en del av en logisk-begreppslig
helhet med relaterade utsagor. På samma sätt kan kopplingen mellan ett matematiskt bevis å ena sidan och sanningshalten i en utsaga å andra sidan kan för
många studenter vara helt orelaterade. Det kan inträffa då studenterna ser matematiska bevis som ett avancerat spel eller en singulär företeelse som är omgärdad av abstrakta eller obegriplig regler och som formulerats av mer eller mindre
världsfrånvända matematiker. Däremot relateras sanningshalten i ett påstående
med empiriska bevis, verklighet och rimlighet.
Niss (2006) pekar även på ett annat problem som har med matematisk bevisföring att göra. Han pekar på de undervisningssammanhang som matematiska
bevis förkommer. Inom matematikundervisningen förkommer ofta matematiska
bevis i läroboken som övningar eller problem. Studenterna ombeds att bevisa ett
enklare påstående med hjälp av en inte alltför komplex kedja av deduktiva påståenden. Detta leder lätt till att studenterna betraktar bevisföring som en speciell typ av aktivitet i ett speciellt undervisningssammanhang i stället för en integrerad del av alla typer av matematiska aktiviteter.
Vad skiljer då matematiken från andra vetenskaper som inte kräver att allt
bevisas, t.ex. geologi, historia, geografi och samhällskunskap? Niss (2006) menar att en skillnad är att många matematiska utsagor är icke-empiriska. Det medför bland annat att inom matematiken önskas generalitet i utsagorna som kräver
en deduktiv bevisföring. Giltigheten och validiteten i matematiska utsagor är beroende av exakta villkor. När är ett matematiskt bevis ett bevis? Den teoretiska
basen i ett bevis och omfattningen och detaljrikedomen i det är en konsekvens
av kommunikativ pragmatism, tradition och kultur. Matematiska bevis är både
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kognitivt krävande och utmanande för studenter samtidigt som det kräver en insocialisering i den matematiska kulturen (enculturation into mathematical communities).

2.3.6 Sammanfattning och slutsatser
En stor del av den forskning som direkt adresserar individers lärande av matematik riktar fokus mot utveckling av matematiska begrepp och begreppsförståelse. Teoretiska beskrivningar syftar till att beskriva den process som matematisk
begreppsutveckling omfattar. Detta sker ofta som två motsatser där den ena i
huvudsak karaktäriseras av ett mer instrumentellt lärande, tillämpning av algoritmer och ett mer mekaniskt förfaringssätt, medan den andra innebär en djupare
och sammanhangsbunden förståelse som kan tillämpas i mer varierande situationer.
Skillnader i lärandet av matematik relateras också till det matematiska innehållet. Slutsatsen är att matematisk begreppsutveckling skiftar karaktär i förhållande till vad som skall läras. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att tidigare stadieövergångsrelaterad matematikdidaktisk forskning stödjer antagandet
om att det matematiska innehållt till viss del förändrar karaktär när studenterna
påbörjar matematikstudier vid universitetet. I samband med stadieövergången
förändras det matematiska innehållet och hur det skall läras.

2.4 Teoretiska implikationer för studien
En vanlig ansats inom den matematikdidaktiska forskningen är att inledningsvis
redogöra för vilka teoretiska perspektiv och ramverk som studien utgår ifrån.
Det har dock inte varit min intention med denna avhandlings teorikapitel. I stället har jag valt att problematisera runt ett par teoretiska perspektiv på lärande
och kunskap för att undersöka deras möjligheter och tillkortakommanden för att
användas i en studie av stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet.
Min genomgång av olika teoretiska perspektiv på lärande och kunskap i matematik samt stadieövergångsrelaterad matematikdidaktisk forskning är att studenterna måste hantera förändringar i lärandesammanhanget och en förändring av
det matematiska innehållet. Utifrån denna slutsats kan man konstatera att alla
perspektiv på ett väsentligt sätt kan bidra till studien. En studie om stadieövergången ur studenternas perspektiv kräver en teoretisk ansats som både omfattar
ett individuellt och socialt perspektiv, vilket i sin tur skapar ett behov av en alternativ ingång till mitt forskningsområde.
Det finns en omfattande mängd matematikdidaktisk forskning som är relevant
för stadieövergången. Samtidigt som det bidrar till många initiala insikter om
nybörjarstudenter i matematik vid universitetet, kan det också vara en orsak till
att stadieövergången som forskningsområde är svår att definiera och avgränsa.
Ur ett vardagligt och erfarenhetsbaserat perspektiv handlar dock stadieövergången om studenters lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bak-
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grund av deras tidigare erfarenheter. En möjlig och alternativ ingång till att beforska stadieövergången kan därför vara att använda denna operationella definition av stadieövergången för att sedan undersöka vilka teoretiska perspektiv och
ramverk som aktualiseras utifrån erhållna forskningsresultat.
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3. Syfte och frågeställningar
Som inledningsvis konstaterats handlar denna avhandling om nybörjarstudenter
i matematik vid universitetet. Mitt forskningsintresse är inriktat mot matematikstudenters stadieövergång från gymnasiet till universitetet. I det inledande teoriavsnittet har jag redogjort för relevanta teoretiska aspekter och begrepp. De kan
sammanfattas i följande grundläggande förutsättningar och antaganden:
• Ett stadium kan betraktas som ett undervisningssammanhang med en viss
uppsättning egenskaper och karaktäristika som kan beskrivas utifrån ett
observatörsperspektiv.
• Undervisningssammanhanget inrymmer också en dynamisk aspekt, som
orsakas av de individer som agerar och verkar i sammanhanget.
• Individer handlar ändamålsenligt i förhållande till tidigare kunskaper,
erfarenheter och uppfattningar om det sammanhang de befinner sig i.
Ett av studiens huvudsakliga bidrag blir att identifiera, karaktärisera och strukturera olika beståndsdelar av stadieövergången. En väsentlig skillnad mot tidigare
studier om stadieövergången är dock att detta görs ur ett studerandeperspektiv,
då forskningsfokus riktas mot studenternas upplevelser av ett nytt undervisningssammanhang, i detta fall ett utbildningsstadium. Med stadieövergång avser
jag den process studenterna genomgår då de på olika sätt tar del av det nya undervisningssammanhanget. Mot bakgrund av ovanstående blir därför syftet med
min studie att undersöka nybörjarstudenters stadieövergång mellan matematikstudier på gymnasiet och universitetet utifrån ett studerandeperspektiv. Fokus
riktas mot individens lärande av matematik i ett nytt undervisningssammanhang,
mot bakgrund av tidigare erfarenheter av matematikundervisning och matematiska kunskaper. Min primära forskningsfråga blir därför:
• Vad karaktäriserar stadieövergången ur studenternas perspektiv?
Syftet genererar också frågor av en mer övergripande metakaraktär som måste
besvaras för att syftet skall vara möjligt att uppfylla:
• Hur kan stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet, utifrån
ovanstående utgångspunkter, identifieras och beskrivas ur ett teoretiskt
perspektiv?
• Vilken metodprocess krävs för att uppfylla studiens syfte? Hur skall metodprocessen utformas så att stadieövergången kan studeras utifrån ovanstående
förutsättningar?
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4. Metod
Medan metod handlar om de tekniker forskaren använder för att samla underlag
eller bevis för sina resultat, innehåller metodologi teorier om och analysapparat
för hur denna insamling skall gå till. Varför har forskaren valt ett visst fokus för
sin studie och vilka konsekvenser får det för studiens design? På vilka grunder
har andra alternativ förkastats? Vilka analysredskap har använts och hur kan vi
veta och garantera att data som insamlats och den analys som har gjorts är tillförlitliga? Jag vill besvara dessa frågor genom att ge en utförlig beskrivning av
mina metodologiska och metodiska överväganden, samt ge en detaljerad redogörelse för studiens genomförande.

4.1 Metodologiska överväganden
Syftet med min studie är att undersöka nybörjarstudenters matematiska lärande i
ett nytt sammanhang. Jag har tidigare redogjort för teorier om olika synsätt på
lärande och sammanhang, där jag konstaterat att jag valt att betrakta sammanhang som en mer statisk företeelse, vars egenskaper och karaktäristika kan beskrivas av en utomstående observatör. När det gäller begreppet ”kontext” jag har
tagit intryck av Halldéns kontextualiseringsperspektiv och använder termen för
individens uppfattning eller upplevelser av ett sammanhang. Mot denna bakgrund vill jag undersöka nybörjarstudenters matematiska lärande i samband med
stadieövergången.
Att tydliggöra metodologiska ställningstaganden och beslut om undersökningens genomförande är en grundläggande förutsättning för att kunna bedöma
en studies trovärdighet och relevans (Burton, 2002). I det här avsnittet vill jag
diskutera de metodiska implikationer som har aviserats i teoriavsnittet. Efter ett
kort inledande resonemang om mina grundläggande kunskapsteoretiska och
epistemologiska utgångspunkter kommer jag att redogöra för två metodologiska
perspektiv: intentionell analys som har nära koppling till Halldéns kontextualiseringsperspektiv, samt grounded theory, och hur den kan användas som ett generativt verktyg för min dataanalys.

4.1.1 Epistemologiska utgångspunkter och vetenskapsteori
Min studie av stadieövergången tar sitt avstamp i en kvalitativ forskningsansats.
Medan kvantitativa forskningsansatser ofta söker en orsaksförklaring, eller syftar till att undersöka hur fördefinierade företeelser eller egenskaper fördelar sig i
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populationer eller situationer, är syftet med kvalitativa studier snarare att undersöka karaktären av en företeelse eller att förstå ett fenomen (Wallén,1996). Ett
enklare, men kanske något ovetenskapligt, sätt att beskriva skillnaden är att
kvantitativa metoder används för att samla data från många människor om få saker, medan kvalitativa metoder används för att samla data från få människor om
många saker.
Ett grundläggande argument för en kvalitativ forskningsansats är att studieobjektet utgörs av människor och mänskliga handlingar (Molander, 1988). Människan tolkar och konstruerar sin bild av verkligheten och tillvaron. Denna bild är
inte verklig i samma avseende som exempelvis att existensen av ett fysiskt föremål är verklig3 (även om människor i allra högsta grad uppfattar sin uppfattning av verkligheten som verklig), utan påverkas av kulturella och språkliga faktorer (Patton, 2002). Till skillnad från många fenomen i naturen, följer mänskligt handlande inte en fast lagbundenhet. I stället finns inslag av ett viljestyrt
handlingsutrymme, vilket leder till att en stor del av hennes handlingar är intentionella och målinriktade (Molander, 1988). En kvalitativ forskningsstrategi syftar till att tolka och förstå dessa handlingar. Forskningsföremålet kan också utgöras av en social verklighet i vidare mening. En stor del av den kvalitativa
forskningen har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, då teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2002).
Det finns flera kvalitativa vetenskapsteoretiska traditioner som har intresserat
sig för människan, samt att tolka hennes uppfattningar, intentioner och handlingar, varav jag har valt att låta mig inspireras av ett par av dem. Att undersöka
studenters matematiska lärande i ett nytt sammanhang innebär att sammanhanget tillskrivs en väsentlig betydelse för studenternas lärandeprocesser och lärandeprodukter. Ur ett metodologiskt perspektiv är dock sammanhanget ingen entydig företeelse; dels kan vi intressera oss för hur studenterna upplever det aktuella studiesammanhang som de befinner sig i, dels kan sammanhanget betraktas
som forskarens beskrivning av den bakgrund mot vilken studenternas lärandeprodukter och lärandeprocesser kan relateras. Även om inget av perspektiven talar om sammanhanget som en ontologisk verklighet som är oberoende av de
människor som verkar i den, utgör sammanhanget i det senare fallet en mer statisk företeelse som baseras på forskarens tolkningar.
Hermeneutik betyder tolkningslära (Wallén, 1996; Sjöström, 1994). Inom pedagogik och sociologi har hermeneutiskt influerade forskare bland annat ägnat
sig åt att förklara eller tydliggöra mänskliga handlingar och företeelser sedda i
sitt sammanhang. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv betonas att dessa tolkningar sker inom ramen för forskarens förförståelse av studieobjektet i sitt sammanhang. Syftet är att få kunskap om hur innebörder i företeelser och intentio–––––––––
3

Vad som uppfattas som verkligt respektive overkligt är en klassisk filosofisk fråga som det inte
finns utrymme för att behandla här. Ambitionen är endast att fokusera den ontologiska skillnad
som finns mellan en fysisk oberoende verklighet och en mänskligt konstruerad uppfattning om
densamma.
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ner hos människor kan förstås mot bakgrund av det sammanhang i vilket de äger
rum. Inom ett fenomenologiskt perspektiv är det snarare individens upplevelser
av sammanhanget som fokuseras (Wallén, 1996; Patton, 2002). En grundläggande epistemologisk ståndpunkt inom fenomenologin är att verkligheten
inte kan beskrivas som den är, utan det är endast människans upplevelser av
verkligheten som kan skildras. Fenomenologen menar att människan handlar i
enlighet hur hon upplever och tolkar världen. Av detta kan vi dra slutsatsen att
genom att analysera studenternas handlingar och utsagor kan vi få kännedom om
deras bild av universitetsstudier i matematik och stadieövergången. Sammanfattningsvis kan konstateras att medan hermeneutiken ser forskarens beskrivning
av sammanhanget som en förutsättning för tolkningar, utgör individens uppfattning av sammanhanget resultatet av den fenomenologiskt orienterade forskaren.
Detta kan relateras till min tidigare diskussion om begreppen ”sammanhang”
och ”kontext” där den förra utgör min förförståelse av matematikundervisning
på gymnasiet respektive på universitetet utifrån min roll som forskare, medan
den senare refererar till studenternas uppfattningar av dessa stadier och snarare
kommer att vara en produkt av analysen av insamlade data. Relationen mellan
sammanhang och kontext ur ett metodologiskt perspektiv kommer att behandlas
mer utförligt i avsnittet om intentionell analys.
Jag vill dock först återvända till den kvalitativa forskningens karaktär och
diskutera vilken typ av resultat en kvalitativ studie av stadieövergången mellan
gymnasiet och universitetets matematikundervisning kan tänkas generera, samt
vad vi förväntas kunna säga något om när studien är genomförd. Studien fokuserar karaktären på studenternas matematiska lärande och deras upplevelser av den
nya studiemiljön. I formuleringen av syftet kan skönjas en kvalitativ ansats, det
vill säga målet är att undersöka eller beskriva karaktären av en händelse eller ett
fenomen. Det krav vi kan ställa på en sådan beskrivning av stadieövergången är
att den måste tillföra läsaren någon ytterligare aspekt eller dimension, än om han
eller hon (som själv har observerat och intervjuat) gjort en egen beskrivning efter att exempelvis ha suttit med under en föreläsning eller räkneövning, eller efter att själv ha frågat nybörjarstudenter vad de tycker om sina inledande matematikstudier vid universitetet. En forskningsgenererad beskrivning bör i något
avseende innehålla ett högre mått av generalisering än en vardaglig beskrivning,
även om målet inte är att åstadkomma en allmängiltig beskrivning av stadieövergången. Samtidigt måste såväl studenter, lärare och andra som kommer i
kontakt med stadieövergången kunna känna igen sig i den teoretiska beskrivning
som studien genererar. Det är också, enligt min mening, ett av den ämnesdidaktiska forskningens mål: att generera begrepp och teorier som kan ligga till grund
för ett gemensamt ”fackspråk” som kan användas för att på ett professionellt sätt
kunna samtala om lärande och undervisning.
Här kan Schougs (1998) resonemang om kvalitativ forskning vara intressant.
Han menar att dess funktion i huvudsak är att producera idéer. Målet är att söka
nya teorier och tankar om bekanta fenomen och företeelser i vår omvärld. Den
idéproducerande forskningen strävar efter att beskriva något bekant i termer av
originella påståenden och utsagor. Inom den matematikdidaktiska forskningen
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skall alltså exempelvis lärare och studenter kunna känna igen sig i de beskrivningar som forskaren gör, samtidigt som de skall väcka en känsla av att man
tycker sig se världen med nya ögon och alla bitar faller på plats. Schoug (1998)
problematiserar det faktum att varje forskare verkar inom ett forskningsparadigm som har sin uppsättning konventioner och rutiner för vad som betraktas
som vetenskaplig och forskningsmässig korrekthet. Eftersom målet med idéproducerande forskning är att generera nya tankar och insikter är det viktigt att
forskaren intar ett kritiskt förhållningssätt, både gentemot vedertagna vetenskapliga paradigm och metoder, samt en eventuell förförståelse av det fenomen eller
företeelse som är fokus för studien.
I avhandlingens inledning behandlades ett antal studier om stadieövergången
mellan gymnasiet och universitetet, där några gemensamma problemområden
kunde identifieras (jfr avsnitt 1.2). Även om studierna skiljer sig åt, både vad
gäller syfte och metoder, menar jag att vi behöver få kunskap om stadieövergången ur fler aspekter än vad befintliga studier kan erbjuda. Min uppfattning är
följande:
• Studier som specifikt har adresserat stadieövergången mellan gymnasiet och
universitetet har främst intresserat sig för faktiska skillnader utifrån ett
observatörsperspektiv och sedan fokuserat de problem som dessa skillnader
kan leda till.
• Studier som riktats mot ett specifikt matematiskt innehåll som är relevant för
universitetsstudier har inte i tillräckligt stor utsträckning beaktat inverkan
från studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning och det
nya studiesammanhanget.
• En majoritet av studier har i huvudsak inriktat sig på svårigheter, inte på
erfarenheter och upplevelser av stadieövergången i vidare mening.
Mot bakgrund av ovanstående är därför min utgångspunkt för den här studien att
den forskning om stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet som tidigare gjorts, behöver kompletteras med en studie som fokuserar studenternas
matematiska lärande. Anledningen är att själva syftet med universitetsstudier i
matematik är att studenterna skall lära sig matematik. I en sådan studie bör det
göras en tydlig problematisering av sammanhangets inverkan på lärandet, som
är det som är specifikt med avseende på stadieövergången.
Min ambition är att studien skall generera teoretiska beskrivningar, dels av
karaktären på studenternas matematiska lärande där studenternas uppfattningar
av matematikundervisning tydliggörs, dels av studenternas uppfattningar av
sammanhanget. I dessa beskrivningar kommer jag att använda mig av min tidigare påannonserade distinktion mellan sammanhang och kontext, där sammanhanget beskrivs utifrån ett observatörsperspektiv och ligger till grund för övriga
tolkningar, medan kontexten utgör en del av resultaten av mina tolkningar. Dessa beskrivningar svarar mot en analytisk generaliserbarhet av resultaten från en
kvalitativ studie. Det specifika transfereras till en högre nivå där intresset riktas
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mot generella kvalitéer hos den företeelse eller det fenomen som är föremål för
studien.
Följaktligen är mitt mål inte att kunna fälla konstateranden om alla nybörjarstudenter i matematik vid universitetet eller att undersöka hur utbredd en viss erfarenhet eller uppfattning är. Mitt mål är inte heller att i fenomenografisk anda
söka alla möjliga uppfattningar om det nya studiesammanhang som universitetet
utgör. I stället vill jag åstadkomma en teoretisk beskrivning av stadieövergången
som är stadigt förankrad i data, genom att generera ett antal nyckelbegrepp som
är relaterade till stadieövergången som fenomen. Jag vill undersöka begreppens
inbördes kopplingar och relationer för att kunna sammanfoga dessa till ett begreppssystem eller en teoretisk beskrivning av stadieövergången. Jag menar att
däri ligger studiens metapotential – att skapa en grund för en teoretisk beskrivning av stadieövergången som sedan kan prövas, modifieras och vidareutvecklas. Ur en vetenskapsteoretisk synvinkel kan detta varken beskrivas som en idiografisk eller nomotetisk metod, utan snarare som en process dem emellan. Genom att utgå från det unika försöker jag hitta en teoretiskt begreppslig beskrivning som jag sedan kan använda för att undersöka stadieövergången ur ett mer
allmänt och generellt perspektiv.
Jag kommer i huvudsak att använda två metoder för att generera denna begreppsapparat: intentionell analys och grounded theory. När det gäller intentionell analys blir den speciellt intressant i kombination med ett kontextualiseringsperspektiv (Halldén, 1999). Därför kan denna metod snarare betraktas som
en metodologi eftersom dess teoretiska grund och konstruktioner är intimt förknippad med analysmetoden. I vissa sammanhang kallas intentionell analys
även intentionell handlingsanalys, eftersom det är individens handlingar som
tolkas i förhållande till hans eller hennes kontextualiseringar. När det gäller
grounded theory har jag valt att främst använda mig av den som en systematisk
teknik att arbeta med mina data. Det innebär att jag inte kommer att beakta de
epistemologiska och metodologiska antaganden och utgångspunkter som finns i
grounded theory (jfr Charmaz, 2006).

4.1.2 Intentionell analys
När det gäller vetenskapliga förklaringar av avsiktliga och målinriktade handlingar, samt när det gäller handlingar i enlighet med samhälleliga eller personliga normer och regler kan en intentionell handlingsanalys vara användbar (Molander, 1988; von Wright, 1971). Denna förklaringsmodell kan formuleras på
följande vis:
P avsåg att åstadkomma eller uppnå M.
P trodde att det enda, eller det bästa, sättet att åstadkomma eller uppnå M
var att göra H.
P gjorde H.
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Vi ser exempelvis en person (P) öppna ett fönster (H) för att kyla rummet (M). P
är alltså det agerande subjektet. Det vi som forskare kan studera är personens
handling – i detta fall att öppna fönstret – och vårt bidrag till analysen är tolkningen att detta sker för att kyla rummet.
Det är viktigt att betona att intentionell handlingsanalys inte kan användas för
att exempelvis analysera reflexmässigt beteende eller oavsiktliga handlingar, eftersom dessa inte är intentionella. Kopplingen mellan en individs intentioner och
hennes handlande är dock inte alltid enkel. En människa kan exempelvis ha intentioner men av olika orsaker låta bli att handla därefter. Det kan också vara så
att en person vill åstadkomma något men inte har fullgod information om vilka
handlingsalternativ som står tillbuds (Jakobsson Öhrn, 2001). Det finns även en
dynamisk och tidsmässig aspekt när det gäller handlingar och intentioner, vilket
kan bidra till att individens intentioner ändras under tiden han eller hon utför en
handling.
Inom intentionell analys tillskrivs mening till studieobjektets handlingar.
Dessa intentioner är i första hand ett analytiskt begrepp som används av forskaren för att fånga antaganden och grundläggande förutsättningar som studenterna
tar för givet i den aktuella situationen (Wistedt & Brattström, 2004). Det är alltså forskarens tolkning eller uppfattning av meningen med studieobjektets handlingar som är fokus för analysen (Jakobsson Öhrn, 2001). Att exempelvis fråga
en student vad meningen är med hans eller hennes handling eller utsaga, är för
en forskare som använder intentionell analys som sitt analysverktyg, inte en
framkomlig forskningsstrategi. Jakobsson Öhrn (2001) menar att detta i sin tur
skapar en ny intentionell handling. Hur studenten beskriver intentionen med sin
handling kan i sin tur betraktas som en intentionell handling. Wistedt och Brattström (2004) menar att studenter knappast svarar på abstrakta begrepp som intentioner och sociala normer. I stället kan vi utgå ifrån att de handlar meningsfullt i förhållande till de objekt de har att hantera och det sammanhang de befinner sig i. Tolkningen blir mer direkt om den i stället görs av en utomstående observatör. Det kan dock vara nog så svårt att veta vilken intention som ligger
bakom en handling och det kan finnas flera alternativa tolkningar. Halldén
(2001), Jakobsson Öhrn (2001) och Scheja (2001) menar att genom att ha en insikt i det sammanhang och den tillvaro som studieobjektet befinner sig i, har
forskaren möjlighet att dra slutsatser om vilken intention som framstår som mest
trolig.
Som jag tidigare påpekat utgör mänskligt handlade ett centralt föremål för
kvalitativa analyser inom forskningen. En viktig fråga blir då hur vi skall definiera begreppet handling. Halldén (2001), Jakobsson Öhrn (2001) och Scheja
(2001) utgår alla från von Wrights texter4 och menar att en handling har en yttre
aspekt som vi som utomstående observatörer kan iaktta och en inre aspekt som
utgörs av individens intentioner med handlingen som senare blir föremål för
–––––––––
4

The determinants of action, 1979; Explanation and understanding, 1971 & Freedom and determination, 1980.
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forskarens analys. Individens intentioner med en handling kan i sin tur delas upp
i inre och yttre determinanter (Halldén, 1999). Inre determinanter är exempelvis
individens föreställningar, önskningar och förmågor, medan sociala och kulturella normer, möjligheter och skyldigheter, så som de uppfattas av individen, betraktas som yttre determinanter för handlingen.

Figur 1. Handlingens determinanter (Halldén, 2001).

Min tolkning av Schejas (2001) och Halldéns (1999) resonemang om kopplingen mellan determinanter och kontexter är att i princip motsvarar de inre determinanterna tillsammans individens kognitiva kontext, medan de yttre determinanterna refererar till den sociala och kulturella kontexten (se avsnittet ”Stadieövergång ur ett individuellt perspektiv”). Genom att analysera studenternas intentioner bakom deras handlingar i samband med olika lärandeaktiviteter, såsom att
lösa uppgifter och få hjälp av läraren, är min avsikt att blottlägga de inre och yttre determinanterna för att successivt konstruera deras kognitiva, situationella
och kulturella kontextualisering av det aktuella lärandesammanhang de befinner
sig i. På så sätt kan vi skapa oss en bild av studenternas matematiska lärande i
samband med stadieövergången som i stor utsträckning relaterar till deras kognitiva kontext, men också hur de uppfattar stadieövergången och det nya studiesammanhanget som har stark anknytning till de situationella och kulturella kontexterna.
Som framgår av figur 1, utgör ”beliefs”, eller föreställningar, en del av individens inre determinanter. Belief research är en stor genre inom den matematikdidaktiska forskningen, vilket gör det intressant att närmare studera relationen
mellan föreställningar och kontextualisering. Furinghetti och Pehkonen (2002)
pekar på en skiftande innebörd och användning av belief-begreppet, samt en variation av metodologier som används i studier av elevers och lärares beliefs. I
detta sammanhang vill jag lyfta fram den definition av beliefs som syftar på individens föreställningar om exempelvis matematik och matematiskt lärande,
samt referera till Skott (2001) och Leatham (2006) som menar att en individs föreställningar påverkar hans eller hennes handlingar. Beliefs kan ordnas i olika
system som refererar till olika sammanhang. Vad man tror i ett sammanhang kan
alltså skilja sig från vad man tror i ett annat. Det Skott (2001) och Leatham
(2006) framhåller, i motsats till tidigare forskning om beliefs, är att en människa
aldrig handlar inkonsistent eller motstridigt i förhållande till sina föreställningar.
Beliefs är inte direkt observerbara eller mätbara, utan dessa måste man dra slutsatser om utifrån vad människor säger, vill åstadkomma och hur de agerar. Det
finns alltså flera paralleller mellan beliefs och kontexter. Min tolkning är dock
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att den väsentliga skillnaden mellan föreställningar och kontexter är att föreställningar i någon mån är studieobjektets konstruktion, medan kontexter utgör
ett forskningsmässigt redskap. Jag menar att beliefs, ur Skott och Leathams perspektiv, alltså kan betraktas som en intern determinant, som har stor inverkan på
studieobjektens intentioner och följaktligen deras handlingar. Kontexter kan
härvid betecknas som forskarens rekonstruktion av de interna och externa determinanter som förblir osynliga för forskaren, men manifesteras i individens
handlingar. Distinktionen mellan determinanter och kontext ligger alltså i att
medan determinanter är individens föreställningar och således en individuell
konstruktion svarar kontexterna mot forskarens konstruktion av dessa. Gränssnittet mellan de individuella determinanterna och forskarens kontexter är alltså
observerbara handlingar och utsagor som studieobjektet utför.
Figur 1 visar att skyldigheter, normer och möjligheter i det aktuella sammanhanget utgör exempel på yttre determinanter (Halldén, 2001; Scheja, 2001). Jag
vill här återknyta till Cobbs och Yackels modell (1996) som behandlades i ett tidigare avsnitt. Interaktionen mellan individer i ett klassrumssammanhang ger
upphov till lokala normer och kulturer, samt påverkar individens föreställningar
om matematik, matematisk kunskap och hans eller hennes egen matematiska
förmåga. Dessa föreställningar påverkar i sin tur interaktionen i klassrummet.
Individers begreppsutveckling och utvecklingen av gemensamma klassrumsoch sociomatematiska normer är två intimt sammankopplade företeelser, som
ömsesidigt utvecklar varandra.
Den väsentliga likheten mellan Cobbs och Yackels modell samt Halldéns
kontexter och intentionell analys är enligt min uppfattning betoningen på sammanhangets betydelse för såväl lärandet som forskarens tolkning av studieobjektets lärande. Skillnaden ligger i på vilket sätt sammanhanget används för analysen. Medan Cobb och Yackel (1996) ger sammanhanget en central roll i analysen genom att hävda att ”the psychological analysis would then be conducted
against the background of a social analysis that documents the interactively
constituted situation in which the student is acting” (sid 185), menar Halldén
(1999) att sammanhanget utgör en yttre determinant för individens handlingar.
Den situationella och kulturella kontexten, som utgör ett resultat av forskarens
analys, beskriver alltså individens uppfattningar av lärandesammanhanget. Jag
menar att den differentiering som gjordes redan inledningsvis kvarstår. Cobbs
och Yackels modell anlägger ett mer socialt perspektiv i den meningen att det
sociala i sig är föremål för analys och konstaterar att analysen måste ske med ett
utifrånperspektiv där forskaren intresserar sig för mönster och regelbundenheter
i interaktionen mellan studenter och lärare, samt vilka uppfattningar och begreppsförståelse detta ger upphov till. Halldéns (1999) analytiska perspektiv kan
snarare beskrivas som ett inifrånperspektiv där forskaren intresserar sig för individer, men tillskriver sammanhanget en stor roll för individens uppfattningar
och begreppsförståelse. Båda perspektiven skiljer sig dock starkt från en mer
traditionell sociokulturell analys där läraren och klassrumskulturen ses som en
del av ett större kulturellt sammanhang och där lärande definieras som att studenter blir del av denna kultur.
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En annan väsentlig skillnad är modellernas metodiska användbarhet. I de
forskningsprojekt som Cobb med fler har genomfört har forskaren varit en aktiv
del i undervisningssammanhanget. Undervisningen har också varit centrerad
runt designade undervisningsaktiviteter i syfte att åstadkomma en förändring av
föreställningar. Här har sociomatematiska normer och klassrumskultur utgjort
centrala delar av forskningsstudierna. Som tidigare konstaterats har intentionell
analys främst tillämpats på studier av ett begränsat begreppsligt innehåll eller
sammanhang. Forskningsföremålet för Cobbs studier och de som genomförts
med hjälp av intentionell analys skiljer sig alltså åt. En styrka med intentionell
analys är att forskaren ges ett konkret metodiskt redskap för att analysera data.
Även om den praktiska syllogismen i flera fall kan vara svår att tillämpa ger den
en fast förankring för forskarens iakttagelser. Cobb och Yackel (1996) gör en utförlig beskrivning av den emergerande modellen och dess relationer till andra
teoretiska perspektiv på lärande, men jag saknar konkreta beskrivningar av hur
forskarna genomfört sin analys.
Ur ett metodologiskt perspektiv erbjuder alltså intentionell analys ett redskap
för att tolka studenternas handlingar som resulterar i deras uppfattningar av stadieövergången och matematikstudier. Dess styrka ligger i att den kopplar samman iakttagbara handlingar med osynliga mentala processer. Jag menar dock att
när intentionell analys skall användas för att analysera konkreta data väcks flera
såväl metodologiska frågetecken som metodiska problem. För att diskutera detta
vill jag inledningsvis återvända till den praktiska syllogismen, som utgör grunden för denna analysmetod (von Wright, 1971; Halldén, 2001; Scheja, 2001; Jakobsson Öhrn, 2001):
P avsåg att åstadkomma eller uppnå M.
P trodde att det enda, eller det bästa, sättet att åstadkomma eller uppnå M
var att göra H.
P gjorde H.
Vid första anblicken tycks modellen självklar, enkel och direkt. Om man däremot prövar att tillämpa den praktiska syllogismen på ett konkret dataavsnitt
uppdagas dess vilseledande triviala utformning. Antag att en person (P) ringer
på dörrklockan till grannens hus (H). Vilka intentioner kan vi tillskriva en sådan
handling? Jo, personen (P) ringer på dörrklockan för att åstadkomma en ringsignal. Varför vill personen åstadkomma en ringsignal? Jo, för att någon i huset
skall höra att det står någon vid dörren. Varför vill personen att någon i huset
skall höra att det står någon vid dörren? Jo, för att någon i huset skall öppna dörren, så att (P) kan få komma in i huset. Varför vill (P) komma in i huset? Jo, för
att (P) skall besöka grannen. Varför skall (P) besöka grannen? Osv.
Vad som skall betraktas som handling och vilket fokus vi skall välja för att
analysera intentionen bakom är alltså inte helt uppenbart. Ett sätt att förhindra
att vid analysen fastna i triviala detaljer är att skilja mellan stora och små handlingar (Jakobsson Öhrn, 2001) eller att rikta fokus mot en specifik handlingslinje
(Värnlund, 1975). Ovanstående resonemang illustrerar att det kan finnas många
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mindre handlingar och intentioner som tillsammans syftar till att uppnå ett mer
övergripande mål – i detta fall att besöka grannen. Att rikta fokus mot stora
handlingar eller identifiera en handlingslinje hjälper oss också att avgränsa en
handling, då vi annars skulle kunna iterera den praktiska syllogismen in i absurdum. I mina tolkningar kommer jag att rikta mitt intresse mot större och för
sammanhanget relevanta handlingar. Att analysera intentioner som förekommer
på olika nivåer och aktualiseras mot bakgrund av ett mer lokalt eller allmängiltigt sammanhang kan dock direkt relateras till den situationella och kulturella
kontexten, där jag menar att inrymmandet av dessa olika nivåer är en av analysmodellens främsta styrkor.
Ett annat problem är hur forskaren skall kunna fånga den mest rimliga och
troliga intentionen bakom en handling. Jakobsson Öhrn (2001) hävdar att forskaren har möjlighet att hitta denna med hjälp av sin förförståelse av det aktuella
sammanhang i vilket handlingen äger rum. Vi återgår till exemplet med dörrklockan och personen (P) som skall besöka sin granne. Vad är intentionen bakom besöket? Utan någon som helst förförståelse om (P):s relation till sin granne
och om deras tidigare förehavanden och relationer är det uppenbart att det finns
ett brett spektra av olika möjliga intentioner med besöket och att flera av dem
kan vara troliga. Med ökad kunskap och insikt om sammanhanget har jag som
forskare större möjlighet att ringa in möjliga intentioner. Här kan man också påpeka att om jag hade givit (P) ett speciellt uppdrag som skulle kunna sättas i
samband med ett besök hos grannen skulle mängden av potentiella intentioner
minska ytterligare. Med andra ord kan vi konstatera att ju mer avgränsat sammanhanget är i fråga om uppgift, tid och rum, desto lättare blir det för forskaren
att hitta den mest rimliga intentionen bakom en handling.
Det leder i sin tur in på frågan om vilka forskningsfrågor och undersökningar
som lämpar sig för intentionell handlingsanalys? Några exempel på studier där
författarna använt intentionell analys för pedagogiska och matematikdidaktiska
studier är Halldén (1999), Wistedt och Brattström (2004), Scheja (2002) och
Nilsson (2006). I studiernas upplägg belyses en specifik fråga, ett ämnesområde
eller en företeelse som är både rumsligt och tidsligt väl avgränsad. Författarna
har alltså avgränsat ett alltför brett spektra av intentioner genom undersökningarnas inramning och syfte. Jag menar dock att en studie av stadieövergången
både är utsträckt över tid samt inrymmer många olika företeelser, handlingar och
aktiviteter. Det medför en ökad komplexitet och större problem för forskaren att
definiera ändamålsenliga handlingar och handlingslinjer och det blir svårare att
fånga den mest rimliga och troliga intentionen bakom en handling. Att enbart
använda intentionell handlingsanalys med den praktiska syllogismen framstår i
mina ögon som ett alltför trubbigt och svårtillämpat analysredskap, i synnerhet
då ovanstående författare är mycket implicita i sina beskrivningar av hur de rent
handgripligen har tillämpat den praktiska syllogismen på data.
Frågan är alltså om intentionell analys kan tillämpas på undersökningar som
har ett vidare fokus än den lokala interaktionen i samband med en designad,
specifik och väl avgränsad uppgift? Om vi återgår till Molander (1988), von
Wright (1971) och Värnlund (1975) är det tydligt att deras definition av hand-
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ling varken inrymmer specifika kontexter eller designade uppgifter. Min slutsats
blir därför att intentionell handlingsanalys kan tillämpas på alla mänskliga handlingar som utförs med en intention. I en studie om en mycket komplex och
mångfacetterad företeelse kan dock denna analys behöva stöd från andra analysmetoder. Hur jag har valt att hantera detta återkommer jag till i senare delar
av metodavsnittet.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att utgångspunkten för en intentionell analys av studenters lärandeaktiviteter är att de antas handla rationellt utifrån sina uppfattningar och föreställningar om lärandesituationen. Individens intentioner med en handling styrs av en uppsättning interna och externa determinanter, vilka är vårt primära mål med vår analys. Genom att successivt kartlägga
dessa determinanter kan vi så småningom skapa oss en bild av individens kontextualisering av stadieövergången. Analysen kommer alltså att resultera i beskrivningar av individens uppfattning av stadieövergången, organiserade som
beskrivningar av individens kognitiva, situationella och kulturella kontexter.
Forskarens väsentliga bidrag till analysen är hans eller hennes förförståelse av
eller observatörsperspektiv på stadieövergången och det nya lärandesammanhanget. Det är endast mot bakgrund av detta som analysen av studenternas kontexter kan genomföras och ge mening.

4.1.3 Grounded theory
Jag har tidigare aviserat att min avsikt är att genomföra en kvalitativ studie av
stadieövergången mellan gymnasiet och universitetets matematikundervisning.
En stor del av den kvalitativa forskningen har en induktiv syn på förhållandet
mellan teori och empiri (Bryman, 2002). Induktion innebär att man utgår från
data för att generera teorier. Med teori avses här en samling välavgränsade och
väldefinierade begrepp, samt deras inbördes relationer. Grounded theory erbjuder en metod för teoribildning på empirisk grund (Strauss & Corbin, 1998;
Charmaz, 2006). I detta avsnitt kommer jag att beskriva de metodologiska utgångspunkterna i grounded theory, beskriva dess huvudsakliga metodiska beståndsdelar, samt diskutera hur metoden kan användas i en studie om stadieövergången.
Den första beskrivningen av grounded theory kan vi hitta i Glaser och Strauss
bok Discovery of Grounded Theory från 1967. Författarnas ambition var att applicera positivistiskt inspirerade metoder inom kvalitativ forskning. I sin bok
presenterar författarna en strategi för att genomföra en systematisk kvalitativ
analys av empiriskt grundad data för att generera teorier. Sedan dess har dock
författarna delvis vidareutvecklat teorin åt olika håll. Jag har valt att ta intryck
av Strauss och Corbin (1998) samt Charmaz (2006) beskrivningar av metodens
grundstenar.
Kärnan i grounded theory är en framväxande teoretisering från data. I stället
för att samla data för att testa en hypotes eller en befintlig teori, närmar sig forskaren data utan några fördefinierade teorier (Strauss och Corbin, 1998). En studie där forskaren använder sig av grounded theory, utgår ofta från en undran el-
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ler nyfikenhet på människor och deras handlingar. Genom att forskaren riktar
sitt intresse mot någon fråga eller något område kan han eller hon påbörja sin insamling av data. Det finns inga specifika regler eller rekommendationer för vilken typ av data som ligger till grund för de teorier som genereras genom grounded theory. Data kan utgöras av fältanteckningar, intervjuer och information i
olika rapporter eller andra dokument. Vilka data forskaren väljer att använda beror på studiens syfte, men även på vilka data forskaren har tillgång till. Däremot
är det viktigt att data är av en specifik karaktär för att möjliggöra analysen. Strauss och Corbin (1998) konstaterar att beskrivningar utgör grunden för abstrakta
tolkningar och utvecklandet av teorier. Dessa bör vara fylliga och utgöras av
rika beskrivningar (Charmaz, 2006)5. Denna typ av data gör det möjligt för forskaren att studera mänskliga företeelser under ytan eller bortom det synbara när
det gäller sociala och subjektiva aspekter på livet. Rika beskrivningar ger utrymme för människors känslor, intentioner och synsätt, lika väl som sammanhang och strukturer i deras tillvaro. Enligt Strauss och Corbin (1998) ger grounded theory utrymme för forskarens intresse för och närhet till de människor som
studeras, vilket Charmaz (2006) utrycker som att se andra människors insida.
En viktig uppgift för forskaren är att strukturera och organisera sina data.
Inom grounded theory handlar begreppslig organisation om att sortera data i
skilda kategorier efter deras egenskaper och dimensioner (Strauss & Corbin,
1998). Begreppen genereras genom att forskaren identifierar olika saker i data
som definieras i enlighet med deras mer generella egenskaper och dimensioner.
Den initiala datainsamlingen bör ske utifrån det forskningsproblem och den
forskningsfråga som formulerats. Därefter bör datainsamling och analys ske alternerande. Analyser av data genererar begrepp. För att fördjupa och förtydliga
dessa begrepp och dess inbördes relationer samlar forskaren kontinuerligt nya
data, parallellt med analysarbetet. På så sätt kan forskningsprocessen med
grounded theory beskrivas som en cyklisk process, där validiteten till viss del
finns inbyggd i metoden, eftersom de genererade begreppen kontinuerligt används och testas mot empirisk data (Charmaz, 2006). Målet för forskaren är så
småningom att åstadkomma en mängd välutvecklade kategorier, teman eller begrepp som på ett logiskt och systematiskt sätt relaterar till varandra. Dessa begrepp och relationerna mellan dem utgör ett teoretiskt ramverk, som i sin tur
förklarar de utbildningsmässiga fenomen som utgör forskarens intresse. Det är
viktigt att betona att endast begreppen, hur väldefinierade de än är, aldrig utgör
en teori, då definitionen endast kan beskriva men inte förklara. För att åstadkomma teoretiseringar måste forskaren även analysera relationerna mellan begreppen. Det är begreppen och relationerna mellan dem som tillsammans konstituerar teori.
Inom grounded theory finns flera metoder och verktyg för att analysera data,
men både Charmaz (2006) samt Strauss och Corbin (1998) betonar att flexibiliteten inom grounded theory är stor. En viktig beståndsdel inom grounded theory
–––––––––

5

Jfr Geertz, 1973 – Thick descriptions
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är kodning. Att koda innebär att forskaren ger ett namn till ett datasegment, som
på samma gång kategoriserar, sammanfattar och beskriver dess innebörd. Det
finns tre huvudtyper av kodning. Den initiala kodningen sker ofta ord för ord,
rad för rad eller stycke för stycke. Syftet med den initiala kodningen är att analysera nära data med ett öppet förhållningssätt för att skapa en grundläggande
förståelse för vilka fenomen och företeelser som förekommer i data. Genom att
data på detta sätt delvis rycks ur sitt sammanhang har forskaren möjlighet att se
nya betydelser i ord, meningar och handlingar. När forskaren genererat ett antal
frekvent förekommande koder kan dessa användas i den fortsatta analysen av
data. Detta kallas för fokuserad kodning. Syftet är att bland de initiala koderna
sortera ut de mest användbara och analytiskt gångbara, som sedan kan bilda underlag till olika kategorier. Som tidigare påpekats har kategorier olika dimensioner, variabler och egenskaper. Den axiala kodningen syftar till att relatera kategorier med underkategorier och belysa dessa ur olika aspekter. Lite förenklat
kan det uttryckas som att medan den initiala och fokuserade kodningen svarar på
vad, söker den axiala kodningen svar på när, var, varför, vem, hur och med vilka
konsekvenser.
Memos är anteckningar eller skriftliga noteringar i anslutning till koderna.
Dessa kan vara av varierande karaktär, men syftar alla till att fånga forskarens
analys i anslutning till en kod och kan utgöra ett initialt underlag till den skriftliga framställningen av forskningsresultaten (Charmaz, 2006). Innehållet i forskarens memon speglar faserna i kodningsprocessen. Memon under den initiala
kodningen innehåller forskarens idéer och reflektioner i ett skede då kategorier
och strukturer fortfarande är under konstruktion. Under den fokuserade kodningen kan forskaren arbeta med memon för att konstituera olika kategorier,
medan memo-skrivandet i samband med den axiala kodningen fokuserar på
egenskaper och dimensioner hos dessa.
Resultatet av kodningen bör alltså vara ett antal kategorier och dess egenskaper. Förmodligen kan forskaren också ana relationer och kopplingar mellan dessa kategorier. Ibland kan forskaren vilja stärka eller komplettera analysen av
dessa. Genom teoretisk sampling kan forskaren öka precisionen av kategorierna
genom att specificera relevanta egenskaper. Forskaren får också möjlighet att ytterligare undersöka relationen mellan olika kategorier och därmed göra analysen
mer abstrakt och generaliserbar. Charmaz (2006) menar att sättet att arbeta med
teoretisk sampling gör grounded theory till en abduktiv metod. Från data försöker man hitta olika möjliga teoretiska förklaringar för att formulera en hypotes
för varje möjlig förklaring. Därefter undersöks dessa empiriskt genom teoretisk
sampling för att komma fram till den mest plausibla förklaringen.
Att interagera med data genom att exempelvis koda, skriva memon och generera kategorier är centralt inom grounded theory. För att kunna utveckla sammanhängande resultat är det dock viktigt att forskaren fortlöpande genom hela
analysarbetet arbetar med ”konstanta jämförelser”. Dessa görs för att etablera
analytiska skillnader och göra jämförelser på alla nivåer av det analytiska arbetet. Data jämförs med data för att hitta likheter och skillnader. Man jämför uttalanden och händelser i samma data, men man jämför också uttalanden och hän-

59

delser mellan olika data (intervjuer). I ett senare skede av analysprocessen kan
även genererade resultat jämföras med tidigare forskningsresultat och teoretiska
ramverk.
Teoretisk mättnad handlar om hur forskaren skall veta när han eller hon kan
sluta samla data, nämligen när det inte framkommer något nytt i data. Hur omfattande datainsamling som behövs för att åstadkomma detta beror i huvudsak
på studiens syfte. Som tidigare påpekats består en teori av kategorier och relationerna mellan dem. Medan kodningsprocessen framför allt syftar till att generera kategorier är teoretisk sortering en process som syftar till att precisera relationen mellan dem. Detta är ett konkret och praktiskt arbete för forskaren då
memon flyttas runt, sorteras, organiseras och omorganiseras.
Även om beskrivningen av de huvudsakliga metodiska komponenterna i
grounded theory har varit stabila har synen på de metodologiska utgångspunkterna inom grounded theory varierat över tid och mellan olika forskare. Den centrala frågan handlar om den genererade teorins ontologiska och epistemologiska
status. Glaser och Strauss utgångspunkt var att teorier upptäcks i data (1967).
Teorier finns latent i de data som samlats in och representerar objektiva fakta
om den värld vi känner till. Ur ett ontologiskt perspektiv innebär det alltså att
teorierna har en egen existens, oberoende av forskaren. För forskarens del gällde
det att samla in och analysera data förutsättningslöst, dvs. utan förförståelse, förhandsuppfattningar eller personliga värderingar, för att sedan på ett noggrant
och systematiskt vis tillämpa de olika metodiska redskap som grounded theory
erbjuder. Även om metodologin bakom grounded theory inte är så tydligt framskriven i Strauss och Corbin (1990), hävdar de att teorier upptäcks eller utvecklas från data. Eftersom data hämtas från det område som är relevant för studien,
kommer resultaten att säga något om det vi vill veta. Författarna betonar det ömsesidiga förhållandet mellan datainsamling, analys och teori, samt menar att relevans, verifiering och generalisering av resultaten finns inbyggda i metoden.
I Strauss och Corbins andra upplaga av samma bok (1998) kan anas en skiftning i terminologin. I sin beskrivning av grounded theory talar författarna om att
teori har sitt ursprung i data. Författarna betonar starkt att för att kunna generera
teori som är starkt förankrad i data spelar forskarens erfarenheter en avgörande
roll. Forskaren konstruerar sina teorier från data genom ett systematiskt tillvägagångssätt, men forskarens intuition och känsla för fenomenet är också en viktig
del av analysverktygen. Strauss och Corbin menar att forskaren interagerar med
data. Detta bygger i sin tur på forskarens tidigare och nuvarande engagemang på
forskningsområdet och ett kontinuerligt interagerande med människor, perspektiv och forskningspraktik. Jag menar att detta tillför ett väsentligen nytt perspektiv. I tidigare beskrivningar av grounded theory har forskaren som person inte
haft någon roll i forskningsprocessen. Garanten för valida forskningsresultat har
i stället varit forskarens förmåga att använda verktyget. Genom Strauss och Corbins (1998) framskrivande av forskarens tidigare erfarenheter och engagemang
tillförs en ny dimension av teorin, vilket i det närmaste kan beskrivas som en
sammanhangsrelaterad dimension, implementerad av forskaren.
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Charmaz (2006) ger forskaren en än mer framträdande roll. Hon tar bestämt
avstånd från att forskaren upptäcker teorier i data. I stället menar hon att forskaren konstruerar teorier som är grundade i data. Dessa teorier utgör en tolkning av
världen och tillvaron, inte en faktisk avbild av den. I forskarens interaktion med
forskningsdeltagarna pågår ständiga tolkningar, baserade på forskarens kunskap
och kännedom om sammanhanget. Den teori som utgör resultatet baseras på
tolkningar och är i sig en tolkning, vilket samtidigt medför att den teori som utvecklas är beroende av forskaren. Charmaz (2006) menar att målet är att förstå
de processer och företeelser som äger rum, snarare än att åstadkomma en förklaring som baserad på kausala samband.
Även om Glaser och Strauss (1967), Strauss och Corbin (1990, 1998) samt
Charmaz (2006) ger liknande beskrivningar av de metodiska redskapen kan alltså en förändring av de metodologiska utgångspunkterna för grounded theory
konstateras. Den avgörande skillnaden handlar om en konstruktivistisk grounded
theory eller en objektivistisk grounded theory. De olika perspektiven får konsekvenser för teorins ontologiska och epistemologiska status, samt relationen mellan teori, data och forskaren. Objektivistisk grounded theory tar sitt avstamp i en
positivistisk vetenskapssyn. Data representerar objektiva fakta om tillvaron.
Forskarens uppgift är att hitta dessa data och upptäcka teorierna som finns dolda
i dem. Inom detta perspektiv på grounded theory har det sociala sammanhang
som data genererats ur ingen betydelse, och inte heller forskarens relationer till
studieobjektet och hans eller hennes erfarenheter och engagemang i forskningsobjektet. Detta kontrasterar starkt till en konstruktivistisk grounded theory. Utifrån detta perspektiv är teori ingen absolut sanning om en oberoende verklighet.
I stället bygger teorier på forskarens tolkningar av det fenomen som studeras.
Deltagarnas olika uppfattningar om verkligheten beaktas och fokus riktas mot
handlingar i specifika sammanhang. Konstruktivistisk grounded theory kan användas både för att studera individer och sociala sammanhang.
Trots ett grundligt resonemang om positivistisk och tolkande syn på teori,
konstaterar Charmaz (2006) att i konkreta studier kan gränsen mellan en objektivistisk och konstruktivistisk grounded theory vara flytande. Hennes slutsats är
att forskaren bör tillämpa grounded theory på det sätt som han eller hon förstår
metoden. Jag instämmer med Charmaz (2006) att det finns utrymme för att betrakta grounded theory som en metod, snarare än som en metodologi. Grounded
theory erbjuder forskaren ett antal väldefinierade verktyg för att generera teorier
från kvalitativa data. Beroende på i vilket teoretiskt sammanhang studien ingår
kommer dessa teorier att präglas av något vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det
väsentliga är att forskaren är väl medveten om vad resultaten av studien säger
något om. Samtidigt är det tydligt att en studie om stadieövergången med de utgångspunkter som jag tidigare redogjort för ligger nära Charmaz tolkande perspektiv och konstruktivistiska grounded theory. Föremålet för min studie utgörs
av människor och mänskliga handlingar i ett specifikt sammanhang. Analysen
utgörs av mina tolkningar av detta.
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4.1.4 Att kombinera intentionell analys och grounded theory
Intentionell analys med ett kontextualiseringsperspektiv och grounded theory är
två väsentligen skilda metoder. Med utgångspunkt från konstruktivistisk grounded theory menar jag dock att de metodologiska utgångspunkterna för de båda
perspektiven har flera likheter. Det är studier av människors handlingar och intentioner i ett sammanhang som skall analyseras, och i sådana studier är forskarens tolkningar av data en viktig del av forskningsprocessen. Ur ett metodologiskt perspektiv finns alltså inga motsättningar mellan å ena sidan studiens syfte
och å andra sidan de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för intentionell analys och grounded theory. Däremot kan fastslås att medan intentionell analys på förhand preciserat metod, tolkningsramar och formen för forskningsresultaten, är det svårt att förutsäga vilka forskningsresultat som kommer
att genereras med grounded theory som metodiskt verktyg.
Valet att använda intentionell analys motiveras av dess kopplingar till kontextualiseringsperspektivet och möjligheten att beakta stadieövergången både ur ett
individuellt och socialt perspektiv. Samtidigt utgör en teoretisering av stadieövergången en del av målet med studien. Att använda grounded theory ger möjligheter att hitta en mer abstrakt beskrivning av stadieövergången som är väl
grundad i data. Medan intentionell analys fokuserar handlingar kan grounded
theory användas på flera former av kvalitativa data. Analogt med tidigare
genomförda studier där intentionell analys har använts kan denna analysmetod
lämna ett väsentligt bidrag då elever studeras i sammanhang där de utför handlingar, exempelvis arbetar med matematik i en undervisningssituation. Min uppfattning är dock att metoden är mindre lämpad för exempelvis rena intervjuer,
där istället grounded theory utgör en lämplig metod. Val av metod baseras alltså
på vilken sorts data som skall analyseras.
Trots att Halldéns kontexter på ett teoretiskt plan är väl definierade och avgränsade kan det vara svårt att konkretisera hur studenternas kontextualiseringar
gestaltar sig. En annan fråga som saknar ett självklart svar är hur dessa skall beskrivas. Här menar jag att det finns en styrka i att kombinera intentionell analys
med grounded theory, där respektive metod bör användas under olika faser i
forskningsprocessen. Genom att initialt använda grounded theory har forskaren
möjlighet att bygga upp en begreppsapparat runt stadieövergången som grundar
sig i data. Denna begreppsapparat står sedan till forskarens förfogande när han
eller hon skall beskriva individens kontextualisering. På så vis får kontexterna
en närmare förankring till stadieövergången och de företeelser som är förknippade med den.
Jag vill avsluta mitt försök till sammanfattning av de epistemologiska ståndpunkter och vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie med att konstatera att detta är en redogörelse för mina medvetna val som
gjorts utifrån studiens syfte. Jag vill här betona att jag låtit ”målet helga medlen”. Jag instämmer med Schougs (1998) konstaterande att det finns flera synsätt på sanning och verklighet som kan utgöra en potentiell tolkningsbakgrund i
en undersökning, varför verifierbarhet inte bör användas som ett absolut kriteri-
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um på vetenskaplighet. Påståendet kan tyckas kontroversiellt, men min poäng är
att fokus bör riktas mot förmågan och kapaciteten att se saker på ett nytt sätt.
Mitt mål är därför snarare att åstadkomma någon form av moderat vetenskaplig
kreativitet, snarare än att upprätthålla vetenskapsteoretisk strikthet.

4.2 Metodisk ansats
Syftet med min studie är att undersöka stadieövergången från matematikundervisning på gymnasiet till universitetet ur ett studerandeperspektiv. I fokus står
studenters matematiska lärande i ett nytt sammanhang och mot bakgrund av tidigare erfarenheter av matematikundervisning. Ur detta syfte kan tre huvudsakliga delar utkristalliseras:
• Studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning
• Det nya sammanhanget ur ett studerande- och observatörsperspektiv
• Studenternas matematiska lärande
Målet med min metodiska ansats är att utforma studien så att dessa tre delar av
stadieövergången kan belysas, samt att det är möjligt att studera relationer och
samband mellan dem. Ett kritiskt steg i studiens genomförande är övergången
mellan teori och empiri. Hur identifieras en empirisk instans av exempelvis studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning? Det här avsnittet inleds med en presentation av två modeller som på varsitt sätt illustrerar forskningsprocessen och dess växlingar mellan teori och empiri. Då den ena modellen
främst kan beskrivas som en modelleringsmodell för metodprocessen (Schoenfeld, 2007), medan den andra modellen är inriktad på bedömning i mer generella
termer (Kane, Crooks & Cohen, 1999) diskuterar jag möjliga modifieringar av
modellerna för att anpassa dem till ett forskningssammanhang. Denna diskussion utmynnar i en fusion av de båda modellerna till en metodologisk modell
som omfattar hela forskningsprocessen. Min avsikt är att på så sätt tydliggöra de
kopplingar som har gjorts mellan teori och empiri i studien, samt att på ett tydligt sätt redogöra för den forskningsprocess som föregått och genererat resultaten. Mot bakgrund av modellen beskrivs därefter studiens genomförande, urval
samt bearbetning av data som ligger till grund för resultaten.

4.2.1 Schoenfelds representation av forskningsprocessen
I sitt kapitel ”Method” i Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (2007) ger Schoenfeld en schematisk presentation av hur
empirisk forskning kan genomföras (fig. 2). Hans beskrivning av forskarens val
av metoder för att bearbeta och analysera data samt presentationen av resultaten
kan beskrivas som en modelleringsprocess, som här presenteras i en linjär och
överskådlig framställning. Utgångspunkten är en situation eller företeelse i verkligheten som forskaren är intresserad av att undersöka (box A). I det kvalitativa
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exempel som Schoenfeld använder för att illustrera modellens olika delar består
innehållet i box A av de videoinspelningar av elever som arbetar med problemlösning i matematik och ”tänker högt”. Schoenfelds modell startar alltså då forskaren genomfört sin insamling av empirisk data.
När forskaren skall analysera sina data kommer han eller hon automatiskt att
ta vissa saker för givnat medan andra blir föremål för problematisering och analys. Forskarens definition och beskrivning av sitt forskningsobjekt kallar Schoenfeld för en begreppslig-analytisk modell (box B). Genom att konstruera och
formulera denna beskrivning väljer forskaren ut vissa aspekter av sitt forskningsobjekt medan andra hamnar i bakgrunden. Den begreppslig-analytiska modellen är alltså avgörande för analysen av data. I Schoenfelds kvalitativa exempel utgörs den begreppslig-analytiska modellen av de instanser där eleverna gör
ett väsentligt vägval som får konsekvenser för hur framgångsrikt eleverna lyckas
lösa de matematiska problemen. Det kan exempelvis vara att välja fel strategi eller förbise ett möjligt angreppssätt. Med andra ord definierar alltså Schoenfeld
dessa vägval som en väsentlig del av problemlösningsprocessen, och det är dessa vägval som utgör den begreppslig-analytiska modellen.
Box C i modellen innehåller en representativ modell. Denna utgörs av forskarens sätt att dokumentera och registrera sina analyser av data. I Schoenfelds kvalitativa exempel dokumenteras elevernas olika problemlösningsaktiviteter och
vägval med hjälp av ett tidsschema där forskarna illustrerar vilka aktiviteter eleverna sysslar med samt hur länge och i vilken ordning de utförs.

Figur 2. Schoenfelds metodologiska schema för empiriska forskningsstudier.

Figurens högra kolumn är en spegelbild av den vänstra, med eftersom denna del
snarare handlar om att forskaren genomför sin analys och återför resultaten till
den verkliga situationen, kan vi prata om den representativa modellen, den begreppslig-analytiska modellen och den verkliga situationen. Modellen i figuren
ger ett intryck av att beskriva en linjär forskningsprocess, där forskaren börjar i
box A för att steg för steg arbeta sig igenom modellen till box F. Schoenfeld
(2007) betonar dock att i realiteten arbetar forskaren ofta med flera processer
samtidigt samt rör sig fram och tillbaka i modellen under arbetets gång. Det kan
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också konstateras att box C ofta inrymmer en miniversion av Schoenfelds modell då analysen ofta sker i iterativa cykler där forskaren återvänder till sina ursprungliga data och en ny, reviderad eller kompletterad begreppslig-analytisk
modell aktualiseras för analysen. Schoenfeld påpekar också att genom att använda modellen baklänges ger den ett gott stöd för att utvärdera andra forskares
arbete.
Schoenfelds modell utgör en konkret och visuell utgångspunkt för planering,
genomförande och utvärdering av en empirisk forskningsstudie. Till skillnad
från vardagliga iakttagelser innebär empirisk forskning att verkliga händelser
sammankopplas med ett begreppslig-analytiskt ramverk, vilket i det närmaste
kan liknas vid en teoretisk rastrering av empiriska data. Precis som Schoenfeld
poängterar kommer det att medföra att vissa aspekter fokuseras medan andra
förbises. Samtidigt bidrar detta till att förankra studien i ett vetenskapligt sammanhang då resultaten blir kontrollerbara och allmänna. Jag menar att Schoenfelds modell på ett illustrativt sätt visar metodprocessens olika skeden där växlingar mellan empiri och teori blir tydliga.
Eftersom modellen endast behandlar metodaspekter av en empirisk studie
kommer dock två väsentliga delar av forskningsprocessen att falla utanför Schoenfelds metodmodell, nämligen forskningsstudiens syfte och resultat. Som tidigare påpekats, startar Schoenfelds modell när forskaren redan samlat in sina empiriska data. Det innebär att flera väsentliga och avgörande beslut som forskaren
måste fatta ligger utanför modellens omfång. Därför bör Schoenfelds modell betraktas som en modelleringsmodell för bearbetning och analys av empiriska
data, snarare än en metodologisk modell som omfattar hela forskningsprocessen.
Det medför också att modellen är mindre lämplig för att bedöma validiteten i en
forskningsstudie eftersom det förutsätter att syfte, teoretisk bakgrund och empiri
ställs i relation till varandra.
Jag menar att det väsentligen finns två sätt att öka användbarheten av Schoenfelds modell och göra den mer lämplig för att utforma och bedöma en studie av
stadieövergången. Ett av dessa sätt är att utvidga eller modifiera till en metodologisk modell som omfattar hela forskningsprocessen. Det kan exempelvis
åstadkommas genom att man delvis förändrar boxarnas innehåll. I stället för att
”en situation i verkligheten” endast syftar på det tillfälle under vilket forskaren
insamlat sina empiriska data kan i stället den verkliga situationen motsvara den
företeelse eller det fenomen i verkligheten som forskaren är intresserad av att
studera. En mer passande beteckning för box A skulle därför kunna vara ”en företeelse i verkligheten”. Mot bakgrund av detta formulerar forskaren sitt syfte
med studien och redogör för sina teoretiska utgångspunkter. Jag instämmer med
Schoenfeld att detta steg innebär att forskaren gör ett aktivt val av vilka aspekter
som ställs i förgrunden, men ur mitt perspektiv utgörs den begreppsliganalytiska modellen i box B alltså av studiens syfte och teoretiska bakgrund.
Steget från box A till box B innebär att forskaren förflyttar fokus från en empirisk till en teoretisk (och i någon mån abstrakt) värld. Genom övergången från
box B till box C riktas åter fokus mot en empirisk verklighet, men denna betraktas nu genom ett teoretiskt raster där vissa aspekter fokuseras och andra uteläm-
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nas. Utifrån detta resonemang utgörs alltså ett representationssystem i Schoenfelds modell i box C av de konkreta uttryck för de teoretiska begrepp och empiriska instanser där den analytiska modellen tillämpas.
Den högra kolumnen i Schoenfelds modell utgörs av studiens resultat. Min
uppfattning är att denna del av modellen kan användas för att tydliggöra i vilken
fas forskaren befinner sig när det gäller bearbetningen och analysen av de empiriska forskningsresultaten samt vilken karaktär och teoretisk status dessa har.
Det representationssystem som återfinns i box D utgörs enligt min tolkning av
de specifika empiriska data som utgör underlag eller representationer för den
begreppslig-analytiska modellen, som i sin tur består av de begrepp och konstruktioner som utgör en teoretisk beskrivning av den verkliga situationen som
forskaren undersökt (i mitt fall stadieövergången). Mot bakgrund av denna kan
forskaren betrakta den verkliga situation eller företeelse som studien inriktats
mot i nytt ljus och ur nya aspekter. Här kan det också vara värt att påpeka att ett
möjligt resultat av den empiriska analysen är förändringar, korrigeringar eller
konstruerande av en begreppslig-analytisk modell. Det gör att det blir relevant
att prata om ”den begreppslig-analytiska modellen” i box E. Teorier påverkar
vad vi ser i empirisk data, som i sin tur får konsekvenser för teoriernas utformning.
Ett annat sätt att modifiera Schoenfelds metodmodell är att bibehålla modellens fokus på modelleringsprocessen men att infoga modellen i en mer omfattande modell. Ett exempel på en sådan modell är Kane, Crooks och Cohens modell för bedömning. Efter en presentation och diskussion av denna modell återkommer jag till hur de båda modellerna kan sammanfogas för att omfatta hela
forskningsprocessen och därmed bli mer användbar för att utforma en studie om
stadieövergången.

4.2.2 Kane, Crooks och Cohens modell för bedömning
Genom att modifiera Schoenfelds metodmodell till en metodologisk modell
kommer dess utformning att närma sig den modell som Kane, Crooks och Cohen presenterar i sin artikel ”Validating Measures of Performance” (1999). Modellen fokuserar validitet i bedömningsprocesser av verklighetsnära prestationer
i mer allmänna former, men i modellens utformning finns flera paralleller till
kvalitativa forskningsstudier. En väsentlig aspekt när det gäller bedömning, oavsett i vilket sammanhang dessa äger rum, är att den är giltig. Giltighet utgör kärnan i begreppet validitet, som handlar om att avgöra i vilken utsträckning slutsatserna av en bedömning eller observation är sammanhängande (Bryman,
2002). Uttryckt i mer teoretiska termer avser validitet korrelationen mellan teoretiska och operationella definitioner i en studie, observation eller undersökning.
Kane, Crooks och Cohens (1999) grundläggande antagande är att för att uppnå
hög validitet i en bedömningssituation är att det är viktigt att den prestation som
utgör underlag för bedömning, till form, karaktär och innehåll ligger nära det
område som är av intresse för bedömning, det så kallade målområdet.
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Även om den prestation som skall bedömas är realistisk eller verklighetsnära
är det ändå ofta omöjligt att observera och bedöma allt som man egentligen vill
veta något om. Den prestation som bedöms är ofta begränsad i tid, omfång och
innehåll. För Kane, Crooks och Cohen är relationen mellan den observerade prestationen och målområdet av avgörande betydelse för bedömningens validitet. I
forskningssammanhang innebär det att det skall finnas en stark koppling mellan
studiens syfte och teoretiska utgångspunkter samt den kvalitativa empiri som
ligger till grund för resultat, analys och slutsatser.

Figur 3. Relationen mellan observerad prestation och målområdet.

Kane, Crooks och Cohens utgångspunkt är att den observerade prestationen utgör ett representativt urval av ett generaliseringsområde. Generaliseringsområdet
utgör i sin tur en delmängd av det målområde som ligger till grund för bedömningens huvudsakliga syfte. Kopplingen mellan den observerade prestationen,
bedömningen av prestationen, generaliseringsområdet och målområdet som är
av intresse bygger således på konklusioner i tre steg:
Steg 1: Den observerade prestationen bedöms med någon metod.
Steg 2: Resultatet av bedömningen generaliseras till ett mer omfattande område.
Steg 3: Resultatet av generaliseringen extrapoleras till ett målområde.

Figur 4. Kane, Crooks & Cohens modell för bedömning (1999), fritt tolkad och översatt.

För att uppnå hög kvalitet i bedömningen måste alla tre stegen hanteras på ett
övertygande och trovärdig sätt. När det gäller det första steget, att bedöma den
observerade prestationen, är det av största vikt att bedömningskriterierna är
lämpliga och tillämpas på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att prestationen
sker under lämpliga villkor och omständigheter. Hur prestationen är designad är
avgörande för möjligheten att generalisera bedömningsresultatet. Ju mer omfattande prestationen är, desto lättare blir det att generalisera prestationen till ett
mer omfattande område. Att extrapolera från generaliseringsområdet till målom-
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rådet innebär att vi utökar generaliseringsområdet till ett målområde, även om
den observerade prestationen inte direkt täcker hela målområdet.
För att ge ett konkret exempel på hur modellen kan tillämpas kan vi utgå ifrån
att den observerade prestationen utgörs av elevers skriftliga lösningar av tio
uppgifter om linjära ekvationer av typen x + 5 = 4 x − 1 . Bedömningsresultatet
kan bestå av det antal poäng som elevens lösningar av uppgifterna genererat.
Vår bedömning av uppgifterna bör naturligtvis vara lika för alla elever som gjort
samma prov. Utifrån elevens provresultat drar vi mer generella slutsatser om
elevens förmåga att lösa liknande ekvationer. Vi utgår ifrån att en elev som
lyckats lösa ekvationen x + 5 = 4 x − 1 även kan lösa ekvationen 3x − 8 = x + 2
och andra liknande ekvationer. Eftersom ekvationer utgör en central del av matematiken kan slutsatser även dras om elevens matematiska kunskap och förmåga i mer allmänna termer samt elevens förmodade framtida studieförmåga i matematik, vilket i vårt exempel utgör bedömningens målområde. Syftet med
Kane, Crooks och Cohens modell är alltså att åskådliggöra och problematisera
den bedömningsprocess som innebär att slutsatser om en mer allmän och omfattande kunskap eller förmåga dras utifrån en begränsad prestation.
Eftersom Kane, Crooks och Cohens modell ursprungligen är utformad för att
bedöma individers kunskap och förmåga i verklighetsnära situationer är en modifiering av modellen för att bedöma utbildning och lärande ur ett mer övergripande perspektiv ett första steg till en mer generell modell. Nästa steg är att
modifiera modellen för att passa i ett forskningssammanhang. Detta steg är på
inget vis trivialt, utan kräver en noga analys av gemensamma och särskiljande
element i bedömnings- respektive forskningsprocessen. Jag vill också betona att
det inte finns något självändamål med att anpassa KCC:s modell för forskningsprocessen, utan tanken är att en sådan reviderad modell kan vara ett stöd för utformning, värdering och bedömning av en forskningsstudie.
Kvalitativa empiriska forskningsstudier bygger på en nära koppling mellan en
forskningsstudies målområde och den observerade prestation som ligger till
grund för tolkningar, analyser och slutsatser. Det finns alltså en avgörande
gemensam nämnare mellan verklighetsnära och realistiska bedömningssituationer och empiriska forskningsstudier. Ett centralt begrepp i KCC:s modell är
”performance assessment”. Kärnan i begreppet utgörs av en nära korrelationen
mellan den observerade prestationen och målområdet. Kane, Crooks och Cohen
(1999) konkretiserar påståendet genom att exempelvis hävda att om vi är intresserade av en individs förmåga att köra bil bör vi också studera individen när han
eller hon kör bil istället för att låta honom eller henne skriva en uppsats om bilkörning. Översätter vi begreppets innebörd till ett forskningssammanhang innebär det att för att en studie skall uppnå hög validitet är det av avgörande betydelse att vi observerar det vi är intresserade av att kunna säga något om, det vill
säga att vi utformar undersökningen så att det möjliggör att studiens syfte uppnås. En sådan utgångspunkt kan tyckas självklar. Vid närmare betraktelse av
många kvalitativa forskningsstudier inom det matematikdidaktiska området kan
dock konstateras att många företeelser och fenomen som studeras är komplexa
och att flera vanligt förekommande begrepp inom matematikdidaktiken saknar
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en entydig definition. Forskarens första utmaning och uppgift är alltså att definiera och klargöra forskningsstudiens målområde, vilket i många fall sammanfaller med studiens syfte och frågeställningar.
Många aspekter av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet står i ett kausalt
förhållande till studiens syfte, teoretiska bakgrund och metod. Utifrån syftet aktualiseras en viss teoretisk bakgrund som i sin tur ger implikationer för val av
metod (Kvale, 1997). När det gäller formulering av syfte och frågeställningar
har forskaren ett visst utrymme för ett fritt val, samtidigt som detta val får direkta konsekvenser för studiens fortsatta utformning och genomförande. Inom ramen för KCC:s modell innebär det att trots att målområdet är placerat sist i kedjan av bedömningar är det vad forskaren initialt har att ta ställning till. För att
uppnå hög validitet kan forskaren sedan arbeta sig bakåt i modellen för att kunna
dra slutsatser om vilka prestationer som skall bli föremål för observation, eller
alternativt uttryckt, vilka data forskaren skall samla in. Med andra ord kan forskaren modellera en apriorianalys genom att teoretiskt tillämpa KCC:s modell
baklänges. När studien sedan är genomförd kan forskaren använda sig av den
ursprungliga modellen för att undersöka den observerade prestationens koppling
till målområdet, och därmed studiens validitet.

Figur 5. Kane, Crooks & Cohens modell för bedömning i ett forskningssammanhang.

Eftersom KCC:s modell är en modell för bedömning i mer generella termer uppstår vissa oklarheter då den appliceras på ett forskningsprojekt. Med utgångspunkt från KCC:s modell har jag gjort en fri tolkning av deras bedömningsmodell till ett forskningssammanhang med min studie om stadieövergången som referens. Även om denna transformation är intressant ur ett mer generellt perspektiv vill jag återigen poängtera att avsikten med denna diskussion i första hand är
pragmatisk och syftar till att stödja studiens metodologiska utformning.
Den första delen av KCC:s modell utgörs av att en observerad prestation skall
bedömas med någon metod. Den observerade prestationen kan likställas med de
empiriska rådata som forskaren insamlat. Det kan exempelvis vara ljud- eller
bildupptagningar från intervjuer eller observationer, anteckningar från observationstillfällen, skriftligt material och liknande. Vilka informanter forskaren använder sig av, vilka data forskarens samlar in, hur data dokumenteras och när
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detta sker bör vara en konsekvens av en noggrann apriorianalys med utgångspunkt i målområdet och vad forskaren vill kunna säga något om när forskningsstudien är genomförd
Min tolkning är att begreppet ”metod” här kan förstås som den teknik eller
det tillvägagångssätt som används för att transformera den observerade prestationen till ett bedömningsresultat. Här menar jag att det är viktigt att särskilja rådata från bearbetad data. Ett vanligt sätt att bearbeta insamlade data från exempelvis kvalitativa intervjuer är att transkribera ljudupptagningar. Att transformera auditivt talspråk till skriftspråk är ett kritiskt steg i forskningsprocessen. Kvale (1997) visar att två personer sällan gör exakt samma transkription av samma
ljudavsnitt. Skriftliga dialoger saknar också mycket information som finns på ett
bild- eller ljudupptagning, exempelvis kroppsspråk, tonfall, pauser och talhastighet. Slutsatsen är att redan i detta skede gör forskaren en tolkning som kan få
avgörande konsekvenser för resultat och analys.
I ett forskningssammanhang kan alltså bedömningsresultatet i den andra
bubblan i KCC:s modell jämföras med bearbetade data i en forskningsprocess.
Att generalisera bedömningsresultaten till ett mer omfattande område vill jag
likställa med analysprocessen, där konkreta och specifika empiriska instanser av
operationella definitioner hänförs till ett teoretiskt sammanhang. Att analysera
empiriska data innebär alltså att forskaren genomför någon form av sortering
och kategorisering, vilket i sig innehåller inslag av generalisering. Syftet med
analysen är naturligtvis att generera forskningsresultat som uppfyller syftet och
besvarar forskningsfrågor och frågeställningar. Här bör betonas att begreppet
generalisering får en väsentligen annan betydelse i ett forskningssammanhang,
där begreppets karaktär transformeras från en kvantitativ innebörd till en analytisk generalisering av teoretiska begrepp.
Att extrapolera generaliserade resultat till målområdet kan i ett forskningssammanhang tolkas som att forskningsresultaten återförs till studiens ursprungliga intresse- eller målområde. Matematikdidaktiska forskningsfrågor väcks ofta
ur ett problem eller fenomen från en konkret undervisnings- eller lärandesituation. Ur detta extraheras syfte och frågeställningar. När vi betraktar uppnådda
forskningsresultat finns dock en önskan att återföra dessa till en undervisningspraktik. Jag menar att detta utgör en kärnpunkt i matematikdidaktisk forskning.
Problem som väcks i ”verkligheten” transfereras till ett teoretiskt sammanhang.
Eftersom ett mer övergripande syfte med all matematikdidaktisk forskning är att
ur något avseende förbättra matematikundervisning och lärande, är det dock viktigt att resultatet återförs till verkligheten och praktiken. Denna process kan återföras till det tredje steget i KCC:s modell där resultaten återförs till studiens ursprungliga målområde.
Figur 6 visar en reviderad version av KCC:s modell i ett forskningssammanhang, där forskningsprocessen startar med identifiering av studiens syfte, följer
pilarna och avslutas med extrapolation av resultaten. Trots att modellen har en
linjär utformning kommer forskaren i praktiken att arbeta med flera olika delar
av forskningsprocessen parallellt samt röra sig fram och tillbaka i loopar mellan
modellens olika steg.
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Figur 6. En reviderad version av Kane, Crooks och Cohens modell.

Utgångspunkten för KCC:s modell är att hög validitet i varje bedömningssituation uppnås genom att de hanterar varje steg i processen på ett trovärdigt och
övertygande sätt. Även om Kane, Crooks och Cohen ger en utförlig beskrivning
av modellens olika steg, saknas en beskrivning av hur validiteten i varje steg kan
granskas och bedömas. En sådan redogörelse kan vi i stället hitta i Kanes artikel
”Validation” (2006), där han ytterligare bidrar till att förfina modellen genom att
beskriva och kategorisera olika typer av validerande argument och tolkningar
som görs med utgångspunkt från modellen.
Ett sätt att validera en bedömning är att basera argumentationen på olika kännetecken eller karaktärsdrag. Kane menar att individer har en benägenhet att
bete sig eller prestera på ett specifikt sätt i förhållande till olika omständigheter.
Antagandet bygger alltså på att det finns en viss regelbundenhet i en individs
prestationer och beteende. Dessa kännetecken eller karaktärsdrag kan utgå ifrån
antaganden om hur en individ beter sig under olika omständigheter och situationer, men kan också vara helt kopplade till individen och kontextoberoende. Validerande argument kan också baseras på teoribaserade tolkningar. Utgångspunkten för teoriutveckling är enligt Kane ett empiriskt fenomen som skall förklaras med hjälp av teori. Ett empiriskt fenomen kan beskrivas med hjälp av observerbara attribut. Kane betonar att de observerbara attributen måste vara teorineutrala. Det innebär att dessa inte får vara en del av den förklarande teori som
skall genereras med hjälp av tolkningar. Om det sammanhang i vilket observationen görs är av central betydelse kan validitetsargumenten baseras på kvalitativa tolkningar och har tydliga paralleller med ”rika beskrivningar”. Avsikten är
att få en trovärdig och rimlig inramning av den observerade prestationen. Den
observerade prestationen bör kompletteras med information från andra källor för
att man skall ha möjlighet att bedöma prestationen utifrån sitt sammanhang. Enligt Kane (2006) står elevers prestationer i en klassrumssituation i fokus för
denna typ av tolkningar och den som är bäst lämpad att göra denna typ av bedömningar är ofta elevens lärare, som har med sig övrig kunskap och kännedom
om elevens utveckling, förmåga och kunskaper. Det gör att läraren kan sätta in
bedömningen i ett större sammanhang. Även sociala och organisatoriska komponenter kan vägas in i bedömningen.
I sin beskrivning av varje kategori av tolkningar ger Kane (2006) exempel på
hur kännetecken och karaktärsdrag, teoribaserade tolkningar samt kvalitativa
tolkningar var för sig kan ligga till grund för att validera hela bedömningspro-
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cessen. Val av validerande argument blir främst en fråga om vad som skall bedömas och vilket bedömningsresultat som förväntas. Ett analogt resonemang
kan även appliceras på ett forskningssammanhang, men jag menar också att de
validerande argumenten kan variera under olika faser i forskningsprocessen, något som blir ännu tydligare då Schoenfelds och KCC:s modeller slås samman.

4.2.3 En fusion av Schoenfelds och KCC:s modeller
Trots att Schoenfelds modell och KCC:s modell skiljer sig åt när det gäller terminologin är det tydligt att det finns flera gemensamma steg i forskningsprocessen som är av avgörande betydelse. Matematikdidaktiska forskningsstudier initieras ofta av en undervisnings- eller lärandesituation som väcker nyfikenhet eller
upplevs som problematisk. Ur denna situation sker en teoretisk extrahering som
i Kane, Crooks och Cohens modell utgörs av generaliseringsområdet och som i
Schoenfelds modell utgörs av den begreppslig-analytiska modellen. I många
forskningsstudier används fördefinierade teoretiska ramverk som utgångspunkt
för studien. I min studie om stadieövergången har jag utförligt diskuterat olika
teoretiska aspekter på lärande. Jag har framför allt riktat fokus mot om stadieövergången bör betraktas som en social eller individuell företeelse, då jag menar
att det får avgörande betydelse för studiens utformning och vilka resultat studien
kan generera. Jag har också belyst de begrepp som har en central funktion i en
studie om stadieövergångar, exempelvis stadium, sammanhang, kontext och lärande av matematik i allmänhet och av ett mer specifikt ämnesinnehåll. Denna
process kan beskrivas som en initial teoribaserad tolkning av observerbara attribut av stadieövergången som sedan utgör studiens huvudsakliga fokus. Här sker
alltså en övergång från en empirisk allmän värld till en teoretisk-begreppslig
värld.
Som tidigare konstaterats utgör nybörjarstudenter, stadium, lärande, sammanhang och kontext centrala aspekter av stadieövergången. För att kunna undersöka stadieövergången måste data samlas in som på olika sätt belyser dessa
begrepp. Utifrån den teoretiska bakgrunden kan slutsatser dras om var, när och
hur lämpliga data skall insamlas för att göra det möjligt att uppfylla syftet. Jag
menar att här kan Kanes tolkning av kännetecken och karaktärsdrag användas
för att validera metoden för datainsamling. Dessa tolkningar förflyttar forskningsprocessen från en teoretisk till en empirisk fas, vilket i KCC:s modell motsvaras av steget från generaliseringsområdet till bedömningsresultatet i apriorianalysen av studiens validitet, eller förflyttningen från en begreppslig-analytisk
modell till ett representationssystem i Schoenfelds modell.
Efter en bearbetning av rådata skall empirin analyseras med någon metod. En
del av studiens ramverk utgörs av grounded theory som analysverktyg och intentionell analys med kontextualiseringsperspektivet som metodologiskt redskap.
Min uppfattning är att det finns flera kopplingar mellan å ena sidan grounded
theory och teoretiska tolkningar, samt å andra sidan intentionell analys och kvalitativa tolkningar. Som tidigare konstaterats kommer resultaten av den intentionella analysen att utgöras av beskrivningar utifrån individens olika kontextuali-
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seringar av lärandesammanhanget. Dessa beskrivningar har tydliga paralleller
med Tjocka beskrivningar (Geertz, 1993), som tar sin utgångspunkt hos den eller det som skall beskrivas samt betonar att handlingar, tillsammans med dess
intentioner, måste tolkas i sitt sammanhang. Syftet med grounded theory är att
generera empiriskt grundade teorier. Här finns tydliga paralleller med Kanes teoretiska tolkningar, vars syfte är att utveckla teori med utgångspunkt från ett
iakttagbart empiriskt fenomen (2006). Teorins roll är att identifiera och definiera
underliggande mekanismer och relationer som kan förklara det observerade fenomenet. Denna beskrivning överensstämmer i stor utsträckning med Charmaz
(2006) synsätt på analyser där grounded theory utgör det metodiska redskapet. I
forskningsprocessens sista steg skall resultaten av analysen återkopplas till studiens syfte. Genom att återgå till studieobjektets huvudsakliga kännetecken eller
karaktärsdrag menar jag att de teoretiska beskrivningar som genererats av dessa
kan återföras till studiens syfte och den empiriska situation som från början initierade studien.

Figur 7. Fusionerad modell av Schoenfeld (2007), KCC ( 1999) och Kane (2006).

1. Teoretisk ingång av syfte och frågeställningar
2. Metodologiska ställningstaganden
3. Metod för datainsamling
4. Bearbetning av data
5. Analys
6. Extrapolation till målområdet

4.3 Urval, genomförande och bearbetning
Med utgångspunkt från den fusionerade modellen av Schoenfeld (2007), Kane,
Crooks och Cohens (1999) och Kane (2006) som utförligt har beskrivits och
diskuterats i föregående avsnitt, kommer jag här att beskriva urval av informanter, genomförande av datainsamling samt bearbetning av data. Utifrån mitt övergripande forskningsintresse, att studera stadieövergången mellan gymnasiet och
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universitetet för nybörjarstudenter i matematik, har jag i avhandlingens teoretiska bakgrund försökt identifiera och beskriva teoretiska aspekter av stadieövergången som empirisk företeelse, vilket utmynnar i en formulering av avhandlingens syfte och frågeställningar. I relation till den fusionerade modellen av
forskningsprocessen kan detta sägas motsvara det första steget i forskningsprocessen där forskaren gör en teoretisk rastrering av målområdet för att bilda ett
teoretiskt och begreppsligt ramverk. I avhandlingens metodologikapitel har jag
diskuterat lämpliga metodologiska ställningstaganden mot bakgrund av mina teoretiska utgångspunkter och avhandlingens syfte. Det kritiska elementet i detta
steg av forskningsprocessen är att hitta empiriska representationer för teoretiska
begrepp. Jag har valt att använda mig av intentionell analys med kontextualiseringsperspektivet samt grounded theory som metod för dataanalys. Båda dessa
metodologier handlar om att i data identifiera kännetecken eller karaktärsdrag
hos det fenomen som står i fokus för dataanalysen. Den här delen av metodavsnittet kommer att behandla det tredje och fjärde steget i forskningsprocessen
som handlar om urval av informanter, val av datainsamlingstillfällen, praktiskt
tillvägagångssätt för insamling av data samt bearbetning av data, medan steg
fem och sex behandlas i avhandlingens resultat och analysdel.

4.3.1 Metod för datainsamling
Då stadieövergången mellan gymnasiet och universitet är en process som är utsträckt över tid valde jag att genomföra en longitudinell studie av fem lärarstudenter under deras inledande kurser i matematik. Studenterna hade vid tiden för
undersökningen avslutat Allmänt utbildningsområde, AUO 1, under höstterminen och därefter påbörjat sina ämnesstudier i matematik och matematikdidaktik.
Min tanke var att urvalet skulle baseras på en enkät som jag delade ut till samtliga 14 studenter i gruppen. Genom att låta studenterna besvara frågor om sin inställning till matematik och sin egen studieförmåga, samt tidigare betyg, var min
avsikt att välja både framgångsrika studenter med en positiv inställning till såväl
matematikämnet som sin egen förmåga att studera matematik. Det visade sig
dock att sex studenter, tre män och tre kvinnor, angivit på enkäten att de gärna
ville medverka i studien. Under studiens gång valde en man att avbryta sin medverkan då han upplevde min närvaro under lektioner och räkneövningar som belastande. Övriga studenter fullföljde sin medverkan genom hela studien. Vid intervjuernas genomförande använde jag en intervjuguide med samtalsteman, för
att både tillgodose den tematiska och dynamiska aspekten av forskningsintervjun (Kvale, 1997). Att etablera en god kontakt med studenterna och skapa möjligheter till associationer och spontana utsagor prioriterades. Därför kom ordningen mellan de olika samtalsämnena att variera mellan studenterna. Däremot
har alla studenter i större eller mindre utsträckning pratat om alla områden.
Eftersom studien har tre huvudsakliga delar har också undersökningen utformats för att data skall belysa dessa tre områden. En central del av studien utgörs
av studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning, främst i gymnasieskolan. Detta har belysts genom intervjuer innan de påbörjat sina matema-
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tikstudier. Intervjuerna har genomförts enskilt i ett rum på institutionen ca två
veckor innan matematikkurserna startade. Inför intervjun konstruerade jag en intervjuguide med olika frågeområden. Dessa frågeområden genererades genom
att jag gjorde en tankekarta om ”matematik på gymnasiet”, där jag genom brainstorming skrev upp och organiserade alla idéer, minnen och associationer jag
kunde komma på inom området. Detta resulterade i den intervjuguide och de
frågeområden som presenteras i bilaga 1. Studenterna har fått berätta om sin
bakgrund, sina tidigare erfarenheter av matematikstudier på gymnasiet samt sina
förväntningar och förställningar om matematikstudier vid universitetet.
Jag genomförde en andra intervju med samtliga sex studenter 1–2 veckor efter kursstart. Därefter har studenterna intervjuats enskilt med jämna mellanrum
under två matematikkurser, Analys 1 som lästes under andra halvan av vårterminen, samt Linjär algebra som lästes under höstterminens första del. Det innebär att undersökningen varade från mars till oktober, under studenternas andra
till tredje termin på lärarutbildningen. De senare intervjuerna har ägt rum när det
passat utifrån praktiska och tidsmässiga skäl, vilket medfört att dataunderlaget
varierar i omfattning mellan de olika studenterna. Avsikten med dessa intervjuer
har framför allt varit att belysa studenternas syn på det nya studiesammanhang
som universitetsstudierna utgör. Studenterna har berättat om och reflekterat över
sina universitetsstudier i matematik. De har fått frågor om olika aspekter av hur
de arbetar med kursinnehållet, samt hur de upplever studiesituationen ur ett mer
allmänt perspektiv.
Det fundamentala syftet med matematikstudier vid universitetet är naturligtvis att studenterna skall lära sig matematik. Studenternas konkreta matematiska
arbete och matematiska lärande har fångats med hjälp av observationer från räkneövningar där studenterna samarbetar med varandra, får hjälp av läraren eller
får redogöra enskilt för vad de arbetar med och på vilket sätt. Observationerna
ägde rum när det passade utifrån praktiska och tidsmässiga skäl. Dessa observationer har kompletterats med att studenter har fått arbeta med uppgifter som är
aktuella för dem enskilt och parvis utanför ordinarie undervisningssituationer,
exempelvis i ett enskilt rum på institutionen. Alla observationer från räkneövningsepisoder har bandats och transkriberats i sin helhet. Till vissa uppgifter
finns även kopia av den skriftliga lösning som studenterna producerat. Slutligen
finns studenternas skriftliga tentamen från analys- och linjära algebrakursen, kopierade i sin helhet, samt lärarens föreläsningsanteckningar som delades ut till
studenterna och mina fältanteckningar från några observerade föreläsningar.
Nytt lärandesammanhang
Tidigare erfarenheter av
matematikundervisning

Matematiskt
lärande

Figur 8. Stadieövergångens centrala delar.
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Både när det gäller val av studenter samt genomförande av observations- och intervjutillfällen har praktiska omständigheter varit avgörande. Vid tiden för studiens genomförande fanns en grupp med 15 senare- och gymnasielärarstudenter i
matematik som skulle påbörja sina matematikstudier. Redan vid förintervjuerna
var det tydligt att det faktum att studenterna inte bara själva skulle lära sig matematik, utan även undervisa i ämnet, tillförde en extra dimension till studien.
Att genomföra en longitudinell studie, där jag delvis deltog i studenternas
miljö medförde vissa problem som jag i efterhand kan konstatera att jag inte
förberett mig på eller i tillräckligt stor utsträckning beaktat. I första hand gällde
det min relation till studenterna och min plats i undervisningssituationen. Både
studenterna och läraren hade en väldefinierad roll i undervisningssammanhanget, medan syftet med min närvaro i klassrummet endast var mitt eget. Det gjorde
det ibland svårt att närma sig studenterna och att aktivt delta i deras aktiviteter.
För min studie har detta inneburit att observationerna på räkneövningarna blivit
mer sporadiska än vad jag räknat med vid planerandet av studien.
En annan aspekt som kan diskuteras är konsekvenserna av att intervjuerna
och vissa räkneövningsepisoder genomförts utanför studenternas normala undervisnings- och lärandemiljö. Min uppfattning är att detta varit en gynnsam
miljö för att genomföra intervjuerna. När det gäller studenternas parvisa arbete
med matematikuppgifter är min bedömning att den fysiska platsen för detta arbete är av mindre betydelse. Den situation där studenter enskilt har fått lösa
uppgifter och tänka högt saknar motsvarighet till en normal undervisningssituation. Min slutsats är att medan observationer från den autentiska klassrumsmiljön ger kunskap om den process som stadieövergången utgör, kan de individuella räkneövningsepisoderna snarare ge information om processens resultat.

4.3.2 Bearbetning av data
Samtliga intervjuer och räkneövningsepisoder har dokumenterats med hjälp av
ljudupptagning. Vid de flesta tillfällen har jag använt mig av en inspelningsbar
minidisk med en extern mikrofon med bordsstativ. Fördelen med denna utrustning är att ljudupptagningen blir av god kvalitet. Nackdelen är att mikrofonen
blir väl synlig och konkret, vilket kan ha en hämmande inverkan på individer
som inte är vana att tala i en mikrofon. Jag upplever också att minidisken är något svårmanövrerad, då det kan vara svårt att se om inspelningen verkligen startat och om mikrofonen är påslagen. Att observationen störs av hanteringen av
teknisk utrustning kan framför allt ha inverkan på den faktiska information som
intervjudeltagarna ger. Exempelvis har studenter blivit avbrutna i utsagor under
intervjuer för att tekniken inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.
Vid några tillfällen har en minikassettbandspelare av freestylemodell med inbyggd mikrofon använts. Fördelen är att denna är mycket lättanvänd. Eftersom
mikrofonen är dold, blir det mindre konkret för deltagarna att det som de säger
spelas in på band, vilket kan ha en positiv effekt på deras medverkan. Nackdelen
är att ljudkvaliteten blir väsentligen sämre och att det under vissa omständigheter, till exempel då det finns mycket bakgrundsljud, är svårt att uppfatta vad del-
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tagarna säger på bandet. Det är ett stort hot mot reliabiliteten om ljudkvaliteten
är undermålig. En grundläggande förutsättning för reliabla data är att data är bearbetnings- och tolkningsbar.
Allt ljudmaterial har transkriberats ordagrant i sin helhet. Det innebär att jag
har skrivit ut vad varje deltagare uttrycker verbalt. Jag har noterat längre pauser
och avbrutna meningar med tre punkter. Däremot har skratt, suckningar, harklanden och liknande inte beaktats i transkriptionerna. Att all visuell data uteslutits ur transkriptionerna innebär att ansiktsuttryck och övriga emotionella uttryck
uteslutits. Det är dessa transkriptioner som utgjort underlaget för analys. Att
transkribera ljudupptagningar innebär att auditiv information transformeras till
skriftspråk. Detta är ett kritiskt steg i forskningsprocessen och har stor betydelse
för studiens reliabilitet. I samband med att ljud blir till skrift kommer viss information från observationerna att gå förlorad. Vilka konsekvenser detta får för
forskningsresultaten beror enligt Kvale (1997) på studiens syfte. Det är också
viktigt att vara medveten om att forskaren mer eller mindre medvetet tillför
tolkningar under transkriptionsprocessen. För att höja reliabiliteten i transkriptionerna kan forskaren låta en annan person transkribera en del av en ljudupptagning och därefter jämföra skillnader och likheter.

4.3.3 Analys och extrapolation
Att analysera bearbetad data innebär att empiriska representationer skall transformeras till begrepp och förklaringar av teoretisk karaktär. Steg 5 i forskningsprocessen utgörs således av en analys av data med hjälp av de analysverktyg
som aviserats i föregående avsnitt. Att analysera kvalitativa data är en generalisering i sig, då generaliseringspotentialen finns inbyggd i grounded theory som
analysverktyg. Eftersom denna analysmetod syftar till att generera teoretiska begrepp, baserade på empiriska instanser med liknande drag som kan beskrivas
med ett och samma teoretiska begrepp, kan detta betraktas som en generaliseringsprocess av specifika empiriska data där det generella extraheras och namnges.
Analysen av förintervjuerna har skett i en cyklisk process med metoder inspirerade av grounded theory (Charmaz, 2006; Strauss & Corbin, 1998). Den inledande analysen av förintervjuerna har skett med öppen kodning och memon. Utifrån ett grounded theory-inspirerat perspektiv handlar kodning om att namnge
ett datasegment, som på samma gång kategoriserar, sammanfattar och beskriver
dess innebörd. Koderna kompletteras med anteckningar om de idéer som koderna genererar. Dessa anteckningar benämns memon och utgör en form av preliminär analys.
Inledningsvis har varje förintervju analyserats rad för rad, parallellt med memoskrivande. Syftet med detta angreppssätt är att analysen skall ske nära data,
men också att stimulera forskarens tankar och generera nya idéer. Resultaten
från den initiala kodningen har jämförts mellan olika individer. Detta steg kan
jämföras med det som Charmaz benämner ”fokuserad kodning” (2006) och har
resulterat i ett antal begreppsliga kategorier. Syftet med den axiala kodningen
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har varit att pröva begreppen mot data för att specificera olika egenskaper, variabler och dimensioner av begreppen.
Resultatet av förintervjuerna utgörs alltså av en begreppsstruktur, som ger en
inramning åt studenternas tidigare erfarenheter av matematikundervisning,
främst från gymnasiet. Denna begreppsstruktur har på olika sätt legat till grund
för både analyserna av övriga intervjuer och räkneövningsepisoderna. Övriga intervjuer har analyserats med liknande metoder som förintervjuerna. Även dessa
intervjuer har varit föremål för initial kodning för att jag eventuellt skulle kunna
upptäcka nya begrepp, men jag har även applicerat resultaten från förintervjuerna på intervjuerna för att se om det tillkommer egenskaper, dimensioner eller
variabler på de begrepp som framstått som centrala i förintervjuerna.
När det gäller analyser av räkneövningsepisoderna har jag använt mig av intentionell analys (Molander, 1988; von Wright, 1971) och ett kontextuellt perspektiv (Halldén, 1999). I dessa data har jag aktivt letat efter övergripande handlingar och enskilda individers intentioner bakom dessa. Syftet med detta tillvägagångssätt har varit att kartlägga enskilda studenters begreppsliga, situationella
och kulturella kontextualisering av stadieövergången. Här är det viktigt att påpeka att kontext i det här fallet inte syftar till en fysisk omgivning, utan till individens uppfattning av olika aspekter av ett sammanhang. De begrepp som legat
till grund för dessa beskrivningar har delvis utgjorts av resultaten från förintervjuerna, men då analysen av intervjuer och räkneövningsepisoder skett parallellt i
tid har även begrepp från intervjuerna använts.

Figur 9. En schematisk bild över analysprocessen.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det samlade resultatet utgörs av ett begreppsligt ramverk som beskriver väsentliga aspekter av stadieövergången ur
studenternas perspektiv. Kontextualiseringsperspektivet utgör främst ett verktyg
för att sortera och strukturera dessa begrepp än som ett fördefinierat teoretiskt
ramverk som appliceras på data. Min avsikt med denna analysmetod har varit att
fånga de väsentliga delarna av stadieövergången ur studenternas perspektiv, baserat på deras tidigare erfarenheter av matematik och matematikundervisning,
samt deras lärande av matematik i ett nytt sammanhang.
Medan analysen innebär en teoretisk granskning av empiriska resultat, är min
tolkning att extrapolation till målområdet ger forskaren möjlighet att ta ytterligare ett steg i sin analys. Mot bakgrund av forskarens helhetsblick på studien är det
möjligt att dra mer generella slutsatser av både teoretisk och mer tillämpad karaktär som delvis går förbi de empiriska data som har insamlats. Om exempelvis
en väsentlig del av resultatet motsvarar en teoretisk beskrivning av stadieövergången kan detta innebära att dessa resultat relateras till ett mer generellt forskningssammanhang. En extrapolation till målområdet kan också innebära att resultatet relateras till fortsatt forskning inom området samt hur resultatet eventuellt kan tillämpas i konkreta undervisningssituationer, vilket kommer att behandlas i avhandlingens diskussionskapitel.
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5. Resultat och analys
Som tidigare nämnts utgörs insamlade data av intervjuer, observationer och
skriftligt material från de fem deltagande studenterna. Efter en kort inledande
presentation av studenterna presenteras resultat och analys från förintervjuerna,
intervjuerna och räkneövningsepisoderna. Redovisningen av resultaten består av
studenternas utsagor i berättelseform och är i huvudsak organiserade utifrån varje student medan analys och konklusioner görs temavis.

5.1 Förintervjuer
Syftet med förintervjuerna var att lära känna de deltagande studenterna, få information om deras bakgrund samt att få en bild av deras erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning på gymnasiet. Förintervjuerna ägde rum i
början av vårterminen innan studenterna hade påbörjat sina matematikstudier.
De hade då avslutat den första terminen med allmänt utbildningsområde på lärarutbildningen och påbörjat ämnesstudier i matematikdidaktik. Resultaten av de
fem intervjuerna presenteras person för person: Jenny, Fredrik, Sara, Lukas och
Ellen, medan analysen sker temavis.

5.1.1 Studenterna och matematik på gymnasiet
Jenny är 22 år. Hon har vuxit upp i ett samhälle där hon gick naturvetenskapligt
program på ortens gymnasieskola. Hon inledde sina gymnasiestudier i matematik med betyget MVG på Matematik A-kursen och slutade med Godkänt på kurserna Matematik D och Matematik E. Efter gymnasiet jobbade hon som kassörska och hon hann också resa lite grand. Hon flyttade till studieorten i samband med att hon började på lärarutbildningen. Hon vet ännu inte om hon skall
satsa på att bli högstadie- eller gymnasielärare. Det beror bland annat på hur bra
matematikstudierna går. Som andra ämne funderar hon på att välja biologi.
På gymnasiet hade Jenny en äldre manlig lärare i matematik. För läraren var
det viktigt att eleverna skulle hinna med allt innehåll i kursen och han manade
ofta på dem att de skulle räkna och utnyttja tiden väl. Jenny beskriver sin lärare
som egen. Han hade stora glasögon, gammaldags kläder och berättade lustiga
skämt. Jenny misstänker att han hade samma genomgångar och räknade samma
exempel på tavlan som han alltid hade gjort. Samtidigt betonar hon att han var
en mycket bra lärare, att han var en snäll person och att klassen tyckte om honom. En av lärarens styrkor var hans förmåga att kommunicera med eleverna.
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Genom att lyssna på dem och förstå vad de menade kunde han också förklara på
ett begripligt sätt. Jenny tror att det berodde på att han hade arbetat som lärare
länge och hade en gedigen erfarenhet av undervisning.
En typisk matematiklektion på gymnasiet inleddes med att läraren hade en
genomgång på 10–15 minuter med det matematiska innehåll som eleverna skulle
arbeta med. Därefter arbetade eleverna enskilt eller i mindre, spontant formerade
grupper. Jenny brukade arbeta tillsammans med två andra studiekamrater. Genom att de räknade samma uppgift samtidigt kunde de beskriva och förklara för
varandra vad de hade gjort och hur man skulle göra. Enligt Jenny var alla tre ungefär lika duktiga, vilket gjorde att alla både fick hjälpa och blev hjälpta av varandra.
På Jennys matematiklektioner bestod det enskilda arbetet efter genomgången
av att lösa uppgifter i läroboken. Jenny berättar att hon sällan eller aldrig läste
själv i boken för att ta reda på hur uppgifter skulle lösas eller få någon annan information. Hon menar att det både var tråkigt och svårt att läsa själv i läroboken.
Även om det var stressigt hann Jenny oftast räkna dagens beting under lektionstid tillsammans med sina två studiekamrater. Jenny säger att det var svårt
att räkna själv hemma, för då hände det ofta att hon fastnade och inte kunde
komma vidare på egen hand.
Räkna hemma klarade man nästan inte. Inte jag i alla fall. Inte räkna
hemma själv, för då fastnade man.
Jenny berättar att matematik alltid varit hennes ämne. I grundskolan var hon en
av de bästa i matematik, vilket väckte viss beundran hos hennes studiekamrater
som imponerades av att hon kunde matte som är ett svårt ämne. Jenny fick uppleva känslan av att vara bättre än alla andra, vilket bidrog ytterligare till att höja
hennes motivation för matematiken. Hon berättar att det var först på gymnasiet
som hon upptäckte att det fanns andra som också var bra på matematik. Under
de senare kurserna på gymnasiet upplevde Jenny att matematiken blev svår och
att det fanns andra studiekamrater som var betydligt bättre på matematik än hon
var.
Jenny berättar att hon inte förstod allt de gjorde i matematik på gymnasiet. I
stället lärde hon sig hur man skulle göra för att lösa olika uppgiftstyper. Jenny
beklagar att hon inte fick en djupare förståelse för matematiken, men berättar
också att detta ibland var en medveten strategi för att klara av gymnasiestudierna
och alla de olika ämnen som de läste samtidigt. Trots att Jenny tyckte att de senare kurserna i matematik på gymnasiet var svåra och att hon mest fick ”kämpa
för att överleva” säger hon att hon alltid har tyckt att matematik varit roligt. Hon
gillar problemlösning och hon beskriver sig själv som envis och att hon inte ger
upp om hon skall lösa ett matematiskt problem. Samtidigt påpekar hon att hon
trots det inte alltid lyckas lösa alla problem, att hon inte är jätteduktig på matematik och definitivt inte bättre än någon annan. Av äldre studenter har Jenny
hört att matematikstudierna på universitetet skall bli ännu svårare. Hon känner
en viss oro över hur hon skall klara studierna vid universitet, men säger samtidigt att det gäller att plugga mycket och att fråga läraren.
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Eftersom Matematik A på gymnasiet innehåller sådant som enligt Jenny alla
behöver kunna och kommer i kontakt med, oavsett vad man skall arbeta med eller utbilda sig till, tycker hon att det är en kurs med ett viktigt innehåll. Jenny
konstaterar dock att den matematik som man läser under gymnasieskolans senare kurser och på universitetet knappast är nödvändig för att klara sig i vardagslivet. Om man skall bli matematiklärare krävs matematikstudier på högre nivå,
men annars säger Jenny att hon ibland undrat varför hon har räknat vissa delar
av innehållet i gymnasieskolans senare matematikkurser. På frågan om varför
man skall lära sig matematik svarar Jenny att hon tror att matematisk kunskap
utvecklar det logiska tänkandet. Ett exempel på ett sådant område är sannolikhetslära, som Jenny tyckte var roligt på gymnasiet. Att arbeta med matematik
innebär att man måste prova många olika sätt att förstå ett problem, vilket bidrar
till att man blir mer logisk. Jenny säger dock också att hon främst förknippar
matematik med tal och att räkna. Ekvationer är ett annat område som Jenny
tyckte om. Att lösa ekvationer kräver stor koncentration och noggrannhet för att
man inte skall göra något slarvfel. I slutet faller det ofta ut ett enkelt svar och det
går att se om det har blivit rätt eller fel. När det gäller de senare kurserna på
gymnasiet konstaterar hon dock att ”just integraler och sånt, streck och sånt, det
hade jag inte så lätt för över huvudtaget”. I jämförelse med andra ämnen tycker
Jenny att andra ämnen känns mer fria medan matematikundervisningen tycks
behöva följa en viss ordning där man inte kan hoppa över något moment.
När det gäller matematik menar Jenny att det är en stor skillnad mellan att
lära sig hur man gör och att verkligen förstå. Att förstå matematik innebär att
man kan lösa och förklara en uppgift på flera olika sätt. Jenny säger att det man
en gång har förstått behöver man inte lära sig igen. En matematiskt begåvad person är enligt Jenny någon som har räknat mycket matematik och som kommer
ihåg vad han eller hon gjort.
Fredrik är 21 år. Han har vuxit upp och gått på gymnasiet på studieorten. På
gymnasiet gick han naturvetenskapligt program med inriktigt natur. Han har
MVG i samtliga matematikkurser och har även läst Matematik F och Matematik
G som tillval. Efter gymnasiet sökte han till en civilingenjörsutbildning på en
större studiekort och blev antagen. Där läste han bland annat de inledande kurserna i matematik. Fredrik har olika förklaringar till varför studierna inte gick
bra. Till slut beslöt han sig för att avbryta sina studier, flytta tillbaka till hemorten och påbörja lärarutbildningen med inriktning matematik och engelska.
Under gymnasietiden hade Fredrik en äldre manlig lärare i matematik. Läraren var omtyckt av hela klassen. Fredrik upplevde läraren som mycket pedagogisk eftersom han kunde förklara på rätt nivå i förhållande till den som ställde
frågan. Det gjorde att läraren verkligen bidrog till att hjälpa eleverna med matematiken. Fredrik betonar också att läraren tog sig tid med varje elev, förklarade i
lugn och ro på ett sätt som Fredrik accepterade. En bra lärare skall kunna förklara på olika nivåer och det är något som kräver erfarenhet, menar han. Även om
Fredrik i huvudsak arbetade självständigt under sin gymnasietid säger han att
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han gärna samarbetade med sina studiekamrater. Om han fastande på någon
uppgift föredrog han att fråga en klasskamrat i stället för läraren för att han ville
diskutera uppgiften med någon som stod på samma kunskapsnivå som han själv.
Fredrik påpekar också att det var tillfredsställande att kunna förklara för någon
annan.
Det individuella arbetet under matematiklektionerna bestod främst i att lösa
uppgifter ur läroboken. Fredrik använde framför allt läroboken för att kontrollera att han hade förstått genom att lösa de två till tre sista uppgifterna på varje avsnitt. Om det gick bra drog han slutsatsen att han kunde lösa de lättare uppgifterna också och därmed hade förstått innehållet i det aktuella avsnittet. De teoretiska avsnitten i läroboken kan inte Fredrik minnas att han någonsin läste. Däremot berättar han att det någon gång hände att han studerade exempel i boken
för att få hjälp med hur man skulle lösa en viss typ av uppgift. Fredrik säger att
han har haft lätt för att lära sig matematik och att han alltid har tyckt att det har
varit roligt. Medan andra i klassen ibland var tvungna att plugga, även på de lättare kurserna, behövde Fredrik sällan göra det och han hade lätt för att förstå och
lära sig nya saker.
En matematiklektion på gymnasiet inleddes med en lärarledd genomgång.
Därefter löste eleverna uppgifter i läroboken. Fredrik föredrog att arbeta självständigt, men under de senare gymnasiekurserna hade han några studiekamrater
som han frågade om han fastnade på någon uppgift. Fredrik tycker att han lär sig
bäst genom att lyssna på läraren. Då antecknar han aldrig, för då riskerar han att
missa något som läraren säger. I stället sitter han och lyssnar uppmärksamt och
försöker ta in det läraren säger och följa med.
Fredrik säger att han gillar att fundera på matematikuppgifter. Han tycker att
matematiken är mycket intressant och han känner stor tillfredsställelse när han
har lyckats lösa ett problem som anses svårt. Fredrik tror att han har bra tålamod
och att det är en bidragande orsak till att han har uthållighet när han löser matematiska problem, och säger att det generellt är en viktig egenskap när man arbetar med matematik, eller som Fredrik själv uttrycker det:
Jag tror man behöver lite tålamod och lite lugn i sig själv för att bli matematiker.
Fredrik upplevde att matematiken på gymnasiet var mycket lätt. Det var först på
de senare kurserna som han tycker att han fick stimulans och utmaning i ämnet.
Fredrik associerar främst matematik med tal och siffror. Han förknippar också
logiskt tänkande och problemlösning med matematik. För honom innebär det
bland annat att kunna se mönster och göra rimlighetsbedömningar, vilket Fredrik tycker är stimulerande. Han tror att det är en förklaring till att han tyckte att
sannolikhet och kombinatorik var roliga områden i matematiken, eftersom man
arbetade med hela tal och logiskt kunde arbeta sig fram till olika lösningar.
En väsentlig skillnad mellan gymnasie- och universitetsstudier i matematik
är, enligt Fredrik, att på gymnasiet räcker det ofta med att räkna men på universitetet måste man både räkna och plugga matematik. På gymnasiet ansåg Fredrik
att man antingen förstod matematiken eller inte. På universitetet upptäckte han
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att det även fanns mycket utantill-kunskaper i matematik och matematisk kunskap som kräver att man pluggar för att lära sig. Fredrik säger att för honom var
det en överraskande skillnad mellan gymnasiets och universitetets matematikundervisning. Fredrik tycker egentligen inte att det finns någon speciell nytta
med att lära sig matematik. Han konstaterar att vissa yrkesgrupper, exempelvis
matematiklärare, ingenjörer och läkare kan behöva matematikkunskaper i sitt
arbete, men i vardagslivet behövs egentligen inte så omfattande matematikkunskaper. I stället säger Fredrik att han helt enkelt tycker att matematik är roligt
och att han är intresserad av ämnet och att lära sig det.
Enligt Fredrik är det skillnad på att kunna och förstå matematik. Han menar
att för att klara prov och tentor räcker det ofta med att kunna matematik, dvs. att
kunna tillämpa en formel vid rätt tillfälle i rätt sammanhang. Den som förstår
matematik, kan även förklara varifrån formeln kommer, hur man får fram ett
svar och kan eventuellt även hitta alternativa lösningar. Fredrik betonar att matematiklärare måste förstå matematik, det räcker inte med att bara veta hur man
gör.
Sara är 21 år. Hon har vuxit upp på en mindre ort. På hennes gymnasieskola
samlades elever från olika mindre, kringliggande orter. På gymnasiet läste Sara
ett ekonomisk-samhällsvetenskapligt program, där hon bland annat läste internationell ekonomi, idéhistoria och företagsekonomi. Sara fick betyget VG på Matematik A samt MVG på Matematik B och C. Efter gymnasiet tillbringande Sara
höstterminen i England. Under våren vikarierade hon på ett högstadium där hon
undervisade i engelska och tyska, medan hon läste in Matematik D på en kvällskurs. Den kursen behövde hon nämligen för att bli behörig till lärarprogrammet
med inriktning mot matematik. Sara har inte riktigt bestämt sig för vilket andra
ämne hon skall läsa, men hon tror att det antingen blir idrott eller svenska.
Under första delen av gymnasiet hade Sara en lärare som hon tyckte mycket
om. Läraren var ofta sjuk, vilket gjorde att han inte alltid var där och höll lektionerna. Hon minns ändå att han var väldigt snäll, att han brydde sig om klassen
och var mån om att alla elever skulle lyckas med sina matematikstudier. Sara
tycker också att han var en bra lärare för han kunde förklara på många olika sätt
så att man alltid förstod. Saras andra lärare var också bra, fast på ett annat sätt.
Han höll inte så mycket i lektionerna, utan lät eleverna arbeta självständigt. När
Sara funderar på vad som gör att en matematiklärare är bra, anser hon att det är
viktigt att lärare kan förklara matematiken på olika sätt, eftersom alla elever inte
tänker likadant. Hon tror också att det är viktigt att läraren kan ”lirka ut svaren”
från eleverna i stället för att lösa hela uppgiften själv. Sara menar också att en
matematiklärare måste vara entusiastisk och visa eleverna att matematik är roligt, motivera eleverna och bry sig om dem.
Under gymnasiet arbetade Sara mycket tillsammans med några andra studiekamrater som tillsammans bildade en liten studiegrupp. Sara berättar att under
gymnasiet brukade de ligga långt före i boken, vilket gjorde att de arbetade
mycket självständigt. När de skulle påbörja ett nytt problem frågade de varandra
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om någon hade någon idé om hur de skulle gå tillväga. Det var först när ingen
av dem kunde komma på någon lösning som de frågade läraren om en ledtråd.
Sara minns att nya kapitel i läroboken ofta inleddes med en kort förklaring och
introduktion till området, men sedan säger hon att hon mest minns att det fanns
många faktarutor som var blå. I dem stod definitioner och formler. Sedan följde
något fullständigt löst exempel, övningsuppgifter och repetition eller test på slutet. När Sara och hennes studiekamrater påbörjade ett område som läraren inte
hade gått igenom ännu, arbetade de mycket självständigt. Det innebar bland annat att de själva fick läsa in nytt stoff i boken. Sara säger att ”vi läste ju till oss
genomgången”. Läroboken användes också för att slå upp formler och definitioner. Sara och hennes studiekamrater arbetade främst med uppgifter i läroboken,
men om de låg alltför långt fram brukade de få andra uppgifter av läraren. Sara
beskriver att dessa uppgifter var av problemlösningskaraktär, dvs. i stället för att
direkt veta vad man skall räkna ut fick de sitta och ”klura” på det också. Det tog
tid, men Sara säger att eftersom de lågt långt fram kände hon en tillfredsställelse
i att arbeta länge med ett och samma problem. Sara berättar att hon tycker att
matematik är roligt och att hon har haft lätt för att lära sig matematik i skolan,
samtidigt som hon säger att hon inte vet om hon direkt är något ”snille på matematik”. Hon berättar att hon tycker om siffror, att hon har sifferminne, är strukturerad och vill ha ordning och reda. Speciellt förtjust är hon i uppställningar
som man sedan förenklar så det ”blir fint”.
När Sara tänker framåt på sina universitetsstudier i matematik säger hon att
det är viktigt att verkligen lära sig matematiken eftersom hon senare skall lära ut
den. Att lära ut förutsätter att man verkligen vet allt och kan det på olika sätt.
Som kontrast nämner Sara att på gymnasiet var hon nöjd om hon helt enkelt behärskade allt innehåll på ett sätt. Precis som några av de andra studenterna i undersökningen har Sara pratat med andra studenter som redan har läst en del matematik och fått höra att det kommer att bli svårt. Sara menar dock att om hon
gör det hon skall och inte är lat kommer det att gå bra med matematikstudierna
och hon påpekar att det finns ju alltid omtentor. I stället känner Sara en viss oro
för om hon verkligen kommer att bli en bra lärare, men säger samtidigt att det är
lärare hon verkligen vill bli och då kommer hon också att klara matematikstudierna. Om Sara jämför matematiken med andra ämnen på gymnasiet, tycker hon
att matematiken var mer läroboksbundet än exempelvis språk. Där kunde de exempelvis titta på film och läsa andra böcker, medan det främst var läroboken de
arbetade i på matematiklektionerna. Att förstå matematiken är ett viktigt mål för
Sara och hon anser att om man exempelvis kan tillämpa en formel på olika sätt
och olika sammanhang kan man utgå ifrån att man har förstått. Däremot är det
inte säkert att man har förstått en formel bara för att man har räknat tio likadana
uppgifter där man tillämpar formeln på samma sätt hela tiden. Det gäller att
kunna översätta sin kunskap till andra sammanhang.
Sara anser att det finns en stark koppling mellan logiskt tänkande och matematik. Å ena sidan kräver matematikstudier logiskt tänkande, å andra sidan tränas det logiska tänkandet vid matematikstudier. Hon betonar också att man har
stor nytta av matematikkunskaper i vardagen. Att planera sin vardag, exempelvis

86

om man skall åka buss och ta sig till och från bussen, kräver matematiska kunskaper. Även om det i princip räcker med kunskaper om de fyra räknesätten menar Sara att kunskaper om algebra och ekvationslösning även underlättar vardagsmatematiken. Annars förknippar Sara främst matematik med siffror och algebra. På gymnasiet tyckte Sara att derivator och algebra var speciellt roliga områden att arbeta med. Sannolikhetslära var dock Sara inte var speciellt förtjust i.
Hon tror själv att det berodde på att hon aldrig riktigt förstod det. Sara säger att
det också var grunden till att hon ibland undrade varför hon skulle lära sig något
och ifrågasatte användningen av det. Att inte förstå eller behärska ett område i
matematiken ledde ibland till sådana tankar. Hon minns speciellt att det inträffade när de läste trigonometri på D-kursen. Då undrade hon vad nyttan var med att
läsa ”cosinus och tangens och sådana grejer”. Samtidigt visste hon att hon behövde kunskaperna för att kunna fortsätta med matematiken vid universitetet,
vilken ändå gjorde att hon kände sig motiverad för matematikstudierna.
Lukas är 22 år. Han har vuxit upp i en liten tätort, där han också gick på gymnasiet. Lukas hade MVG på de tre inledande matematikkurserna, medan han fick
VG på Matematik D och G på Matematik E. Efter gymnasiet gjorde han militärtjänstgöring. Därefter flyttade han till studieorten där han läste fysik under ett år.
Under sin uppväxt har Lukas varit aktiv i scoutrörelsen och han är fortfarande
aktiv som scoutledare för barn och ungdomar.
På gymnasiet hade han sin klassmentor som matematiklärare. Lukas uppskattar att han kan ha varit i 40–50-år årsåldern. Lukas tyckte om sin matematiklärare och berättar hur han kunde få honom att snabbt förstå saker han själv hade arbetat med länge utan att lyckas.
Så kommer det en lärare så kör han det på ett kick bara. Visar hur det
fungerar och sedan så sitter det där.
Lukas berättar att när de fick tillfälle att räkna på lektionstid arbetade de ofta i
spontana grupper med dem som de satt ihop med. Eftersom man valde att sitta
med sina kompisar, var det alltså kompisarna som också blev dem som man arbetade tillsammans med. Huvuddelen av uppgifterna räknade dock Lukas själv
hemma.
Lukas berättar att de i princip arbetade sig igenom läroboken från första till
sista sidan. Eleverna fick själva bestämma vilka uppgifter de skulle räkna. Lukas
minns att han valde dem han skulle visste att han skulle klara, snarare än de som
var svåra. Han tror själv att det främst berodde på lathet. När Lukas började arbeta med en uppgift som han inte visste hur han skulle lösa brukade han läsa i
boken och titta på exempel för att se hur ”det var tänkt att fungera” för att sedan
prova sig fram tills man fått rätt svar. Lukas upplevde att han hade en bra grund
att stå på och att han var bra på matematik på gymnasiet, vilket var en förklaring
till att han inte ansträngde sig så mycket på gymnasiet utan allt flöt på ändå. Att
betygen dalade något i slutet av gymnasiet berodde snarare på att han tappade
motivation och intresse för skolan över huvudtaget. Hade han lagt någon timme
extra på matematikstudierna tror han dock inte att det hade varit något problem
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att få höga betyg även på de senare matematikkurserna. Lukas berättar att hans
matematiklärare brukade fylla nästan hela lektionerna med genomgång. Lektionen brukade inledas med att läraren gick igenom uppgifter som eleverna hade
haft problem med att lösa hemma. Därefter gick läraren igenom nytt stoff. Om
det blev någon tid över användes den till individuellt arbete med uppgifter ur
boken. Så att lösa matematikuppgifter i huvudsak blev hemarbete.
Hittills har universitetsstudierna varit en positiv upplevelse för Lukas. Att han
vet att han lär sig saker för att kunna lära andra i framtiden upplever han som extra motiverande och gör att studierna känns meningsfulla. Han säger sig dock
veta att studierna kommer att bli alltmer krävande, något som han även har hört
från andra. Därför är det viktigt att ha god självdisciplin och regler för sig själv.
Samtidigt har Lukas funderat på vad han egentligen skall lära sig i matematiken:
Det är ju fel kanske, men jag tycker ju att jag egentligen har lärt mig det
mesta. Jag har funderat rätt mycket faktiskt på vad det skulle kunna bli i
matematiken som man inte kan. Och det är naturligtvis hur mycket som
helst. Jag kan ju liksom inte sätta fingret på egentligen vad det är man
ska lära sig. Jag har svårt att egentligen själv se vad det ska gå ut på för
jag tycker att jag kan det mesta redan.”
Lukas anser att det är skillnad på att rent mekaniskt kunna räkna ut en uppgift
och att verkligen förstå matematik. Lukas tror dock att ett sätt att uppnå en djupare matematisk förståelse faktiskt är att lösa många uppgifter. Om man löser en
uppgift, har kontroll över alla olika steg i lösningen och sedan får rätt svar borde
det betyda att man har förstått vad man gör, menar Lukas. Han anser också att
det finns en nära koppling mellan matematisk begåvning och logiskt tänkande.
Lukas påpekar att det nog går att träna upp sitt logiska tänkande, men menar
samtidigt att matematiskt begåvade personer förmodligen har ett bättre utgångsläge. Att kunna föra logiska resonemang och att göra rimlighetsbedömningar,
både med sig själv och med andra, är viktiga egenskaper hos en matematiskt begåvad person.
Lukas säger att det inte alltid är lätt att veta om man verkligen har lärt sig det
man håller på med när man sysslar med matematik. En indikation är dock att
man har löst en uppgift, får rätt enligt facit och har ordentlig koll på alla steg
som ledde fram till svaret. Lukas beskriver det som att ”man känner att man behärskar alla stegen. Man har liksom tagit sig fram till svaret”. I nästa sekund säger han dock att det kan bero på att man hade tur med just den uppgiften. Därför
bör man göra fler uppgifter av liknande slag så att man säkert vet att man har
förstått och känner att man har grepp om det man gör. Lukas tycker själv att det
låter illa att prata mycket om rätt svar på uppgifter och om facit, och konstaterar
att ”innehållet är väl kanske viktigare än slutprodukten”, men att ”man är lite resultatinriktad kanske och bryr sig inte så mycket om hur man kommer dit egentligen”. Rent allmänt tror han dock att upprepning och mekanisk träning ett viktigt sätt för att lära sig matematik. Genom att lösa många uppgifter kan man
också uppnå förståelse genom att man ser något samband mellan uppgifterna.
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Förståelsen stärks ytterligare av att man kan se och förstå vari skillnaden ligger
mellan olika uppgifter.
Ett område inom matematiken som Lukas minns som speciellt roligt var trigonometrin. Det var något nytt som han inte hade arbetat med tidigare och som
samtidigt var lagom svårt, så det blev en utmaning som han skulle kunna klara
av. Att arbeta med derivata var däremot ett område som väckte konfunderingar
hos Lukas och som han tyckte var svårt. Att förstå hur man kunde ”plocka bort
några siffror ur en funktion och ändå få fram ny information som stämmer överens med vad man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna se ut” var för honom svårt att förstå och han minns att det först var vid slutprovet som han fick
en djupare kunskap om derivator.
Även om huvuddelen av matematikämnet på gymnasiet gick ut på att lösa
uppgifter ur boken minns Lukas att de fick skriva ett arbete på Matematik Ekursen. Lukas berättar att hans arbete handlade om talet pi, om matematikhistorien runt talet pi samt om alla decimaler och hur man hade fått fram dem. Lukas
bestående intryck av det arbetet är att det kändes som slöseri med både tid och
energi att sitta och räkna fram så många decimaler som möjligt, trots att man
nästan var säker på att det finns oändligt många och de aldrig tar slut. Lukas
konstaterar att gymnasiematematiken knappast behövs för att man skall klara sig
i vardagslivet, där man i princip behöver kunna lite överslagsräkning med de
fyra vanliga räknesätten. Han berättar också att han själv frågat sig vad nyttan är
med många delar av den matematik han har läst. Samtidigt säger Lukas att han
skulle genomföra och avsluta en gymnasieutbildning. Matematikstudierna var en
del av detta som man bara skulle ta sig igenom. Därför ifrågasatte han aldrig på
allvar varför han skulle läsa matematik utan gjorde det bara. Betyg i matematik
var också en förutsättning för att kunna läsa vidare på högskola eller universitet.
Ellen är 22 år. På hennes hemort fanns ingen gymnasieskola, så hon gick naturtekniskt program på en skola i en annan kommun. I matematik hade Ellen MVG
i Matematik A samt VG i Matematik B och D. På gymnasiet fick hon betyget G
i Matematik C, men efter att ha läst om kursen på komvux fick hon MVG. Ellen
har tidigare erfarenheter av att arbeta i skolan, då hon tagit tillfälliga vikariat på
mellanstadiet, samt arbetat som personlig skolassistent till två 11-åriga pojkar.
Ellen har provat några olika utbildningar. Bland annat påbörjade hon en utbildning till textilingenjör, men hoppade av. Själv tror hon att den främsta orsaken
till det var att hon pendlade varje dag och aldrig kom in i studentlivet. Hon har
också läst 20 poäng företagsekonomi, men kände att ekonomi inte var hennes
område. Intresset för matematik, textil och undervisning fick henne att söka till
lärarutbildningen och hennes plan är att bli senarelärare i matematik och textilslöjd.
Under gymnasiet hade Ellen två olika manliga matematiklärare i övre medelåldern. Hennes andra lärare var från Sydafrika och bröt på svenska, men Ellen
berättar att det ändå var lättast att prata med honom. Ellen betonar att det är viktigt att en matematiklärare kan förklara på många olika sätt. En dålig matematik-
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lärare kan inte förklara eller ser bara saker och ting från sitt eget perspektiv, utan
att kunna sätta sig in i hur eleverna tänker och förstår. På framsidan av Ellens
matematikbok var det en förstorad cell. Hon berättar att de i princip enbart räknade uppgifter ur boken. Ellen minns också ”de blå rutorna” i boken, men tror
inte att hon brukade läsa dem. I stället menar Ellen att man var ivrig med att
komma igång och räkna på det nya som skulle göras. Under senare delen av
gymnasiet var Ellen ganska trött på skolan. Det kan ha varit en orsak till att hon
inte la ner så mycket tid på matematikstudierna. Efter gymnasiet läste Ellen om
Matematik C på komvux. Under den kursen studerade hon mest hemma och på
egen hand. Hon berättar att det då var ”en fröjd att läsa matematik” och hon beskriver att alla bitar föll på plats och att hon förstod allt hon tidigare hade tyckt
var svårt.
Att klara av något i matematik eller uppleva att man förstått något gjorde att
matematik var roligt och att man fick bättre självförtroende, berättar Ellen. Under högstadiet tillhörde hon dem som var bäst i klassen på matematik, men när
hon började på gymnasiet var hela klassen intresserad av och duktig i matematik
vilket gjorde att ”man själv blev en medelperson”. Det är roligast att arbeta med
matematik när det är lagom svårt. En uppgift skall erbjuda lite motstånd och
vara lite klurig men inte så svår så man ger upp. Det är viktigt att man själv får
möjlighet att tänka och komma på hur saker och ting ligger till. Av andra studenter som tidigare läst matematik på universitetet har Ellen fått veta att man
måste lägga ner mycket tid på sina studier, att det gäller att inte hoppa över något, utan ligga i fas och hänga med. När Ellen skall lära sig något nytt säger hon
att hon ofta försöker att sitta och tänka själv, men sedan frågar hon någon som
hon hoppas kan förklara för henne. Att få en ledtråd kan vara bra ibland, men
just när man skall lära sig något nytt tycker Ellen att det ofta är bättre att få allt
förklarat för sig för att sedan göra om samma sak själv.
Ellen säger att hon inte upplevde att hon hade någon speciell nytta av att läsa
gymnasiematematiken, men att hon tyckte att matematiken i sig var rolig och att
det var en utmaning att klara av studierna. Att klara av en ny sorts uppgift och
känna att man har förstått det och det blir rätt tyckte Ellen kändes roligt och tillfredsställande. Om svaret överensstämde med facit och man hade gjort ungefär
som alla andra hade gjort brukade Ellen dra slutsatsen att hon hade förstått innehållet. Matematik förknippar Ellen främst med siffror och att lösa uppgifter. När
det gäller den egna förmågan att läsa matematik berättar Ellen att hon har en
tendens att se matematik och organisera saker i olika mönster i alla möjliga
sammanhang. Om hon ser en mening vill hon gärna dela in den i enheter med
lika många bokstäver, hon tycker om siffror och har exempelvis lätt för att minnas telefonnummer. Ellen tycker att kunskaper i matematik både hjälper en att
”hålla igång hjärnan och att man klarar sig själv i olika situationer”. Ellen menar
att det är skillnad på att kunna matematik och andra ämnen. I exempelvis samhällskunskap kan man läsa utan att veta om man kan det eller inte, men i matematik har man antingen förstått eller ej. Ellens bild av en matematiker är en
smart äldre man som har ett begränsat socialt liv och går i sin egen värld. Själv
vill hon kunna sin sak som lärare, men ändå ”vara människa”.
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När Ellen jämför gymnasiet med universitetet ur ett mer allmänt perspektiv
tycker hon att den största skillnaden är att man fick mer exakta instruktioner om
vad man skulle läsa och kunna på gymnasiet. På universitetet gäller det att själv
förstå vad som är viktigt och kunna sålla bland litteraturen och innehållet. Ellen
konstaterar att man helt enkelt förväntas sköta sig själv mer i en större utsträckning än tidigare. Även om det är naturligt att få allt mer ansvar ju äldre man blir,
menar Ellen att för studiedisciplinens skull hade det ibland varit bra om någon
hade kontrollerat att man hade gjort det man skulle och pluggat ordentligt. Samtidigt poängterar hon att eftersom hon går en utbildning hon själv valt borde det
räcka för att ta tag i sig själv och se till att få gjort det man skall göra.

5.2 De tre kategorierna
Som tidigare nämnts är syftet med förintervjuerna att undersöka studenternas erfarenheter och upplevelser av matematikstudier på gymnasiet. Ytligt sett finns
flera likheter mellan studenternas berättelser, exempelvis om lärarledda genomgångar och individuellt arbete med uppgifter från läroboken. Vid närmare betraktelse framträder dock flera väsentliga skillnader mellan studenternas syn på
vad matematik och kunskaper i matematik är, vad det innebär att lära sig matematik samt hur detta skall åstadkommas. Detta kan sammanfattas i tre kategorier
som har genererats ur förintervjuerna och således utgör en del av analysresultaten. Efter en kort introduktion av kategorierna och dess huvudsakliga karaktärsdrag, utvecklas analysen och den teoretiska förankringen i empirin. Avsnittet avslutas med en presentation av ett preliminärt teoretiskt ramverk om stadieövergången och dess huvudsakliga beståndsdelar.
Matematikens lärandeobjekt refererar till studenternas uppfattning om det
huvudsakliga målet med matematikstudierna, både ur ett matematiskt och ett
meta-matematiskt perspektiv. Från intervjuerna framträder en bild av studenternas syn på olika områden inom matematiken, men också hur matematisk kunskap i allmänhet och kunskap om olika matematiska ämnesområden kan karaktäriseras. Matematikens lärandeobjekt omfattar också studenternas synsätt på
nyttan och syftet med deras matematikstudier och vad som upplevs som relevant
och meningsfullt i förhållande till detta. Matematikens lärandeobjekt är en specifik företeelse för matematikundervisning och lärande av matematik, som speglar
studenternas syn på matematikämnets karaktäristiska egenskaper och matematikens innehåll. När studenterna redogör för skillnader mellan att kunna och förstå
matematik, olika sätt att förklara matematik och lösningar på matematikuppgifter, samt att det finns en koppling mellan matematik och logiskt tänkande berör
det på olika sätt matematikens lärandeobjekt. Eftersom studenternas synsätt och
uppfattning om matematik och matematikundervisning varierar mellan olika individer och förändras över tid skall matematikens lärandeobjekt betraktas som
en individuell och relationell företeelse mellan studenten och hans eller hennes
matematikstudier.
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Matematiska resurser relaterar till de företeelser eller de objekt som studenterna använder sig av för att tillägna sig olika matematiska lärandeobjekt. Läraren, studiekamrater och läroboken är några exempel på potentiella matematiska
resurser. Det är dock viktigt att betona att dessa konstitueras som matematiska
resurser först då studenten använder dem som sådana. Det finns alltså inga inneboende egenskaper hos exempelvis läroboken, som gör den till en matematisk
resurs, utan det är studentens syn på och sätt att använda boken som avgör om
den är en matematisk resurs eller inte. Studenter kan använda skilda objekt och
företeelser som matematiska resurser beroende på att de kan fokusera skilda matematiska lärandeobjekt. Samma objekt eller företeelse kan också användas som
olika matematiska resurser för enskilda studenter.
Studenten som lärande aktör fångar studenternas handlingar, intentioner och
föreställningar i olika sammanhang när de skall lära sig matematik. Denna kategori belyser relationella och dynamiska aspekter av studenternas användning av
matematiska resurser för att åstadkomma ett specifikt matematiskt lärandeobjekt
och vice versa. Det är också en kategori som riktar fokus mot individuella
aspekter av lärande ur ett socialt perspektiv. Att vara nybörjarstudent i matematik på universitetet handlar om att delta i en matematisk praktik. Studenterna
måste förhålla sig till både aktuella och potentiella normer och värderingar. Det
påverkar konstitutionen av matematikens lärandeobjekt och användningen av
matematiska resurser, vilket i sin tur utgör grund för hur studenten kan karaktäriseras som lärande aktör.

5.2.1 Matematikens lärandeobjekt
Matematikens lärandeobjekt refererar till studenternas uppfattning om det huvudsakliga målet med matematikstudierna ur ett vidare och mer generellt perspektiv och deras syn på vad matematik och lärande av matematik handlar om.
Med utgångspunkt från förintervjuerna kommer jag att redogöra för delar av innehållet i matematikens lärandeobjekt, för att sedan ge en mer teoretisk definition av och föra en diskussion om dess innebörd. Avsnittet avslutas med ett par
exempel på några empiriska instanser av matematikens lärandeobjekt. I min
framställning skriver jag att studenterna kan tillägna sig olika matematiska lärandeobjekt. Jag vill dock betona att begreppet tillägna används utan någon underliggande betydelse och utan att jag tar specifik ställning till olika metaforer
för lärande (jfr Sfards tillägnande och deltagandemetafor för lärande). Jag nyttjar i stället ordet utifrån en vardaglig innebörd att studenterna på något sätt lär
sig, får, erhåller, erövrar, tillägnar sig kunskap på något sätt. Det bör också understrykas att jag omväxlande använder begreppen matematikens lärandeobjekt
och matematiska lärandeobjekt, men betraktar dessa uttryck som ekvivalenta.
I förintervjuerna ger studenterna på olika sätt och vid olika tillfällen uttryck
för sin syn på vad matematik är. Flera av studenterna nämner att de förknippar
matematik med tal, siffror och algebra. För Jennys och Saras del handlar det exempelvis om att lösa ekvationer och att manipulera algebraiska uttryck som resulterar i ett enkelt och överskådligt svar. Ellens vilja och förmåga att se mate-
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matik och organisera saker hon ser i olika mönster indikerar också att matematik
för henne handlar om struktur, kategorier och manipulation med siffror. Även
om Fredriks beskrivning av vad matematik är inbegriper tal och siffror, betonar
han också att matematik handlar om att kunna se mönster och bedöma om något
är rimligt.
Enligt flera av studenterna finns ett samband mellan matematik och logiskt
tänkande. Medan några av studenterna menar att arbete med matematik kräver
logiskt tänkande, anser andra att matematikstudier bidrar till att utveckla logiskt
tänkande. Jenny säger att genom att man prövar många olika sätt att förstå ett
problem, blir man också mer logisk, medan Fredrik snarare menar att logiskt
tänkande innebär att kunna se mönster och göra rimlighetsbedömningar. Sara
konstaterar att matematikstudier kräver logiskt tänkande, men det logiska tänkandet tränas också när man studerar matematik. Lukas anser att logiskt tänkande är en del av matematisk begåvning.
När studenterna talar om matematik säger flera av dem att innehållet i de senare matematikkurserna på gymnasiet i stor utsträckning saknar relevans och
tillämpning för vardagslivet. Trots det tycker flera av studenterna att matematik
är roligt. Att kunna lösa lagom svåra uppgifter där man har kontroll över lösningens alla steg, väcker en känsla av tillfredsställelse hos flera av studenterna.
En uppgift som varken är för svår eller för lätt bjuder ett visst motstånd men går
ändå att lösa. Det är också viktigt att man med hjälp av facit själv kan avgöra om
man har gjort rätt. Jenny tycker att det är roligt med problemlösning och att pröva olika sätt att lösa ett matematiskt problem. Att lyckas lösa en ekvation utan
att göra något slarvfel och där det slutligen faller ut ett enkelt och kort svar upplever hon som både tillfredsställande och lustfyllt. Fredrik har också en positiv
syn på problemlösning. Att få matematiska problem som kräver tankearbete och
som inte har någon given mall för att lösa uppgiften upplever han som speciellt
roligt. Lukas beskriver att det kan vara roligt att bekanta sig med ett nytt matematiskt innehåll om detta är lagom svårt, vilket var fallet med trigonometrin för
hans del. Att förstå något som man tidigare har haft svårigheter med väcker också en stark känsla av tillfredsställelse och bidrar till att matematiken upplevs
som rolig. Det visar bland annat Ellens berättelse om hur hon läste om Matematik C på komvux och förstod allt som hon tidigare hade tyckt var svårt på gymnasiet.
När det gäller att lära sig matematik menar flera av studenterna att det är
skillnad på att kunna och förstå matematik. Att kunna matematik innebär för flera av studenterna att lära sig en mall eller ett mönster för att lösa en specifik typ
av uppgifter. Det är också en vanlig strategi för att lösa matematikuppgifter på
gymnasiet och Jenny menar att när matematiken blev svårare kunde det vara det
enda sättet att klara av matematikstudierna. Fredrik hävdar att det ofta räckte
med att kunna lösa uppgifter för att klara matematikproven på gymnasiet, men
samtidigt tyckte han att matematiken blev rolig först när innehållet också ställde
krav på en viss förståelse. Mekanisk träning eller att lösa flera liknande uppgifter kan dock, enligt Lukas, vara ett sätt att lära sig matematik. Att behärska alla
stegen i en lösning som leder fram till rätt svar i facit är en indikation på att man
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har förstått det matematiska innehållet och vad det hela handlar om. Ellen menar
att när man skall lära sig något nytt i matematiken är det bäst att någon som kan
matematiken förklarar för en och sedan gör man om samma sak själv. För studenterna finns alltså en tydlig skillnad mellan att kunna och förstå matematik.
Att kunna matematik innebär för flera av studenterna att man ”vet hur man skall
göra” för att lösa en uppgift, medan matematisk förståelse handlar om att veta
varför man skall göra på ett visst sätt. När studenterna talar om sina lärare framgår det också att en tydlig indikation på att man verkligen har förstått ett matematiskt innehåll är när man kan förklara något på flera olika sätt eller tillämpa
en formel eller algoritm i olika sammanhang. Jenny menar dock att när det matematiska innehållet blev alltför svårt fick hon ibland nöja sig med att bara lära
sig hur man skulle göra, utan att egentligen förstå varför. För Fredrik blev i stället matematiken tråkig om den i alltför stor utsträckning inriktades mot tillämpning av formler och algoritmer. Flera av studenterna betonar att som lärare måste man förstå matematiken eftersom det är viktigt att kunna förklara på många
olika sätt och på skilda nivåer för elever.
I förintervjuerna indikerar studenterna att de anser att det finns en viss koppling mellan lärande av matematik och betydelsen av minnet och vikten av att
lära sig vissa saker utantill. Det är en iakttagelse som Fredrik har gjort när han
konstaterar att i universitetsmatematik räcker det inte bara att lösa uppgifter –
man måste även plugga matematik och lära sig vissa saker utantill. När Jenny
pratar om matematisk begåvning gör hon också en koppling till minnet och att
det handlar om att komma ihåg vad man har gjort, samtidigt som hon menar att
har man förstått något i matematiken behöver man inte lära sig det igen. Lukas
tycker att det känns som om han redan har lärt sig och kan det mesta inom matematiken. Även om han konstaterar att det måste finnas hur mycket som helst
inom matematiken som han inte kan, undrar han ändå vad det skulle kunna vara.
När studenterna talar om specifika områden inom matematiken nämner de både
sådant som de tyckte var roligt eller sådant som de upplevde som svårt eller som
de inte behärskade. Sara berättar att hon aldrig riktigt förstod sannolikhetslära.
Derivata, integraler och trigonometri är andra exempel på matematiskt innehåll
som studenterna nämner som svårt.
I studenternas berättelser finns en stark medvetenhet om att de skall bli matematiklärare och att man måste kunna förklara för elever på många olika sätt.
Det förutsätter en djup och gedigen förståelse och att man måste kunna mer än
den matematik som är föremål för undervisning. För matematikens lärandeobjekt ställer det krav på att studenterna uppnår ett visst kvantitativt omfång på
sina matematiska kunskaper, men också att studenterna lär sig olika vägar till
denna kunskap. Detta indikerar en kvantitativ och en kvalitativ dimension av
den matematiska kunskapen där båda är nödvändiga för en matematiklärare,
men inte nödvändigtvis för en gymnasieelev. Som gymnasieelev kan det vara
tillräckligt att nå ett lärandeobjekt på ett sätt. För några av studenterna var det
ibland den enda möjligheten att komma åt ett specifikt matematiskt innehåll. När
studenterna talar om vad som utmärker en bra matematiklärare och vad som
krävs av dem själva för att kunna arbeta som matematiklärare målas i stället en
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mer komplex och omfattande bild upp av matematikens lärandeobjekt. Där betonar studenterna att läraren måste behärska en omfattande kvantitativ mängd av
lärandeobjekt, men att dessa måste vara åtkomliga på många olika sätt.
Studenternas syn på kvantitativ och kvalitativ matematisk kunskap kan kopplas ihop med den metafor för matematisk kunskap som studenterna ibland använder sig av. Matematisk kunskap beskrivs som en väg eller bana med en startpunkt och en mållinje, där individer kan befinna sig vid olika lägen. Studenterna
pratar också om olika nivåer av matematisk kunskap och att det förutsätts att
man behärskar underliggande nivåer för att ha någon förutsättning att nå de högre nivåerna. Matematikens lärandeobjekt kan beskrivas som tillgängligt respektive otillgängligt där ”den matematiska väggen” bildar en skiljelinje mellan de
två kategorierna. De matematiska lärandeobjekt som bildligt och symboliskt sett
befinner sig framför en students matematiska vägg kan alltså betraktas som tillgänglig, medan det som är bakom den matematiska väggen är otillgängligt. Var
den matematiska väggen lägesmässigt befinner sig, hur hög den är och hur lätt
det är att ta sig över eller förbi den är individuellt utifrån varje students vilja och
förutsättningar. Den matematiska väggen som metafor för den matematiska kunskapens tillgänglighet kan utvidgas till att även omfatta redskap, verktyg och
metoder som studenterna kan tillämpa för att ta sig till andra sidan av väggen.
Här får olika matematiska resurser och studenten som lärande aktör en väsentlig
roll. Genom att utnyttja olika matematiska resurser på skilda sätt kan det matematiska innehållets tillgänglighet öka. Drivkraften, viljan och intentionen att ta
sig förbi den matematiska väggen är nära kopplat till studenten som lärande aktör och hans eller hennes intentioner med sitt matematiska lärande.
Även om studenterna explicit beskriver olika synsätt och aspekter på matematikens lärandeobjekt uttrycker de också mer indirekta aspekter av vad man
måste lära sig och behöver kunna för att studera matematik och delta i matematikundervisning på gymnasiet. Alla studenter har erfarenhet av att läraren inledde matematiklektionerna med en genomgång för att sedan ägna resterande tid åt
att lösa matematikuppgifter från läroboken individuellt eller i spontana grupper.
Förutom det matematiska innehåll som skall läras, behöver studenterna kunna
tillgodogöra sig lärarens genomgång även på olika sätt, besluta vilka uppgifter
som de behöver räkna, samt kunna bedöma när en lösning är korrekt och fullständig. Allt detta utgör exempel på meta-matematiska lärandeobjekt som studenterna måste tillägna sig.
Att bedöma om en uppgift är korrekt löst görs i huvudsak genom att man
jämför svaret med facit, vilket i sig är ett lärandeobjekt för studenterna. Ett hypotetiskt exempel på detta kan vara då en elev löst en ekvation och får svaret
1
x = 0,5 medan svaret i facit är x = . Ett annat exempel kan vara att jämföra
2
1
2
med x =
och inse vilka likheter och skillnader som finns
svaren x =
2
2
mellan dessa uttryck. Att i denna situation avgöra om det svar man har åstadkommit är korrekt kräver dels matematiska kunskaper om att svaren värdemäs-
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sigt är lika men också en insikt och förståelse om det matematiska sammanhang
som uppgiften är hämtad ur. Om syftet med uppgiften är att öva på bråkräkning
kan ett svar i decimalform vara inkorrekt i det aktuella sammanhanget även om
det har samma numeriska värde. Listan på möjliga förkortningar och förenklingar av svaret kan göras lång, men kärnpunkten är att man behöver ha både kunskaper om det matematiska innehållet och en känsla för det sammanhang som
uppgiften är hämtad ur för att kunna bedöma korrektheten och lämpligheten i ett
svar.
När studenterna beskriver att de i stor utsträckning arbetade tillsammans med
andra studiekamrater ger de också uttryck för att en viktig förmåga på gymnasiet
är att kunna förklara för andra, men också förstå en studiekamrats förklaring.
Även om Lukas ger uttryck för att han i första hand arbetade med de studiekamrater som satt närmast i klassrummet, beskriver både Sara och Jenny att de
främst arbetade med studiekamrater som enligt deras bedömning och upplevelse
låg på samma nivå som de själva. Att kunna göra en kunskapsmässig bedömning
av sig själv och sina studiekamrater för att avgöra om man är lämplig som samarbetspartner kan betraktas som ytterligare ett exempel på ett meta-matematiskt
lärandeobjekt som har en central betydelse för studenternas matematikstudier på
gymnasiet.
Matematikens lärandeobjekt omfattar alltså det ämnesmässiga matematiska
innehåll som studenterna har ambitionen att lära sig samt meta-matematiska
aspekter av detta innehåll. I huvudsak tycks två grundläggande synsätt bland
studenterna på matematikens lärandeobjekt dominera. Studenterna kan betrakta
matematiken som något man gör. Att kunna matematik innebär att veta vad och
hur man skall räkna för att lösa en viss typ av uppgifter. I det här fallet kommer
studierna av matematik eller de handlingar och aktioner man utför i samband
med matematikstudierna att utgöra det matematiska innehållet. Matematik likställs med (algoritmiska) procedurer och målet är att lära sig att behärska dessa
och veta när de skall tillämpas. Det är alltså själva aktiviteten att producera lösningen till uppgifter som utgör målet med matematikstudierna. Hur mycket studenten har lärt sig och hur väl detta har skett kan bedömas utifrån hur många
uppgifter som han eller hon har löst och i vilken utsträckning dessa lösningar är
korrekta. Utifrån detta sätt att förhålla sig till matematikens lärandeobjekt kan en
student konstatera att det nog kommer att gå bra på matematikprovet för att man
har löst ”alla uppgifter” som ingår i det aktuella kursavsnittet.
När innehållet gradvis särskiljs från handlingar man utför för att tillägna sig
det, får matematisk kunskap i större utsträckning karaktären av ett objekt (Pesek
& Kirschner, 2000; Sfard, 1991; Skemp, 1987). Det primära syftet är alltså inte
endast att lösa uppgifter utan det är ett redskap eller medel för att nå målet att
lära sig matematik. Arbetet med uppgifter bidrar alltså till att uppnå matematisk
kunskap och förståelse i vidare mening. För de flesta av studenterna var arbetet
med uppgifter det som dominerade matematikundervisningen på gymnasiet.
Rent hypotetiskt skulle det dock vara tänkbart att studenterna valde andra sätt att
tillägna sig det matematiska kunskapsinnehåll som är föremål för undervisningen, till exempel genom att läsa i läroboken, lyssna till förklaringar samt att för-
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klara för andra studiekamrater. Om en student uppfattar matematiken som ett
objekt är det också mindre väsentligt att lösa alla uppgifter i ett kapitel eller ett
avsnitt ur läroboken. I stället kan studenten göra en bedömning av om han eller
hon har tillgodogjort sig de väsentliga delarna av innehållet. Ett exempel på detta är när Fredrik nöjer sig med att lösa endast de sista uppgifterna på varje avsnitt om han upplever att han har förstått de grundläggande matematiska idéer
som uppgifterna belyser.
Matematik kan alltså uppfattas som något man gör (procedur) eller något som
finns (objekt). Detta får i sin tur konsekvenser för studenternas arbete med matematik och deras matematikstudier. Om studenterna uppfattar matematik som
något man gör är det sannolikt att han eller hon i större utsträckning riktar fokus
mot procedurer. Om matematik är något som finns blir matematikens produkter
och innehåll centralt. Studenten vill förstå och se sammanhang. Ur det här perspektivet blir det också mer aktuellt att studera och läsa matematik, inte bara att
räkna och lösa uppgifter. Ett exempel från intervjuerna som belyser detta är när
Jenny och Fredrik pratar om problemlösning. Även om de använder samma begrepp är det rimligt att anta att de har olika uppfattningar om vad problemlösning innebär. Medan Fredrik uppfattar ett matematiskt problem som ett tillfälle
att använda sig av sina matematiska lärandeobjekt på ett mer öppet och förutsättningslöst sätt, där den matematiska förståelsen står i centrum och tar sig uttryck i den uppgift som skall lösas, är det troligt att Jenny snarare likställer begreppet problemlösning med det problem det kan innebära att välja en lämplig
algoritm och tillämpa den på ett korrekt sätt. För henne är varje matematikuppgift ett ”problem” och att räkna blir då per definition att ägna sig åt problemlösning.
Det är viktigt att betona att synen på matematikens lärandeobjekt som procedur eller objekt inte skall betraktas som två diskreta kategorier. Snarare bör det
framhållas att kategorierna utgör två olika men förenliga förhållningssätt till matematiken och dess innehåll. En individ kan ha olika synsätt på matematikens lärandeobjekt för skilda matematiska ämnesområden, och uppfattningar om matematikens lärandeobjekt kan också variera över tid. En ytterlighet är att tillämpa
en algoritm på ett mekaniskt sätt. Nästa steg kan vara att lösa en uppgift utifrån
tydliga instruktioner till att själv tänka ut vad man skall göra och hur man skall
gå tillväga utifrån ett ”smörgåsbord” av tänkbara algoritmer. Att arbeta självständigt utifrån ett större matematiskt sammanhang kan vidgas till att helt och
hållet få ett öppet problem där all matematisk kunskap är ett potentiellt redskap
för en lösning av uppgiften.
Studenternas beskrivning av matematikens lärandeobjekt som något man gör
(procedur) till något man gör för att förstå (objekt) har en nära koppling till de
teoretiska beskrivningarna av en ytlig, aritmetisk och operationell matematisk
förståelse som främst riktar fokus mot algoritmer, processer och handlingar.
Dessa beskrivningar står i motsats till en sammanhangsbunden och strukturell
matematisk förståelse där individen har skapat sig visuella tankemässiga bilder
av matematiska begrepp där den bärande idén står i fokus och begreppet kan
hanteras som en helhet (Pesek & Kirshner, 2000; Skemp, 1987; Sfard, 1991).
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Det finns tydliga paralleller mellan synsätten på matematikens karaktär samt vad
som krävs för att tillägna sig matematisk kunskap. Att främst tillägna sig en instrumentell förståelse för matematiken beskriver flera av studenterna som otillräckligt, i synnerhet om man skall bli lärare, då det kräver att man kan förklara
på många olika sätt. Ur studenternas perspektiv står det i direkt motsatsförhållande till en instrumentell matematisk förståelse. Någon av studenterna framhåller också att en operationell förståelse av matematiken kan leda till en strukturell
sådan. Här finns en tydlig analogi med Sfards (1991) teori om reifiering där ett
första steg är en instrumentell och algoritmisk bekantskap med det matematiska
innehållet som så småningom reifieras till ett matematiskt objekt. Sfard drar tydliga paralleller mellan individens utveckling av matematisk kunskap och matematikens fylogenes, vilket i sin tur implicerar en viss cyklisk lagbundenhet både
i utvecklingen av matematiken som en vetenskap och i individens matematiska
progression. Detta är dock en väsentlig skillnad mellan Sfards teori om reifiering
och att definiera matematikens lärandeobjekt som en kontinuerlig skala från ”att
göra” till ”att förstå”. Matematikens lärandeobjekt kan för en enskild student ha
en utpräglad karaktär av att vara procedurorienterad, medan en annan student
kan rikta fokus mot procedurer som lärandeobjekt inom ett specifikt område
inom matematiken, medan ett annat matematiskt lärandeobjekt kan ha ett större
inslag av objektkaraktär. Därför bör understrykas att illustrationen av matematikens lärandeobjekt med en pil inte syftar på en tidsmässig linjär utveckling av
studentens syn på matematikens lärandeobjekt från procedur till objekt. Snarare
syftar illustrationen på att hela spektrat av matematikens lärandeobjekt vid olika
tidpunkter och för olika innehåll kan aktualiseras av en enskild individ i olika
sammanhang.
En skillnad mellan dikotoma beskrivningar av matematisk kunskap och förståelse samt matematikens lärandeobjekt ligger i att medan de teoretiska beskrivningarna snarast utgör en faktisk kategorisering eller karaktärsdrag i den
matematiska förståelsen utifrån ett observatörsperspektiv, handlar matematikens
lärandeobjekt som procedur eller objekt om studenternas synsätt på vad de anser
att matematik handlar om och vad de skall lära sig. I förintervjuerna ger studenterna uttryck för att matematisk kunskap som objekt är mer eftersträvansvärt än
procedurell matematisk kunskap. Från studenternas resonemang och tankar om
skillnaden mellan att kunna och förstå matematik framgår det också att studenterna har insikt i att matematik inte är ekvivalent med att räkna och lösa uppgifter. Beroende på hur väl de behärskar det matematiska stoffet och hur duktiga de
är kan de i olika grad frigöra sig från detta och hitta alternativa studiestrategier.
Ett sätt att hantera ett svårt ämnesinnehåll tycks vara att helt enkelt lära sig hur
man löser uppgifter, det vill säga en form av procedurellt lärande. Samtidigt uttrycker studenterna en viss tveksamhet inför denna typ av strategi och misstänker att detta förhållningssätt kan vara otillräckligt för att verkligen förstå matematiken. Studenterna upplever att matematisk kunskap av endast procedurell karaktär inte är fullständigt accepterad och önskvärd inom den matematiska världen. Att nöja sig med att bara ”veta hur man gör” är ibland nödvändigt och till-
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räckligt, men knappast önskvärt när det gäller kunskap i matematik och matematikstudier.
Studenternas skilda syn- och förhållningssätt till matematikens lärandeobjekt
kan också relateras till Lithners teoretiska ramverk om matematiska resonemang
(2003). Eftersom ett plausibelt matematiskt resonemang (PR) baseras på matematiska objekts inneboende egenskaper och karaktär kräver det att studenten riktar fokus mot matematiska objekt snarare än procedurer. Valet av lösningsstrategi görs med utgångspunkt från typikaliteter och karaktäristika i det matematiska innehållet. Det medför i sin tur att lösningsstrategin är en beroende, snarare
än en oberoende variabel. Att basera ett matematiskt resonemang på identifiering av likheter (IS) handlar i stället om att jämföra och hitta ytliga likheter mellan egenskaper i ett exempel, satser, regler eller tidigare beskrivna situationer i
exempelvis lärobokstexten. Syftet är att hitta en procedur som kan användas på
det aktuella exempel eller uppgift som studenten för närvarande arbetar med.
Matematiska resonemang utifrån etablerad erfarenhet (EE) kan beskrivas som
ett mellanting mellan identifiering av likheter och plausibelt resonemang. Individen grundar sina handlingar och väljer lösningsstrategier utifrån tidigare erfarenheter från ett undervisnings- eller lärandesammanhang. Eftersom plausibla
resonemang kräver kunskap och insikt om de matematiska objektens egenskaper
är det också möjligt för studenten att i större utsträckning uppleva att man hittar
”sin egen lösning” än om tillvägagångssättet för att lösa en matematisk uppgift
baseras på identifiering av likheter. Även om de likheter som identifieras kan
utgöras av inneboende matematiska egenskaper är syftet främst att känna igen
ledord, kodord, nyckelord eller signaler för att välja en lämplig process. Denna
typ av matematiskt resonemang har alltså en betydligt starkare koppling till studenters synsätt på matematikens lärandeobjekt som något man gör, snarare än
något man förstår. Det är dock viktigt att även här betona att Lithners teoretiska
ramverk om matematiska resonemang utgår från ett observatörsperspektiv där
en utomstående bedömer studenters resonemang då de arbetar med uppgifter ur
matematiska textböcker. Matematikens lärandeobjekt, där matematiken kan uppfattas som något man gör eller något som finns handlar snarare om studenternas
subjektiva uppfattning om vad de bör lära sig inom sina matematikstudier.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att matematikens lärandeobjekt
präglas av studentens syn på och förhållningssätt till det matematiska ämnesinnehållet, samt de meta-matematiska kunskaper som krävs för att lära sig matematik. I relation till stadieövergången kan denna definition bidra till att tydliggöra de förändringar som studenterna kan uppleva när de påbörjar matematikstudier på universitetet. Tidigare studier om nybörjarstudenter i matematik på universitetet har främst inriktat sig på kvantitativa och kvalitativa aspekter i det faktiska matematiska innehållet. Med hjälp av matematikens lärandeobjekt finns möjlighet att sätta studenternas lärande av ämneskunskaper i sitt aktuella sammanhang samt att beakta hur studenternas synsätt på och arbete med matematiken
påverkar deras lärande. Här finns alltså en direkt anknytning till min definition
av stadieövergången som studenternas lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare kunskaper och erfarenheter. I stället för att endast
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betrakta det ämnesinnehåll som är föremål för lärande på de olika stadierna har
matematikens lärandeobjekt ett starkt dynamiskt inslag där lärandeobjektet konstitueras i relationen mellan studenten som skall lära och det sammanhang där
lärandet skall äga rum.
Ett sätt att grafiskt åskådliggöra matematikens lärandeobjekts dynamiska och
relationella karaktär är att låta studentens syn på ämnesinnehållets karaktär och
matematikundervisning representeras av en pil.

Figur 10. En grafisk illustration av matematikens lärandeobjekt.

Längst till vänster finns uppfattningar om matematikens lärandeobjekt som i huvudsak kan karaktäriseras som procedurinriktade. I förintervjuerna ger ingen av
studenterna endast uttryck för ett så extremt förhållningssätt, men i deras utsagor
framgår det att vid olika tillfällen kan studenterna befinna sig vid olika positioner längs skalan. Jenny uttrycker explicit att hon förknippar ordet matematik
med att räkna. Under matematiklektionerna på gymnasiet brukade Jennys lärare
visa ett exempel på tavlan. Om eleverna inte förstod6 då, kunde läraren visa exemplet på ett annat sätt. Jenny tyckte att detta var bra, för om man inte förstod
på det ena sättet kunde man kanske förstå på ett annat. Vid ett senare tillfälle säger Jenny att en indikation på att man har förstått något i matematiken är att man
klarar nästföljande uppgifter. Detta kan uppfattas som en indikation på att Jenny
i stor utsträckning identifierar matematikens lärandeobjekt med att kunna lösa
uppgifter, vilket i sin tur innebär att hennes synsätt ligger långt till vänster längs
pilen. Jennys resonemang kan också tolkas som att hon uppfattar att flera vägar
till matematisk kunskap i praktiken handlar om att förfoga över olika sätt att lösa
uppgifter.
För Fredriks del finns det en direkt koppling mellan karaktären på matematikens lärandeobjekt och motivation för studierna. Att enbart lösa uppgifter med
en given algoritm eller tillämpning av formler tycker han är tråkigt. I stället menar han att matematiken först blir stimulerande då man får möjlighet att tänka
mer fritt och lösa uppgifter på olika sätt, vilket exempelvis sannolikhetslära och
kombinatorik ger möjligheter till. Det synsätt på matematikens lärandeobjekt
som Fredrik ger uttryck för representeras av en placering till höger längs pilen.
Matematik uppfattas i större utsträckning som ett objekt, men kan bland annat
–––––––––
6

Här kan noteras hur Jenny använder ordet ”förstå” på olika sätt. När hon pratar om att hon har ”förstått en uppgift” är min tolkning att det snarast handlar om att man har förstått hur man skall räkna.
När hon pratar om att hon aldrig riktigt har förstått varför ”minus minus blir plus” menar jag att
hon använder förståelsebegreppet på ett annorlunda sätt. I det första fallet ligger Jennys innebörd
och tolkning av matematisk förståelse längre till vänster längs pilen medan hon befinner sig längre
till höger i det sistnämnda fallet.
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bli åtkomligt genom en tillämpning av procedurer. I förintervjun redogör Fredrik
även explicit för att lärande av matematik kan innebära annat än att bara lösa
uppgifter. Att behöva plugga matematik definierar han som att behöva läsa i boken och lära sig vissa saker utantill. Lärande av matematik på högskole- eller
universitetsnivå kräver ibland att när man arbetar med uppgifter även läser i boken och tillämpar utantillkunskaper.
Huruvida eleverna under gymnasietiden främst var inriktade mot att göra eller att (göra för att) förstå kunde också vara starkt kopplat till vilka uppgifter de
var hänvisade till att arbeta med. För Saras del blev arbetet under matematiklektionerna främst inriktat mot att göra då hon arbetade med uppgifter i läroboken.
Hon berättar dock att hon och några studiekamrater ofta låg långt före de andra i
klassen och lärarens genomgång. För att de inte skulle komma alltför långt fram
i boken kunde läraren ibland ge dem så kallade ”problemlösningsuppgifter”.
Sara menar att dessa uppgifter ställde högre krav på att verkligen förstå matematiken då det ofta inte var givet vilken metod som skulle användas för att lösa
dem. Många gånger var tanken också att en kombination och blandning av olika
lösningsmetoder och kunskaper behövdes för att lösa uppgifter. Sara menar att
genom att lösa uppgifterna tillsammans i grupp fick man höra hur andra tänkte.
Att sitta länge med en uppgift gav också större möjligheter att klura, fundera och
att lära sig.
Lukas berättelse om hur han lärde sig derivata på gymnasiet utgör ett exempel på hur en student själv kan uppleva att det matematiska lärandeobjektet
gradvis transformeras från att göra till att förstå. Enligt Lukas var det bestående
intrycket av hans första bekantskap med deriveringsreglerna en förvåning över
hur man med reducerad information kunde få sammanhängande kunskaper om
exempelvis funktioner. Så småningom transformerades dock mekanisk lösning
av uppgifter till en insikt i hur ”det fungerar”. Lukas menar själv att då övergick
han från kunnande till förståelse. Att kunna matematik kan vara tillräckligt för
att klara uppgifterna på matematikprov och få godkända betyg, men det är en
stark positiv känsla att uppleva att man verkligen förstår vad man gör och varför.
När Ellen talar om matematikundervisningen i sin klass på gymnasiet berättar
hon att alla för det mesta hade kommit ungefär lika långt, vilket var på grund av
att läraren ”höll dem på samma nivå”. Genom att i någon mån likställa hur långt
man har kommit med att lösa uppgifter i boken med nivån på undervisningen är
en indikation på att hon i detta resonemang likställer proceduren med lärandeobjektet. Att räkna är matematik. Under matematiklektionerna arbetade studenterna med uppgifter i boken. Svaren jämfördes med facit och om det stämde gick
man vidare till nästa uppgift. Vid ett annat tillfälle under intervjun berättar Ellen
om när hon läste Matematik C på komvux och hennes lärare gjorde en illustration av kvadreringsregeln, (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 enligt figur 11. Ellen berättar
hur hon, genom att titta på figuren, upplevde att hon på ett annat sätt förstod innebörden av kvadreringsregeln och hur vänstra ledet i uttrycket faktiskt är lika
med det högra. Här beskriver Ellen en väsentligen annan typ av lärandeobjekt än
att räkna uppgifter i läroboken. Utan att själv räkna eller utföra någon annan ak-
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tiv handling tillägnar hon sig det matematiska innehållet i uttrycket som ett objekt, snarare än en procedur.

Figur 11. En grafisk illustration av kvadreringsregeln.

Med ovanstående exempel vill jag påvisa empiriska instanser av olika positioner
längs med axeln för matematikens lärandeobjekt. Exemplen visar också att huruvida studenterna betraktar matematikens lärandeobjekt som en procedur eller
objekt samt allt däremellan kan bero på många olika faktorer. I följande avsnitt
kommer kategorin ”matematiska resurser” att diskuteras, samt hur dessa relaterar till matematikens lärandeobjekt. Genom att samtidigt belysa båda kategorierna ges det också möjlighet att grafiskt åskådliggöra de meta-matematiska lärandeobjekten tillsammans med axeln för matematikens lärandeobjekt.

5.2.2 Matematiska resurser
I förintervjuerna ger studenterna olika beskrivningar av hur exempelvis lärarens
förklaring, samarbete med studiekamrater och nyttjandet av det egna logiska
tänkandet bidrar till deras lärande av matematik. Matematiska resurser handlar
om de objekt och företeelser studenterna använder sig av och på vilket sätt de
använder dem för att tillägna sig matematikens lärandeobjekt. Efter att ha redogjort för studenternas berättelse om hur de använder sig av olika matematiska
resurser för att tillägna sig matematikens lärandeobjekt, diskuterar jag matematiska resursers olika variabler, dimensioner och egenskaper för att sedan relatera
de matematiska resurserna till matematikens lärandeobjekt.
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Att läraren har haft en viktig roll i elevernas matematikstudier under gymnasiet framgår tydligt i samtliga intervjuer. Samtliga studenter har haft medelålders
manliga lärare som har varit duktiga på att förklara och har varit omtyckta av
eleverna. Att läraren kan förklara på olika sätt och på olika nivåer är enligt studenterna en avgörande förmåga hos en bra matematiklärare. Det förutsätter att
läraren är medveten om på vilken nivå eleven befinner sig, vari elevens svårighet med den aktuella uppgiften ligger och att lärare och elev kan kommunicera
med varandra. Läraren behöver kunskaper i matematik, känsla eller erfarenhet
av att undervisa samt ett genuint intresse av att eleverna skall lära sig matematik
och lyckas med sina matematikstudier. Att läraren har förmåga att anpassa sin
kommunikation med eleverna utifrån individens behov och förutsättningar kan
också vara en orsak till att flera av studenterna upplever att en lärares förklaring
bidrar med en djupare och mer bestående förståelse av matematiken. Studenterna ger på olika sätt uttryck för att de värdesatte sin matematiklärare, även om det
ibland sker på ett ursäktande sätt. En förklaring till att eleverna gör en nära
sammankoppling mellan lärare som kan förklara och lärare som de tycker om,
kan vara att eleverna i större utsträckning är beroende av lärarens kunskaper och
hjälp i matematiken än i andra ämnen. Det bidrar också till att matematikläraren
får en mer hjälpande roll och viktig ställning. Att få hjälp av sin lärare kan av
eleverna upplevas som den enda möjligheten att lösa uppgiften. Om läraren
lyckas få eleven att förstå uppgiften, lösa problemet och dessutom göra det på ett
vänligt sätt väcker det tacksamhet och positiva känslor för läraren.
Studiekamrater har på olika sätt varit viktiga för studenterna under deras
gymnasietid. Jenny och Sara beskriver att de nästan uteslutande räknade tillsammans med andra klasskamrater i mindre spontant bildade grupper. Fredrik
arbetade endast undantagsvis tillsammans med andra och det inträffade främst
då han fastnat på någon uppgift eller någon annan ville ha hjälp av honom. Ellen
och Lukas tycks ha varit de som i minst utsträckning arbetat tillsammans med
sina studiekamrater. Av deras intervjusvar att döma kan det bero på att båda arbetade mycket hemma med att lösa uppgifter och att studiekamraterna av en naturlig anledning då inte fanns till hands. Till skillnad från studenternas relation
till läraren är arbetet tillsammans med studiekamrater under matematiklektioner
en spontan arbetsform som aktiveras utifrån behov och är något som studenterna
själva utformar. Samarbete mellan studiekamrater tycks kunna ske utifrån sociala eller kunskapsmässiga urval och behov. Medan Lukas beskriver att han främst
arbetade med dem han satt bredvid, dvs. sina kompisar, ger Fredrik snarare uttryck för att de ämnesmässiga gemensamma beröringspunkterna stod i fokus.
För Jennys del verkar detta sammanfalla. Det är tydligt att studiekamrater utgör
en interaktiv och dubbelriktad matematisk resurs, där studenterna får hjälp men
också förväntas prestera något i gengäld. När en student får möjlighet att förklara för någon annan studiekamrat innebär det en möjlighet att visa vad man kan.
Det blir också en bekräftelse på att man verkligen har förstått något samtidigt
som förståelsen och kunskaperna befästs ytterligare genom att man tvingas
strukturera sina tankar och sätta ord på vad man gör och hur man tänker. Att
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hjälpa andra ger också studenten status i studiegruppen. Flera av studenterna påpekar också att de har upplevt att det är en bra träning inför att bli lärare.
Trots att läroböcker i matematik ofta innehåller både historik, teori, definitioner, formler och lösta exempel, tycks studenterna främst använda läroboken som
en uppgiftskatalog eller ett arbetsmaterial. Här skiljer sig dock Fredrik och Sara
från de andra studenterna. Ett utmärkande drag för deras arbete under matematiklektionerna på gymnasiet var att de i större utsträckning än de andra studenterna arbetade självständigt. Eftersom de inte alltid hade läraren eller andra studiekamrater till hjälp blev boken ibland det enda sättet att göra nytt stoff tillgängligt och komma vidare i arbetet. Fredrik påpekar att det egentligen inte
fanns mycket text att läsa, men både han och Sara berättar att de brukade titta på
fullständiga exempel i matematikboken för att se hur uppgifterna skulle lösas.
Några av studenterna minns att viktiga formler brukade stå i ”blå rutor” i boken,
men ingen av studenterna tycks tillskriva dessa något speciellt värde.
Flera av studenterna säger att lärobokens facit har haft en stor betydelse när
det gäller deras lärande av matematik. Genom att åstadkomma ett svar som
överensstämmer med facit får studenterna en bekräftelse på att de har löst och
förstått en uppgift på rätt sätt. Lukas säger att när han har arbetat självständigt
med en uppgift och fått fram samma svar som facit vet han att han är färdig med
en uppgift. Ibland kan dock målet eller poängen med att arbeta med en uppgift
vara att åstadkomma ett svar som överensstämmer med facit. Fredrik berättar att
han ibland får ledtrådar om hur en uppgift skall lösas från facit, eftersom svaret i
facit kan ge vägledning om hur det är tänkt att en uppgift skall lösas.
I förintervjuerna nämner studenterna även annat som har haft betydelse för
deras lärande av matematik. Det är exempelvis miniräknaren, föräldrar och
andra personer i studenternas omgivning. Läroboken, studiekamrater och läraren
är alla konkreta entiteter som finns utanför och oberoende av den lärande individen, men studenterna ger även flera exempel på hur de använder olika inneboende tillgångar och hjälpmedel i sitt arbete med matematiken, exempelvis sina
matematiska förkunskaper, logiska tänkande och erfarenheter av matematik och
matematikundervisning. När det gäller det logiska tänkandet hävdar flera av studenterna att detta stärks och utvecklas genom matematikstudier. I det fallet kan
man snarare betrakta det logiska tänkandet som ett lärandeobjekt i matematiken.
Några av studenterna anser däremot att ett logiskt tänkande kan bidra till att man
lär sig matematik. I förintervjuerna uttrycker exempelvis Sara att logiskt tänkande kan stödja och underlätta det matematiska lärandet. I mer indirekta termer talar studenterna också om förkunskaper och tidigare förvärvade matematiska
kunskaper och hur de ibland är en hjälp eller förutsättning för ett matematiskt lärande, i synnerhet när studenterna upplever att matematisk kunskap är hierarkiskt organiserad. I förintervjuerna aktualiseras också vikten av att kunna minnas olika saker, både vad man har gjort och vissa matematiska fakta och utantillkunskaper som kan behövas när man löser uppgifter.
I förintervjuerna berättar studenterna om hur de på olika sätt använder tillgängliga möjligheter, personer och hjälpmedel för att skapa förutsättningar för
att tillägna sig matematikens lärandeobjekt. Trots att läraren, studiekamraterna,
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läroboken, individens matematiska förkunskaper och logiska tänkande har väsentligen skilda karaktärer spelar de en väsentlig roll när studenten skall tillägna
sig matematikens lärandeobjekt. Jag har valt att kategorisera detta som matematiska resurser. En matematisk resurs konstitueras när studenten använder den
som en sådan. Läraren i sig utgör alltså inte en matematisk resurs, utan det är
studentens sätt att använda läraren för att tillägna sig matematikens lärandeobjekt som utgör den matematiska resursen. På samma sätt är studentens matematiska förkunskaper eller logiska tänkande inga matematiska resurser, utan det är
först när studenten använder dessa för sitt matematiska lärande som de blir matematiska resurser. Definitionen av en matematisk resurs ställer alltså relationen
mellan studenten som lärande aktör och matematikens lärandeobjekt i centrum,
då matematiska resurser har en relationell karaktär.
Det är viktigt att betona att en matematisk resurs varken är ett yttre objekt eller en inre förmåga eller egenskap. En matematisk resurs är inte konstant över
tid och mellan olika individer. En sådan definition av matematiska resurser kan
tyckas vag och otydlig. Det finns dock flera argument för att använda en sådan
definition:
• Definitionen utgår från studenternas perspektiv
• Definitionen är grundad i och konsistent med empiriska data.
• Definitionen är konsekvent i förhållande till kategorierna ”matematikens
lärandeobjekt” och ”studenten som lärande aktör”.
För en undersökning av stadieövergången mellan att lära matematik på gymnasiet respektive universitetet finns det alltså en styrka med att ge en relationellt
baserad definition av matematiska resurser. Samtidigt kan just den relationella
karaktären betraktas som en svaghet då det medför att man inte kan prata om en
matematisk resurs utan att samtidigt relatera den till matematikens lärandeobjekt
och studenten som lärande aktör. Jag har därför valt att använda uttrycket potentiell matematisk resurs för att kunna prata om matematiska resurser som mer
statiska enheter och företeelser. Som framgår av ovanstående exempel har matematiska resurser skilda egenskaper, variabler och dimensioner. En potentiell
matematisk resurs kan både utgöra ett fysiskt föremål eller ha en mer individuell
och mental karaktär. Om en matematisk resurs utgörs av ett yttre föremål, person eller företeelse utgör den en potentiell materiell matematisk resurs. Dessa
kan observeras, bedömas, delas och diskuteras studenterna emellan. Att använda
begreppet ”materiell” är dock inget självklart val, eftersom det snarare är lärarens och studiekamraternas förklaringar, kommunikation osv. som utgör den
faktiska matematiska resursen. Att den potentiella resursen definieras som materiell grundar sig snarare i att resursen är lokaliserad i en materiell enhet som är
tillgänglig för fler än den enskilda individen. En potentiell immateriell matematisk resurs är endast direkt tillgänglig för den individ som innehar den. När det
gäller läraren och studiekamrater som potentiella matematiska resurser är dessa
tillgängliga inom ett mer lokalt lärandesammanhang, medan läroboken är en mer
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allmän matematisk resurs som kan användas av många samtidigt och på många
olika sätt.
En potentiell matematisk resurs har också en dynamisk aspekt. Innehållet i en
lärobok har samma utformning, oberoende av studenternas krav på och användning av den, och kan därför betraktas som en statisk potentiell matematisk
resurs. Att läroboken som matematisk resurs gestaltar sig på olika sätt för den
enskilda studenten beror på hur studenten använder läroboken som matematisk
resurs, exempelvis vad studenten väljer att läsa i boken samt hur han eller hon
tillgodogör sig innehållet. Interaktiva potentiella matematiska resurser påverkas
av studentens handlingar och utsagor. Studentens respons till lärare och studiekamrater påverkar i sin tur hur de formerar sig som matematiska resurser. Några
andra viktiga karaktärsdrag för interaktiva potentiella matematiska resurser är i
vilken utsträckning de är normgivande, kulturbärande och formerande, vilket
kan vara utmärkande egenskaper hos läraren som matematisk resurs. Andra
aspekter av potentiella matematiska resurser är i vilken utsträckning studentens
nyttjande av den matematiska resursen är villkorat och ömsesidigt, som kan vara
fallet då studiekamrater används som matematiska resurser. En väsentlig skillnad mellan läraren och studiekamraterna som potentiella matematiska resurser
är tillgängligheten. Medan läraren främst är tillgänglig i klassrummet under lektionstid, kan studiekamrater finnas till hands både i och utanför skolan och dess
verksamhet.
När en matematiklärare håller en genomgång eller föreläsning sker kommunikationen mellan lärare och elev ofta enkelriktat utan tonvikt på ömsesidig dialog. Läraren kan här fokusera på väsentliga delar av det matematiska innehållet
och framställa det på ett så pedagogiskt och tillgängligt sätt som möjligt. I dessa
situationer kan läraren utgöra en matematisk resurs med ett innehållsmässigt eller ämnesmässigt fokus. Som matematisk resurs kan läraren ha en närmare
koppling till urvalet och utformningen av det matematiska innehållet i matematikens lärandeobjekt. Läraren kan även betraktas som en normgivande och kulturbärande matematisk resurs. Eftersom studiekamraterna också är lärande aktörer finns en förväntan om en ömsesidighet i att använda varandra som matematiska resurser. Det medför att en student som använder en studiekamrat som en
matematisk resurs själv kan bli använd när tillfälle ges. Studenternas inbördes
positioner och roller påverkar vem av studiekamraterna man använder som matematisk resurs och på vilket sätt det sker. Både Jenny och Sara berättar att de
främst samarbetade med studiekamrater som kunskapsmässigt låg på ungefär
samma nivå som de själva gjorde, medan Fredrik sporadiskt och vid behov har
fått hjälp från studiekamrater som lyckats lösa uppgifter som han själv hade
fastnat på samtidigt som han hjälpte andra klasskamrater som var betydligt svagare i matematik än han var. På det sättet kan Fredriks användande av studiekamrater som matematisk resurs beskrivas som obalanserat medan Jenny och
Saras utnyttjande av studiekamrater som matematisk resurs präglas av ömsesidighet.
Ett sätt att åskådliggöra de matematiska resursernas roll för studenten som lärande aktör och hur han eller hon tillägnar sig matematikens lärandeobjekt ges i
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nedanstående figur. Jag har valt att placera ut olika matematiska resurser längs
med en axel där de materiella matematiska resurserna hamnar längst till vänster
medan de inneboende och individuella matematiska resurserna hamnar längst till
höger. Av de konkreta matematiska resurserna är läroboken placerad allra längst
till vänster då denna är mest statisk och minst interaktiv. Studiekamrater som
matematisk resurs återfinns i mitten eftersom dessa är lokala, dynamiska, interaktiva och ömsesidiga. När det gäller de immateriella matematiska resurserna
återfinns de till höger längs axeln.

Figur 12. Matematiska resurser.

Visuellt kan de matematiska resursernas relationella karaktär åskådliggöras som
länkar mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser. När en
student exempelvis arbetar med en uppgift och fastnar kan han eller hon välja att
använda läroboken som matematisk resurs. Ett möjligt scenario är att studenten
hittar ett exempel som redan är fullständigt löst i boken så han eller hon vet hur
den aktuella uppgiften skall lösas. I det här fallet har studentens matematiska lärandeobjekt ett ”att-göra” perspektiv och studenten får även den typen av respons från boken. En annan möjlighet är att studenten använder en studiekamrat
som matematisk resurs. Om studenten får en förklaring som inte bidrar till att
studenten kan lösa uppgiften kan det bero på att studentens intention med att använda studiekamraten som en matematisk resurs är att göra matematikens lärandeobjekt tillgängligt utifrån ett ”att-göra”-perspektiv medan den respons studiekamraten som matematisk resurs erbjuder snarare har ett ”att förstå”-perspektiv.
I figur 13 illustreras detta med att pilen avslutas med en kvadrat då den matematiska resurs som studenten hade intention att utnyttja inte fick önskat utfall. Pilarna mellan ”att förstå” och ”logiskt tänkande” visar hur en student använder en
intern matematisk resurs för att uppnå matematisk förståelse som matematikens
lärandeobjekt.

Figur 13. Relationen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser.
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Att definiera matematiska resurser utifrån ett relationellt perspektiv medför att
exempelvis läraren kan utgöra en matematisk resurs för någon student men inte
för en annan, samt att denna matematiska resurs kan gestalta sig på olika sätt för
skilda individer. Det medför också att förändringen av relationen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser fångar en del av stadieövergångens dynamik. Studentens tidigare erfarenheter av matematikundervisningen
på gymnasiet kan representeras av ett relationsschema, som kan förändras då
studenten skall lära matematik i ett nytt undervisningssammanhang. Det är i
spänningsfältet av förändringen i relationsscheman som stadieövergången illustreras (på ett teoretiskt plan).
Trots att begreppet ”icke-materiell matematisk resurs” har förklarats och exemplifierats kan det vara svårt att skilja matematiska resurser, matematikens lärandeobjekt och studenten som lärande aktör från varandra. Samtidigt är det
speciellt viktigt att inte likställa studentens potentiella matematiska resurser med
egenskaper och karaktärsdrag som studenten har som lärande aktör. Studentens
intention att tillägna sig ett matematiskt lärandeobjekt är aspekter av studenten
som lärande aktör, medan de immateriella matematiska förkunskaper som studenten utnyttjar tillsammans med lärarens förklaring och samarbetet med studiekamrater för detta lärande är exempel på matematiska resurser. Vad som är
ett matematiskt lärandeobjekt och en matematisk resurs kan också variera över
tid. Ett matematiskt innehåll som studenterna tillägnar sig som ett matematiskt
lärandeobjekt kan i ett senare skede i stället utgöra en matematisk resurs (jfr
Sfards resonemang om hur matematiska begrepp reifieras och reifieringsprocessens olika faser; interiorisation, kondensation och reifiering, 1991).
Det finns flera intressanta paralleller mellan potentiella matematiska resurser
och olika sätt att betrakta yttre och inre resurser och förmågor, verktyg och redskap i både matematikdidaktiska teoretiska ramverk, samt mer allmänna teorier
om lärande och kunskap. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan delar av studenters förkunskaper och tidigare erfarenheter, som båda utgör exempel på potentiella matematiska resurser, likställas med kognitiva scheman som individen
använder för att assimilera eller ackommodera nya kunskaper och erfarenheter.
På samma sätt finns vissa likheter mellan artefakter ur ett sociokulturellt perspektiv och materiella potentiella matematiska resurser, även om de senare har
mindre fokus på de inneboende kunskaperna och kulturen hos varje föremål.
Det kan dock konstateras att matematiska resurser saknar motsvarighet i befintliga teorier om lärande i allmänhet och matematik i synnerhet, då dessa i alltför liten utsträckning tar hänsyn till det relationella, dynamiska och intentionella
inslag i definitionen av begreppet. Jämfört med ett konstruktivistiskt perspektiv
på lärande och kunskap, där kärnan i ackommodationsprocessen snarast handlar
om förändringen av individens kognitiva scheman, syftar matematiska resurser
på att aktualisera hur individen nyttjar immateriella potentiella matematiska resurser i en viss lärandesituation. Bakom denna situation finns individens intention att åstadkomma matematiskt lärande och ett socialt sammanhang i vilket
detta sker. Matematiska resurser kan alltså i viss mån betraktas som att de upp-
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kommer i gränssnittet mellan det individuella och sociala. Ur ett sociokulturellt
perspektiv utgör artefakter en del av den sociala och kulturella miljön i vilket lärande äger rum. Då lärande definieras som att införlivas i en kultur och dess sociala normer blir ett behärskande av artefakter en naturlig del av lärandeprocessen. Här kan iakttas två skillnader jämfört med en matematisk resurs. För det
första är en artefakt en sociokulturellt skapad entitet, medan en matematisk
resurs konstitueras när studenten använder sig av en potentiell sådan i ett sammanhang eller situation. För det andra lär sig individen att bemästra och behärska en artefakt, medan en matematisk resurs bidrar till och är ett hjälpmedel för
att tillägna sig matematikens lärandeobjekt. Matematiska resurser som begrepp
fångar alltså väsentligen andra företeelser och fenomen än både konstruktivismens schemabegrepp och ackommodationsprocesser, samt artefaktbegreppet ur
ett sociokulturellt perspektiv.

5.2.3 Studenten som lärande aktör
En viktig del av förintervjuerna utgörs av studenternas berättelser om vad de
gjorde för att lära sig matematik på gymnasiet och hur de uppfattade sig själva i
rollen som elever i matematikundervisningen. Ytligt sett har studenternas matematikstudier på gymnasiet stora likheter. De lyssnade på lärarens genomgång,
löste uppgifter individuellt och tog hjälp av studiekamrater. En närmare granskning av studenternas redogörelser visar dock att de i själva verket utförde en
mängd olika handlingar med varierande intentioner. Av intervjuerna framgår det
också att studenternas syn på sig själva och på sina matematikstudier skilde sig
åt. Denna iakttagelse har skapat ett behov av att göra en närmare analys av studenten i lärandesammanhanget, både ur ett individuellt och socialt perspektiv.
Kategorin ”studenten som lärande aktör” riktar fokus mot studenternas handlingar, utsagor, intentioner och föreställningar när det gäller att tillägna sig matematikens lärandeobjekt i det aktuella lärandesammanhanget. Detta får i sin tur
konsekvenser för vilka matematiska resurser studenten använder och på vilket
sätt det sker. Kategorin fångar även den omvända relationen. Studentens bedömning av vilka matematiska resurser han eller hon anser sig förfoga över påverkar vilka matematiska lärandeobjekt studenten försöker tillägna sig.
Alla studenter som har deltagit i undersökningen har erfarenheter av att matematiklektionerna i huvudsak bestod av en lärarledd genomgång följt av individuellt arbete med att lösa uppgifter ur läroboken. Studenterna ger uttryck för att
lärarens genomgång gav olika signaler om vad som skulle göras under en matematiklektion. Jenny berättar att hennes lärare i princip hade samma genomgångar år efter år. Hon minns att läraren under lektionerna förmedlade en känsla av
tidspress till eleverna genom att uppmana dem att hinna räkna så mycket som
möjligt under varje lektion. Detta kan tolkas som att läraren förmedlade en föreställning om att målet med matematiklektionerna var att lösa så många uppgifter
som möjligt och att läraren i sin genomgång skulle ge tydliga och utförliga instruktioner så att elevernas arbete underlättades. När Fredrik pratar om sitt lärande i matematik säger han att han vill veta ”precis hur det är”. På gymnasiet
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hade Fredrik en matematiklärare som han upplevde bidrog till detta genom att
han hade förmåga att anpassa sina förklaringar efter olika elever och förklarade
på ett sätt som Fredrik ansåg sig kunna acceptera. Det matematiska arbetet fick
på så vis inriktning mot att eleverna skulle förstå, och undervisningens utformning kom, åtminstone mellan Fredrik och läraren, snarast att gestalta sig som ett
samtal eller en dialog runt ett matematiskt innehåll. Sara och hennes studiekamrater arbetade i stor utsträckning själva och använde sig inte av lärarens genomgångar i någon större utsträckning. I stället fick Sara erfarenheter av att arbeta
självständigt, att tillägna sig nytt matematiskt innehåll på egen hand och att lösa
mer omfattande matematiska problem. Lukas lärare ägnade en stor del av matematiklektionerna åt genomgång. Detta kan ha bidragit till att Lukas i större utsträckning betraktade matematiken som ett kommunikativt ämne. Det finns alltså tydliga skillnader mellan studenternas upplevelser och erfarenheter av lärarledda genomgångar under matematiklektionerna, Det kan i sin tur tolkas som att
studenterna fick väsentligen skilda budskap från sina lärare om vad matematikundervisningen syftade till. En rimlig slutsats är att detta i sin tur bidrog till att
studenterna fick olika uppfattningar om vad arbete med matematik innebar och
vilka handlingar och typ av arbete som krävdes för att lära sig matematik. Annorlunda uttryckt fick studenterna skilda underlag för sina respektive tolkningar
av och uppfattningar om vad en student i egenskap av lärande aktör bör göra.
När det gäller studenternas berättelser om hur de agerande under lärarledda
genomgångar finns skillnader som har beröringspunkter med studenternas uppfattning om sin egen förmåga och förutsättningar att lära sig matematik och deras syn på matematisk kunskap. Att anteckna huvuddelen av vad läraren skriver
och säger under en föreläsning ger en god informationskälla att återkomma till.
Med hjälp av föreläsningsanteckningar kan studenterna repetera och i efterhand
skapa sig en förståelse av innehållet och göra en bedömning av vad som är relevant. Att endast lyssna till det läraren säger och iaktta vad han eller hon skriver
på tavlan under en genomgång förutsätter att studenten anser sig ha förmåga att
följa ett matematiskt resonemang med ett (delvis) nytt innehåll som presenteras.
Det indikerar i sin tur att studenten har en god tro på sin egen matematiska förmåga. För studenten gäller det också att antingen kunna minnas innehållet i
genomgången eller att ha förmåga att själv läsa sig till eller på annat sätt inhämta
den kunskap som behövs för att på egen hand kunna lösa uppgifter på det aktuella avsnittet efter genomgången. Det vittnar om en god tro på ens egen förmåga
att behärska både innehållsmässiga och sociala aspekter av matematikundervisningen samt en förmåga att rikta sin uppmärksamhet och fokus mot det som är
väsentligt i genomgången.
I förintervjuerna uttrycker de flesta av studenterna att de löste uppgifter tillsammans med sina studiekamrater under matematiklektionerna. Jenny och Sara
berättar att de arbetade samtidigt med samma uppgifter samt diskuterade, jämförde och utvärderade sitt matematiska arbete. Samarbetet skedde i huvudsak
med studiekamrater som upplevdes befinna sig på ungefär samma kunskapsmässiga nivå som dem själva. Studenterna beskriver att denna typ av samarbete blev
ett ömsesidigt givande och tagande då alla kunde bidra med någonting. Till-
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sammans kunde de komma fram till och dra slutsatser om hur uppgifter skulle
lösas. Att hjälpa sina studiekamrater blev ett sätt att bekräfta och manifestera
sina kunskaper och bekräfta sig själv. Studiekamraterna kunde också ha en mer
social funktion. Att förklara för andra bidrog i viss utsträckning till att man ökade sin självkänsla och kände sig behövd. Att befinna sig bland andra som arbetade med att lösa uppgifter kunde öka motivationen och stimulera till att få saker
och ting gjorda.
Studenterna berättar att de i första hand bad studiekamrater om hjälp med
uppgifter som de inte lyckades lösa på egen hand. Om ingen av studiekamraterna kunde eller hade löst uppgiften frågade de läraren. Ett annat sätt att få ledning
var också att titta på svaret i facit för att på så sätt kunna dra slutsatser om hur
uppgiften skulle lösas. Medan flera av studenterna säger att de sällan behövde
arbeta med matematiken hemma, påpekas också vilka svårigheter det kan medföra att lösa uppgifter på egen hand. Att varken ha studiekamrater eller lärare till
hands innebar exempelvis för Jenny att hon helt enkelt inte kunde utföra något
arbete hemma. Detta är ett exempel på hur studenternas tillgång till olika matematiska resurser påverkar hur de arbetar med matematik och vad de har möjligheter att göra. Hur studenter agerar för att lära sig matematik beror dels på vilka
matematiska resurser studenten har tillgång till, vilket lärandeobjekt som studenten kan tillägna sig, men också på studentens syn på sig själv, målet med studierna och uppfattningen om den egna förmågan. Studenternas handlingar har alltså dels en mer individuell prägel där egen förmåga, synsätt och förkunskaper
spelar en väsentlig roll, men också en social dimension där normer, värderingar
och yttre omständigheter sätter ramar för studenternas handlingar och handlingsutrymme.
Studenten som lärande aktör fokuserar de handlingar som studenterna utför
för att lära sig matematik, vilka i sin tur påverkas av det syfte och ändamål studenterna har med sina matematikstudier. Från förintervjuerna framgår det att de
flesta av studenterna sällan reflekterade över varför de skulle läsa matematik.
Ämnet ingick som en del i deras gymnasieprogram och var i viss omfattning obligatoriskt för dem att läsa. Under dessa premisser var det dominerande syftet
med studierna främst att lära sig den matematik på det sätt som krävdes för att få
bra resultat på matematikproven, som i sin tur avgjorde betygen i matematik.
Konsekvensen blev att studenterna gjorde det som de ansåg vara nödvändigt och
tillräckligt för att klara av studierna. I de flesta fall innebar det att kunna lösa
matematikuppgifterna i boken. Vid några tillfällen beskriver dock studenterna
att ämnesinnehållet i sig var så intressant och stimulerande att det helt enkelt var
roligt att lära sig just den matematiken. En något förändrad inställning till matematikstudierna kan iakttas hos de studenter som senare kompletterade med eller läste om gymnasiematematik på komvux, eller läste valbara ickeobligatoriska matematikkurser på gymnasiet. Dessa studenter beskriver både att
matematiken var rolig och stimulerande för dess egen skull och att de var motiverade att studera eftersom studierna hade ett bestämt syfte. Ett par av studenterna hade redan vid det här stadiet bestämt sig för att studera till lärare i matematik, vilket också påverkade studiemotivationen positivt. Att vara lärare kräver
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att man kan mer matematik än vad eleverna skall lära sig i skolan. Skall man då
undervisa på gymnasiet behöver man kunna mer matematik än så, vilket innebär
att studenterna anser att de måste lära sig och kunna den matematik de själva
läste ordentligt, men även lägga grunden för egna fortsatta studier i matematik.
I förintervjuerna framträder en varierande tro på och erfarenhet av sin egen
förmåga att studera matematik på gymnasiet. När studenterna värderar sig själva
sker det både i förhållande till andra studiekamrater i klassen och i förhållande
till det ämnesmässiga innehållet. Här kan man konstatera att de studenter som
tillhörde de mer framgångsrika i sina respektive klasser också framstår som mer
självständiga i sina matematikstudier (de är mindre beroende av lärarledd hjälp
och förklaringar, mer självständiga i förhållande till studiekamrater och kan studera och lära matematik var och när som helst). Däremot verkar studenter som i
större utsträckning var beroende av läraren och studiekamrater ha presterat sämre i relation till övriga i klassen. Några av studenterna berättar att deras självbild
i egenskap av matematikelev förändrades under gymnasiet. Från att ha varit en
av de främsta eleverna i matematik under högstadiet fick de erfara hur de på
gymnasiet blev en av många elever i en klass som var duktiga på matematik.
Trots att några av studenterna har stött på svårigheter och motgångar med sina
matematikstudier ger studenterna på olika sätt uttryck för att det har väckt en
viss beundran bland klasskamraterna att de haft intresse och förmåga för matematik. Att vara duktig på matematik likställs med att vara smart och att kunna
något som inte alla andra kan.
Alla studenterna säger att de tycker att matematikämnet är roligt. Det finns i
huvudsak två orsaker till att matematiken blir lustfylld. Att få kontroll över och
lära sig behärska inre egenskaper hos matematikens lärandeobjekt genererar tillfredsställelse hos många studenter. Det handlar bland annat om att kunna lösa
uppgifter som studenterna uppfattar som komplicerade. Flera studenter beskriver
matematiken som en lek, ett spel eller som gåtor. När man lyckas lösa en uppgift
har man vunnit spelet eller löst gåtan. Man har lyckats ”klura ut” lösningen. En
annan aspekt som kan bidra till att göra matematiken rolig är att producera en fin
lösning och en prydlig uppställning. Någon student uttrycker att estetiken i att
skriva siffror och algebraiska uttryck är tilltalande i sig. En annan aspekt av matematikstudierna som studenterna talar om i förintervjuerna är det faktum att de
skall bli lärare. Det innebär att det inte räcker att lära sig lösa uppgifter, utan
man måste verkligen förstå vad man gör så att man kan förklara för andra. Studenterna beskriver att en bra lärare kan förklara på olika sätt och på olika nivåer
utifrån elevernas behov. Det medför i sin tur ett behov av att verkligen förstå
matematiken och veta vad man gör. Ett par av studenterna pekar också på att
motivationen och intresset för matematikstudierna under gymnasietiden hade ett
nära samband med studenternas inställning till skolarbetet ur ett mer allmänt
perspektiv och berättar att när de blev skoltrötta drabbade det även matematikstudierna.
Studenternas handlingar och aktiviteter i ett studiesammanhang har alltså ett
samband med deras syn på sin egen förmåga att lära sig matematik och på matematikens lärandeobjekt. När studenterna talar om matematik och berättar om
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sitt arbete med att lösa uppgifter kan två grundläggande angreppssätt urskiljas.
Att lösa uppgifter kan vara ett sätt att lära sig matematik och utgöra en väsentlig
del av en lärandeprocess, vilket i sin tur indikerar ett synsätt på matematikens
lärandeobjekt som något man gör. Att kunna matematik innebär att veta vad och
hur man skall räkna för att lösa en viss typ av uppgifter. I det här fallet kommer
studierna i matematik eller de handlingar och aktioner studenterna utför i samband med matematikstudierna att sammanfalla med det matematiska innehållet.
Kunskaper i matematik likställs med att behärska dess procedurer och målet är
att lära sig att utföra dessa. Att ha räknat alla uppgifter som ingår i det aktuella
avsnittet blir då en indikation på att man är färdig. Att man minns hur man skall
göra för att lösa den aktuella typen av uppgifter blir en indikation på att man lärt
sig och förstått. När innehållet gradvis särskiljs från studierna i sig får matematisk kunskap i större utsträckning karaktären av ett självständigt objekt. Det primära syftet är alltså inte endast att lösa uppgifter utan det är ett redskap eller
medel för att nå målet att lära sig matematik. Att lösa uppgifter på ett korrekt
sätt blir då en bekräftelse på att man behärskar de kunskaper som utgör det aktuella föremålet för undervisning. Studenten har då fokus mot matematiska objekt
i stället för en specifik procedur.
Studenterna ger uttryck för en normativ aspekt mellan att betrakta matematisk
kunskap som en procedur eller ett objekt. Från studenternas resonemang och
tankar om skillnaden mellan att kunna och förstå matematik framgår det också
att studenterna har insikt om att matematik inte enbart innebär att räkna och lösa
uppgifter. Beroende på hur väl de behärskar det matematiska stoffet och hur
duktiga de är kan de i olika grad frigöra sig från detta och hitta alternativa matematiska handlingar. Ett sätt att hantera ett svårt ämnesinnehåll kan vara att helt
enkelt lära sig hur man löser uppgifter, det vill säga en form av instrumentellt lärande. Samtidigt finns en stark medvetenhet om att denna typ av strategi är otillräcklig för att verkligen kunna och förstå matematiken. Studenterna tycks också
ha uppfattat att matematisk kunskap av instrumentell karaktär inte heller är fullständigt accepterad och önskvärd inom den matematiska världen. Att nöja sig
med att bara ”veta hur man gör” är ibland nödvändigt och tillräckligt. Samtidigt
inser studenterna att kunskaper i matematik och föremålet för matematikstudier
också bör omfatta en mer sammanhangsbunden förståelse, där mer övergripande
matematiska idéer fokuseras.
I föregående avsnitt redovisades ett exempel på hur relationen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser kan se ut, samtidigt som relationsschemats varierande och föränderliga karaktär betonades. Hur relationsschemat utformas för en student vid ett specifikt tillfälle kan betraktas som ett
uttryck för studenten som lärande aktör. När exempelvis Jenny beskriver sina
upplevelser av att läsa kurserna Matematik C och Matematik D på gymnasiet
säger hon att ”det var mycket man lärde sig bara som ett facit på hur man skulle
göra, tyckte jag. Och sedan gjorde man så, men man visste inte riktigt varför
man gjorde det. Det är synd att man gör det för då får man ju inte den där förståelsen som de tjatar om här på universitetet”. Utifrån förintervjuerna framgår det
att Jenny använde läroboken, läraren och studiekamrater för att tillägna sig sitt
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matematiska lärandeobjekt, vilket i det här fallet är inriktat mot ”att göra”. När
Jenny säger att läraren förstod vad hon ville ha hjälp med och kunde förklara är
det troligt att läraren gav den hjälp som Jenny efterfrågade och upplevde sig behöva, nämligen att få förklarat hur man skall göra för att lösa en uppgift. En rimlig slutsats är också att Jenny, i sin strävan för att tillägna sig önskvärda matematiska lärandeobjekt, hade ett ömsesidigt utbyte av matematiska resurser med
sina studiekamrater. I ett relationsschema kan detta illustreras med att Jenny använder läroboken, läraren och studiekamrater som matematiska resurser för att
tillägna sig matematikens lärandeobjekt i form av ”att göra”. Att Jenny upplever
att dessa är behjälpliga och faktiskt utgör en reell matematisk resurs kan förklaras med att alla dessa matematiska resurser understödjer det matematiska lärandeobjekt, som Jenny har intentionen att tillägna sig.

Figur 14. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser för Jenny.

För Fredrik ser relationsschemat annorlunda ut. När Fredrik berättar om hur han
arbetade med avsnittet om sannolikhetslära och kombinatorik säger han att ”man
kunde lösa uppgifterna på flera olika sätt. Man skulle inte följa en formel, utan
ofta kunde man gå tillväga och tänka lite klurigt och så vidare, så det tyckte jag
om”. Fredriks främsta matematiska resurser utgörs av hans egna matematiska
förkunskaper och logiska tänkande, även om han också till viss del använde sig
av läraren och studiekamrater som matematiska resurser.

Figur 15. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser för Fredrik.
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Dessa två relationsscheman kan också användas för att illustrera skillnaden mellan beroende och oberoende lärande aktörer. Studenter som i huvudsak måste
använda externa matematiska resurser för att tillägna sig matematikens lärandeobjekt är beroende, medan studenter vars lärandeprocess i matematik kan beskrivas som mer individuellt interna, där han eller hon själv har kontroll och behärskar sin lärandeprocess, kan beskrivas som oberoende. Huruvida en student
är en beroende eller oberoende lärande aktör handlar inte i första hand om vilka
matematiska resurser han eller hon använder, utan snarare om på vilket sätt de
används. Att vara en beroende lärande aktör innebär att man för sitt matematiska
lärande är begränsad i tid och rum samt att man inte har en självklar åtkomst till
de matematiska lärandeobjekt man önskar. Som oberoende lärande aktör har
man i större utsträckning access till hela repertoaren av matematikens lärandeobjekt och har en bredare valmöjlighet när det gäller nyttjandet av matematiska resurser. En oberoende lärande aktör utnyttjar även i högre utsträckning läroboken, det egna logiska tänkandet och matematiska förkunskaper för sitt matematiska lärande, medan de interaktiva och dynamiska matematiska resurserna i
större utsträckning har ett socialt, arbetsmorals- och motivationshöjande värde.

5.2.4 Sammanfattning och slutsatser från förintervjuerna
En central aspekt i ovanstående framställning är studentens handlingar och agerande för att lära sig matematik. Mot bakgrund av detta är kategorin ”studenten
som lärande aktör” utvecklad. Begreppet aktör syftar här på en individ som utför
medvetna handlingar för att uppnå ett specifikt syfte, i detta fall att lära matematik. Några exempel på sådana handlingar är att lyssna på lärarens genomgång, få
individuell hjälp av läraren, anteckna, läsa i läroboken, hjälpa andra studiekamrater, få hjälp av studiekamrater, lösa matematiska problem och räkna matematikuppgifter i boken. Varje handling aktualiserar en eller flera matematiska resurser och utförs med intentionen att tillägna sig något eller några av matematikens lärandeobjekt. Relationen mellan å ena sidan ”matematikens lärandeobjekt” och ”matematiska resurser” samt å andra sidan ”studenten som lärande aktör” åskådliggörs i nedanstående figur.

Figur 16. Studenten som lärande aktör.

Trots att de tre kategorierna alla är resultat av analysen av förintervjuerna illustrerar figuren att deras inbördes relationer skiljer sig åt. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser står i en ömsesidig reflexiv relation till var-
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andra och konstitueras simultant. Studenten som lärande aktör fångar dynamiken
mellan lärandeobjekten och resurserna och tar sig uttryck i de handlingar och utsagor som studenten utför i olika lärandesammanhang. Även om matematikens
lärandeobjekt och matematiska resurser konstitueras och aktualiseras utifrån ett
relationellt perspektiv finns det möjlighet att ge en mer konkret beskrivning av i
synnerhet matematiska resurser, men även matematikens lärandeobjekt. Ett exempel är att studenten använder studiekamrater (matematisk resurs) för att lära
sig använda en specifik matematisk algoritm (matematikens lärandeobjekt). Studenten som lärande aktör har däremot en mer abstrakt karaktär, då den kategorin
riktar fokus mot just relationen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser. Medan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser
alltså kan utgöras av namngivna objekt och företeelser som konstitueras i en
ömsesidig relation, utgör relationen i sig kategorin studenten som lärande aktör.
Därmed kan konstateras att denna kategori inte utgörs av enskilda studenter i
egenskap av individer, utan av de processer och fenomen som studenternas interaktion mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser ger upphov till.
Enligt Charmaz (2006) är uppkomsten av kategorier ett inledande steg i en
teorigenererande analys av empiriska data. De tre kategorier som genererats från
analysen av förintervjuerna utgör alltså första steget mot att generera en teoretisk modell av stadieövergången ur ett studerandeperspektiv. Kategorierna representerar var för sig viktiga aspekter av studenters lärande av matematik i ett
nytt sammanhang mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter. Det är dock viktigt att betona att de tillsammans utgör en helhet som ur ett stadieövergångsperspektiv måste hållas intakt för att fylla sitt syfte. Eftersom definitionerna av
kategorierna i stor utsträckning bygger på varandra kan ingen av dem exkluderas
utan att deras karaktär och funktion går förlorad. Det bör också understrykas att
även om kategorierna är empiriskt grundade är de till sin karaktär en teoretisk
konstruktion. Deras existensberättigande bygger främst på att de utgör ett pragmatiskt verktyg för att undersöka och beskriva stadieövergången ur ett didaktiskt
vetenskapligt perspektiv.
Som tidigare behandlats i avhandlingens teoretiska bakgrund är min utgångspunkt att en handling har en yttre aspekt som består av ett observerbart agerande
och en inre aspekt som utgörs av individens intention med handlingen (Halldén,
2001). Genom att kategorin ”studenten som lärande aktör” riktar fokus mot studenternas handlingar, som i sin tur involverar olika matematiska resurser och lärandeobjekt, skapas även en teoretiskt baserad länk mellan studentens intentioner samt resurser och lärandeobjekt. Studenten som lärande aktör omfattar alltså
även resultat som är av metodologisk karaktär, eftersom denna kategori både
implicerar vilka empiriska instanser som är relevanta att rikta fokus mot för en
studie av stadieövergången ur studenternas perspektiv. Men kategorin ”studenten som lärande aktör” ger också teoretiska implikationer om hur den fortsatta
analysen av data kan genomföras. En kritisk invändning mot intentionell analys
har bland annat varit svårigheten att bedöma vilken intention som är den mest
troliga och rimliga. Genom att studenten som lärande aktör både omfattar hand-
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lingar som har en teoretisk anknytning till intentioner och en empirisk koppling
till lärandeobjekt och resurser, kommer dessa initiala resultat att öka möjligheten
att hitta studenternas mest relevanta intentioner eftersom lärandeobjekten och
resurserna i sig har visat sig vara centrala aspekter av studenternas tidigare erfarenheter av matematikstudier.
Resultaten av förintervjuerna kan också återkopplas till min fusionerade metodologiska modell som baseras på Schoenfeld (2007), Kane, Crooks och Cohen
(1999) samt Kane (2006). Studiens målområde utgörs av stadieövergången för
nybörjarstudenter i matematik vid universitetet. Här kan min preliminära definition av stadieövergången – studenternas lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare erfarenheter – likställas med min formulering av studiens teoretiska ingång (steg 1). Med hjälp av grounded theoryinspirerade metoder har jag från förintervjuerna genererat ett teoretiskbegreppsligt ramverk som i sin tur utgjort en viktig del av grunden till mina metodologiska ställningstaganden (steg 2). Ett ramverk för empiriska representationer av stadieövergången utgörs av mina tre kategorier tillsammans med Halldéns kontexter. Detta implicerar i sin tur att den fortsatta datainsamlingen i huvudsak måste inriktas mot situationer där studenterna utför handlingar i samband med att de skall lära sig matematik, men också fortsatta intervjuer för att
stärka och förfina de tre kategorierna.

Figur 17. Relationen mellan studenten som lärande aktör och intentionell analys.

Med utgångspunkt från de matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser
som studenten aktualiserar i egenskap av lärande aktör, kan alltså potentiella intentioner i samband med handlingen analyseras. På så sätt åstadkommer man en
förbindelse mellan de mer praktiskt, verklighetsförankrade och empiriskt grundade kategorierna och kontexterna som teoretisk konstruktion samt gör den intentionella analysen mer kärnfull och fokuserad. Studenternas kognitiva kontextualisering av en lärandesituation utgår från deras matematiska förmågor och
förkunskaper. De matematiska aspekterna av lärandeobjekten extraheras och fokuseras. Samma lärandeobjekt kan dock aktualiseras utifrån av studentens situa-
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tionella kontextualisering. Det kan exempelvis handla om att han eller hon uppfattar att läraren eller studiekamraterna aktualiserar ett visst matematiskt innehåll under exempelvis en räkneövning. Studenternas kulturella kontextualisering
av lärandesammanhanget har tydliga paralleller med Cobb och Yackels sociomatematiska normer (1996). En väsentlig skillnad är dock att medan sociomatematiska normer snarare är en social företeelse handlar den kulturella kontexten
om hur den enskilda individen uppfattar de normer och den kultur som kan finnas i ett lärandesammanhang. Det är alltså tydligt att kontexterna var för sig belyser olika delar av de matematiska lärandeobjekt studenten aktualiserar samt
vilka matematiska resurser han eller hon nyttjar.
Relationen mellan studenten som lärande aktör och intentionell analys är ett
resultat av förintervjuerna. Däremot utgår kategorin studenten som lärande aktör
och metodologin intentionell analys ut ifrån olika epistemologiska grunder. Medan kategorierna är en empirisk generalisering utgör kontexterna tillsammans
med intentionell analys ett fördefinierat analysverktyg. En styrka är dock att ett
samband mellan grounded theory och intentionell analys även har bekräftats av
studiens inledande resultat och analys av förintervjuerna.
En annan viktig aspekt av studenten som lärande aktör är att kategorin förenar ett individuellt och socialt perspektiv på stadieövergången. I egenskap av
lärande aktör hamnar studenterna i ett nytt lärandesammanhang när de påbörjar
universitetsstudier i matematik, som aktualiserar ett speciellt syn- och förhållningssätt till matematiken. Att lära sig matematik i det här sammanhanget handlar alltså om att tillägna sig ett specifikt matematiskt innehåll, men också att detta sker på ett sätt och under former som är kompatibla med det nya sammanhanget. Denna process har stora likheter med det införlivandet i en kultur som
studenterna genomgår, som i sin tur har tydliga paralleller med mer klassiska
sociologiska processer av insocialisation, där den symboliska interaktionismen
till vissa delar kan förklara den ömsesidighet mellan det individuella och sociala
i denna process. Interaktionism syftar till att två ting står i inbördes relation till
varandra, i det här fallet det individuella och det sociala. Symbolisk syftar på att
ett föremål, en gest eller en handling har en bakomliggande betydelse eller syftar
på något annat utöver sig själv. En central idé inom den symboliska interaktionismen är att människors handlingar baseras på den mening och den innebörd de
har för individen (Blumer, 1986). Denna mening eller innebörd uppkommer genom individers sociala interaktion med andra. Hos individen pågår en ständigt
tolkande process där mening och innebörder transformeras och förändras. Individens intentioner med sina handlingar kommer alltså att påverka det sammanhang i vilket de utförs, vilket i sin tur leder till att individens intentioner påverkas av sammanhanget i en interaktionistisk och cyklisk process, där både individuella och sociala aspekter av studenten som lärande aktör har en central roll.
Denna process har tydliga paralleller med Cobb och Yackels ”emergerande
perspektiv” (1996), som betonar att det finns en ömsesidig interaktion mellan
det individuella och sociala perspektivet. När studenterna påbörjar matematikstudier på universitetet är det rimligt att anta att intentionerna bakom deras handlingar både refererar till deras tidigare erfarenheter från gymnasiet men också
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vad de tror och förväntar sig av det nya lärandesammanhanget. Samtidigt påverkas sammanhanget av de individer som deltar i det, vilket konstituerar den ömsesidiga interaktion och det emergerande perspektiv som Cobb och Yackel för
fram. Handlingarna i sig kan vara mer eller mindre individuellt eller socialt orienterade. Medan vissa handlingar främst syftar till att individen på egen hand
tillägnar sig matematiska lärandeobjekt och därmed kan betraktas som mer individuellt orienterade, handlar andra snarare om att skapa en socialt gynnsam lärandemiljö. I förintervjuerna har studenterna utförligt berättat om sina handlingar i samband med matematikstudier på gymnasiet, vilket har fokuserats i kategorin ”studenten som lärande aktör”. Ur ett framåtblickande perspektiv är det rimligt att utgå ifrån att då studenterna hamnar i ett nytt lärandesammanhang kommer det att påverka deras föreställningar, intentioner och handlingar. Fokus för
en studie av stadieövergången ur ett studerandeperspektiv kan därför riktas mot
den förändring som studenterna upplever.
Att i egenskap av lärande aktör befinna sig i ett nytt lärandesammanhang aktualiserar också olika aspekter av identitet. Det finns en rik flora av olika definitioner och tillämpningar av identitetsbegreppet, som utgår från fundamentalt divergenta ansatser. Ur ett traditionellt psykologiskt perspektiv har identitet främst
belysts utifrån individuella och personliga aspekter av en människa. I olika (matematik)didaktiska sammanhang har dock begreppets innebörd vidgats och givits en mer socialt orienterad innebörd. Ett exempel är Cobb, Hodge och Gresalfi (2009), som argumenterar för att när elever deltar i ett lärandesammanhang
tillsammans med andra så utvecklas en normativ identitet, som fokuserar normer
och skyldigheter i exempelvis en klassrumssituation som eleverna måste identifiera sig med. Hur individen förhåller sig till och identifierar sig med dessa
fångas av den personliga identiteten. Studenten som lärande aktör fokuserar
handlingar i ett lärandesammanhang, som utifrån individens perspektiv är rimliga och meningsfulla. Med detta som utgångspunkt kan paralleller dras mellan
studentens personliga identitet och hans eller hennes kontextualisering av lärandesammanhanget. Med andra ord är det möjligt att låta Halldéns kontexter utgöra ett uttryck för den personliga identitet som studenterna utvecklar med utgångspunkt från den normativa identitet som studenterna har tidigare erfarenheter av från gymnasiet och den nya normativa identitet som konstitueras i det nya
lärandesammanhang som universitetsstudier i matematik utgör. I förintervjuerna
ger studenterna både en bild av sina uppfattningar av matematikundervisningen
på gymnasiet och hur de förhöll sig till den. När sammanhanget förändras kan vi
anta att studenten som lärande aktör också genomgår en förändring, vilket utgör
en central del av stadieövergången. Här kan påpekas att medan Cobbs (m.fl.) definition av identitetsbegreppet fokuserar dikotomin mellan det individuella och
det sociala på ett intressant sätt, saknas en mer dynamisk aspekt över tid och
mellan olika sammanhang som det finns behov av när det gäller en studie av
stadieövergången.
Wengers identitetsbegrepp utgår från ett bredare sammanhang och en mer
omfattande definition. Utgångspunkter är individers deltagande i en social praktik (eng. community of practice) där individen strävar efter meningsfullhet.
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Wengers definition av identitetsbegreppet erbjuder möjlighet att fokusera individen utifrån ett socialt och situerat perspektiv. Enligt honom bör identitet betraktas som ett dynamiskt begrepp, då det är i gränssnittet mellan individen och
omgivningen som identiteten konstitueras. Den omfattar både individens tidigare erfarenheter och upplevelser, men också deltagande i olika aktuella sammanhang. Identitet sammanlänkar individens erfarenheter över tid, men också mellan olika tidsmässigt parallella sammanhang. Ett sammanhang kan upplevas som
mer eller mindre meningsfullt. Meningsfullhet är intimt förknippat med intentioner. Wengers identitetsbegrepp tillsammans med utgångspunkten att individer
utför meningsfulla handlingar bidrar ytterligare till att stärka relevansen av Halldéns kontexter, men tillför också den dynamiska aspekt av tid och utveckling
som Cobbs (m.fl.) identitetsbegrepp saknar.
Några som kritiserat Wengers mer berättande och oprecisa definition av identitet i ett lärandesammanhang är Sfard och Prusak (2005), som hävdar att ”identity talk makes us able to cope with new situations in terms of our past experience and gives us tools to plan for the future” (Sfard & Prusak, 2005, s. 16). Ett
grundläggande antagande hos Sfard och Prusak är att identitet är något som skapas av och uppfattas av människor i sociala sammanhang (dvs. identitet är inte
kopplat till biologi eller medfödda förutsättningar) och som tar sig uttryck i
människors berättelser om sig själva och om andra. Det senare utgör en väsentlig metodologisk skiljelinje från Cobb, Hodge och Gresalfis identitetsbegrepp.
Medan Sfard och Prusak alltså framhåller att identitet kan likställas med individers berättelser om sig själva och andra, hävdar Cobb, Hodge och Gresalfi precis
motsatsen, dvs. att identitet inte kan undersökas utifrån individers egna beskrivningar och berättelser. Att rikta fokus mot studenternas egna uttryck känns dock
som en naturlig metodisk ansats då det handlar om en undersökning ur deras
perspektiv. Sfard och Prusaks identitetsbegrepp har påtagliga influenser av symbolisk interaktionism. Författarna använder begreppen faktisk och konstruerad
identitet för att markera skillnaden mellan identitet som subjekt och objekt. Signifikanta berättare har en central roll för konstitutionen av den konstruerade
identiteten. Begreppen kan med fördel kopplas till studenten som lärande aktör,
handlingar och intentioner. Vilka matematiska lärandeobjekt studenterna tar sig
an samt nyttjandet av matematiska resurser kan i det här fallet betraktas som ett
gränssnitt mellan den faktiska och konstruerade identiteten som lärande aktör i
ett nytt undervisningssammanhang.
Förutom att ovanstående infallsvinklar på identitetsbegreppet bidrar med ytterligare dimensioner till studenten som lärande aktör ur ett individuellt och socialt perspektiv, har studentens identitet också ett nära samband med hans eller
hennes intentioner med sina handlingar i ett lärandesammanhang. Identitet är
nära förknippat med individens tidigare erfarenheter, nuvarande mål och synen
på sin egen förmåga och möjligheter. Genom att relatera studenternas utsagor i
förintervjuerna med deras handlingar och berättelser om sig själva under deras
inledande matematikstudier vid universitetet, är det möjligt att utifrån förändringar i studenternas identitet (förstådd utifrån ett socialt perspektiv) få en bild
av hur studenten förändras som lärande aktör. Det innebär i sin tur att processer
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som är av central betydelse för stadieövergången fångas. Att använda identitetsbegreppet som en ansats för en fortsatt beskrivning av studenten som lärande aktör genererar således både ett teoretiskt och metodologiskt bidrag till studien.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de tre kategorierna ”matematikens lärandeobjekt”, ”matematiska resurser” och ”studenten som lärande aktör” utgör
det huvudsakliga resultatet från analysen av förintervjuerna. Medan de två förstnämnda innehåller mer konkreta objekt och företeelser, utgör den tredje kategorin en länk mellan dessa empiriskt grundade resultat och tidigare presenterade
teoretiska och metodologiska utgångspunkter och ansatser. Utifrån kategoriernas
innehåll och karaktär kan redan inledningsvis göras en tentativ modell om hur
kategorierna kan användas i en studie av stadieövergången och utgör en utgångspunkt för analysens fortsatta inriktning och utformning. Stadieövergången
synliggörs först när relationen mellan kategorierna blir mer tydlig och när deras
dynamiska och föränderliga aspekter framträder. Syftet med att analysera data
från fortsatta intervjuer, observationer och skriftligt material är att komplettera
kategorierna med detta för att åstadkomma en empiriskt grundad teoretisk modell av stadieövergången ur ett studerandeperspektiv.

5.3 Räkneövningsepisoder
Ur studenternas perspektiv utgör arbetet med lärobokens övningsuppgifter en
central del av deras matematikstudier, både på gymnasiet och på universitetet.
Under två inledande matematikkurser, Analys 1 och Linjär algebra, som pågick
under sammanlagt ca sex månader har data insamlats från räkneövningar samt
från andra tillfällen då studenterna arbetat med matematik. I det här avsnittet redovisas episoder i dialogform från studenternas första matematikkurs i Analys.
Empirin har jag valt ut för att på olika sätt redogöra för hela processen med att
lösa uppgifter: att påbörja arbetet med att lösa en övningsuppgift, själva arbetet
med att genomföra en lösning av uppgiften samt att utvärdera och bedöma om
lösningen är korrekt. Dialogerna analyseras och diskuteras mot bakgrund av de
matematiska lärandeobjekt och resurser som studenterna i egenskap av lärande
aktörer aktualiserar. Detta sätts sedan i samband med studenternas intentioner
och kontextualiseringar som ligger bakom deras handlingar, samt deras identitet
och självbild i egenskap av lärande aktörer.

5.3.1 Om att påbörja arbetet med övningsuppgifter
Under en räkneövning sitter Sara och läser i boken på kapitel 1.2 i Calculus
(Adams, 2003), som handlar om gränsvärden medan jag, Erika, ställer frågor till
henne.
Erika: Vad får du ut av att läsa?
Sara: Ja, än så länge så har jag faktiskt inte fått ut så där jättemycket. Jag har
fattat eller vetat det mesta. Men alltså annars, jag vet inte, men det blir mycket
klarare när man läser på något sätt.
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[…]
Erika: Läser du både teorin och exemplen?
Sara: Jag kollar lite mer på exemplen.
Erika: Är det jobbigt att den [kursboken] är på engelska?
Sara: Nej, det tycker jag inte. Det går bra. Jag har inte haft några problem ännu
i alla fall. Det kanske kommer. Man får sikta in sig på det där tänkandet först,
annars kan det gå lite sakta. Men det går nog rätt bra. Men det är så tråkigt att
läsa bara. Man tror att det ska vara som i gymnasiet att man bara kan räkna på.
Det är det som är annorlunda.
Erika: Är det stor skillnad?
Sara: Ja, det är det verkligen. För innan har man bara kollat lite på några exempel så har man räknat och så har man fattat det. Så jag har inte läst alls
mycket innan. Så det är väldig skillnad.
Vid ett annat tillfälle berättar Sara om hur hon upplever studierna och hur hon
arbetar med övningsuppgifter i läroboken.
Erika: Hur tycker du att det går?
Sara: Jag tycker att det går rätt bra. Det är ju svårare än på gymnasiet, men jag
tycker det går rätt bra.
Erika: På vilket sätt är det svårare?
Sara: Ja, man behöver läsa mer tror jag. Det tycker jag är jobbigt.
Erika: Läsa?
Sara: Alltså läsa i boken om olika, om hur man ska göra och sånt där. Innan har
det varit, innan har jag inte behövt läsa så mycket. Då har jag fattat genomgången ungefär och sedan har man bara räknat på. Men det, ja, det går väl bra
i alla fall.
Erika: Vad är det som gör att det känns som att det går bra?
Sara: Ja, alltså, jag förstår ju till slut. Även om det tar lite längre tid än innan
kanske. Men jag förstår ju det. Det tar bara lite längre tid.
[…]
Sara: Jag börjar nog med att räkna. Men sedan om jag inte kan det så läser jag
efteråt.
Erika: Vad läser du då?
Sara: Då läser jag i det avsnitt vi har på boken som de uppgifterna är i. Så det
som handlar om det.
Erika: Läser du både exempel och teori?
Sara: Mm, det gör jag.
Erika: Vilket tycker du är mest givande?
Sara: Exemplen visar ju hur man ska göra i vissa fall, men sedan så står det ju
oftast lite allmänt om det efteråt. Så att om man först kollar på exemplen så förstår man kanske det och sedan när man kollar på det allmänna så kan man ta
till sig det hur man ska göra i övriga fall också. Så jag tycker att det är lite både
och. Man hade kanske inte förstått det utan exemplet så det tillför ju mycket
både och.
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Analys: Som matematikstuderande har Sara en god självbild. I dialogen ger
Sara uttryck för att hon ser på sig själv som någon som vet, kan och har förmåga
att lära sig matematik. I Saras uttalanden finns ett tydligt samband mellan att
lösa uppgifter och att förstå. Det kan tolkas som att Sara likställer matematisk
förståelse med att lösa uppgifter, vilket innebär att hon ”förstår hur hon skall gå
tillväga för att lösa en uppgift”. Det kan dock också vara ett uttryck för att Sara
anser att arbetet med uppgifter har en central funktion när det gäller det matematiska lärandet och att uppnå matematisk förståelse.
Även om Sara tycker att matematikstudierna har blivit svårare på universitetet, upplever hon att matematikens lärandeobjekt fortfarande är tillgängliga för
henne. Den väsentliga förändringen mellan gymnasiet och universitetet består
enligt Sara i vilka matematiska resurser som behöver användas för att man skall
lära sig ett specifikt matematiskt innehåll. Sara har delvis fått ändra strategier
när det gäller nyttjandet av matematiska resurser för att åstadkomma detta. Under gymnasiet ingick lärarens genomgång som en naturlig del av undervisningssammanhanget och var en tillräcklig matematisk resurs för att kunna påbörja arbetet med övningsuppgifter. Lärarens genomgång kan därför beskrivas som en
automatisk och integrerad matematisk resurs som studenterna erbjöds på gymnasiet. Sara har dock erfarit att på universitetet är föreläsningarna ofta inte en
tillräcklig matematisk resurs för att lyckas lösa uppgifter. I stället måste hon på
eget initiativ använda sig av boken som en matematisk resurs för att kunna tillägna sig det matematiska lärandeobjektet. Ur Saras perspektiv är lärobokens teoretiska avsnitt och exempel en manuell och extern matematisk resurs som studenten själv måste uppmärksamma och aktivera.
Gymnasiet: lärarens genomgång [MR] Æ kan göra [ML]
Universitetet: lärarens genomgång [MR] Æ egen inläsning [MR] Æ kan göra [ML]

Ett annat exempel på att vilka matematiska resurser som behöver användas för
att göra det matematiska innehållet tillgängligt och på vilket sätt detta skall ske
är Saras förändrade sätt att använda läroboken som en matematisk resurs. Trots
att matematikundervisning på grundskolan och gymnasiet har en tendens att vara
läroboksstyrd, indikerar Sara att sättet att använda läroboken som matematisk
resurs är ovant och förändrat. För det första måste Sara faktiskt använda läroboken som självständig matematisk resurs på eget initiativ, dvs. som en manuell
matematisk resurs, vilket i sin tur har element av att studenten i egenskap av lärande aktör blir mer självständig. För det andra skall Sara använda läroboken
som matematisk resurs på ett ändamålsenligt sätt. Sara säger att hon i första
hand läser exempel i boken, men hon kan också läsa de mer teoretiska delarna
för att på så sätt få en förståelse av och uppfattning om det matematiska innehållet. Att Sara tycker att det är tråkigt att läsa i boken kan ställas i relation till att
hon i förintervjun uttrycker att det hon verkligen tycker är roligt med matematik
är att producera fina lösningar och uppställningar samt att diskutera och lösa
svårare matematiska problem tillsammans med studiekamrater. Ur Saras per-
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spektiv kan läsandet i boken därför upplevas som ett nödvändigt hinder att ta sig
förbi innan det ”riktiga” arbetet med matematikstudierna kan börja.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Sara i egenskap av lärande aktör använder fler matematiska resurser på ett delvis nytt sätt för att orientera sig
mot ett mer teoretiskt matematiskt innehåll, vilket i sin tur ger möjlighet att påbörja arbetet med övningsuppgifter. Ett viktigt karaktärsdrag är alltså att den teoretiska orienteringen inte främst är ett självändamål utan görs för att hon skall
kunna lösa övningsuppgifter. Jag har valt att kalla detta delvis förändrade matematiska lärandeobjekt för funktionell förståelse. Arbetet med övningsuppgifter
är fortfarande centralt men studenten erfar att det krävs vissa teoretiska kunskaper av mer operationell karaktär för att ha möjlighet att faktiskt lösa uppgifterna.
Funktionell förståelse är alltså ett matematiskt lärandeobjekt som har en tydlig
gymnasial procedurinriktad prägel men samtidigt åstadkommer en förändring av
studenten som lärande aktör då han eller hon måste utföra nya handlingar och
använda matematiska resurser på ett förändrat sätt.

5.3.2 Om att arbeta med övningsuppgifter
Fredrik arbetar med uppgift 2.4.23 vilken är formulerad enligt följande:
In exercises 22–29, express the derivative of the given function in terms of
the derivative f ′ of the differentiable function f.
23.

(

f 5x − x2

)

Erika: Vad är det du ska göra?
Fredrik: Det är det jag försöker komma fram till just nu.
[läser uppgiften och antecknar]
Fredrik: Vad menar de egentligen?
Erika: Vad gör du? Du kollar facit.
Fredrik: Mm, jag kollar hur pass lätt det är.

(

)

Fredrik tittar på svaret i facit, som ser ut enligt följande: (5 − 2 x ) f ′ 5 x − x 2 . Sedan löser han uppgiften.
Erika: Vad tänker du?
Fredrik: Nej, men det var ju… Om man ska se det som att f (x) och så tar man
då x. Då ska man ta den inre derivatan 5 − 2 x också. Så man får tänka så. Jag
uppfattade det inte riktigt så, men det är ju. Det står ju inte lika med. Skulle det
ha stått f ( x) = 5 x − x 2 så skulle det inte alls ha blivit så.
Vid ett senare tillfälle under samma lektion skall Fredrik lösa en uppgift som
saknar facit (2.4.30 i Calculus)
30. Find

d ⎛⎜ x 2 − 1 ⎞⎟
dx ⎜ x 2 + 1 ⎟
⎝
⎠ x = −2
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Fredrik: Jag tycker inte om att räkna de uppgifter som det inte finns facit på.
Erika: Varför inte?
Fredrik: Då vet man inte om man har gjort rätt. Då kan man bara ana.
Analys: Det är vanligt att elever och studenter vill ha facit till matematikuppgifter. Att Fredrik ger uttryck för detta kan tolkas som ett uttryck för en tradition
inom matematikundervisningen som är väl etablerad inom alla årskurser och
stadier, nämligen att huvuddelen av arbetet går ut på att arbeta med uppgifter
och att arbetet med en uppgift är färdigt när man åstadkommit ett svar som överensstämmer med facit. För Fredriks del tycks facit inte bara användas för att utvärdera och bedöma ett färdigt resultat. Det är också en matematisk resurs som
han använder för att komma framåt och få idéer. Facit ger en ledtråd om både
det matematiska innehållet och målet med uppgiften, men också på vilket sätt
detta skall uppnås och representeras. På så sätt får facit som matematisk resurs
även en funktion att explicitgöra universitetsmatematikens karaktär och vad som
i det sammanhanget anses vara viktigt.
Samtidigt uttrycker Fredrik i förintervjuerna att han tycker om uppgifter som
kräver eget tänkande och som inte är standardiserade och syftar till att öva en
viss teknik, illustrera ett specifikt samband eller på något annat sätt är enkelt och
tillrättalagt. Ur det perspektivet kan önskan om ett facit också tolkas som ett uttryck för bekvämlighet och ett större utrymme för matematiska chansningar. Då
kan man lösa uppgifter snabbare, vilket är effektivt och bekvämt. En annan orsak till att Fredrik helst arbetar med uppgifter som har facit kan också vara att
det är ett mer självständigt sätt att arbeta. Genom att använda facit som en självständig matematisk resurs blir han mindre beroende av studiekamrater och lärare. I stället kan han i högre utsträckning arbeta i den takt och vid de tidpunkter
som passar honom. Att fastna på uppgifter utan facit kan dock kräva tillgång till
mer interaktiva och beroende potentiella matematiska resurser, vilket nödvändiggör en anpassning till sammanhanget. Att vara en självständig och oberoende
lärande aktör när det gäller matematikstudier på universitetet kan också tolkas
som en maktfaktor i förhållande till exempelvis övriga studiekamrater samt vara
stärkande och stimulerande för självförtroendet och självkänslan samt bidra till
att forma Fredriks identitet som är nära kopplad till honom som lärande aktör.
Det är dock värt att poängtera att det krävs kompetens av studenten för att kunna
använda facit som en självständig matematisk resurs. Här kan man jämföra med
Jenny och Lukas som båda vid olika tillfällen har upplevt osäkerhet om huruvida deras svar verkligen kan bedömas vara korrekt i jämförelse med svaret i facit.

Under en räkneövning en måndag förmiddag väntar Jenny på att få hjälp med
några uppgifter som hon har arbetat med tidigare men inte lyckats lösa. Det är
bland annat uppgifterna 1.2.17 och 1.2.21 i Calculus (Adams, 2003).
Bestäm gränsvärdet eller förklara varför det inte existerar:
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1.2.17 lim

x →9

x −3
x −9

x −3
inte är definierad i x = 9 krävs det att funkx −9
tionsuttrycket skrivs om. Det kan göras genom att använda konjugatregeln ”baklänges” på följande sätt:
x −3
x −3
1
f ( x) =
=
=
x −9
x +3
( x − 3)( x + 3)

Eftersom funktionen f ( x) =

Därav följer att: lim

x →9

1.2.21 lim

x →0

x −3
1
1
1
1
= lim
=
=
=
x→9 x + 3
x −9
9 +3 3+3 6

x−2
x−2
x−2

är definierad i x = 0 sammanfaller gränsvärx−2
det och funktionsvärdet i denna punkt. Därför kan gränsvärdet, som är lika med
minus ett, bestämmas direkt genom att beräkna funktionsvärdet för x = 0.
Eftersom funktionen f ( x) =

Uppgiften kan även lösas genom att först konstatera att
x − 2 = x – 2 om x ≥ 2
1)
2)

x − 2 = – ( x – 2) = 2 – x om x < 2

Eftersom x → 0 betyder det att endast fall 2 är aktuellt.
x−2
2− x
2
= lim
=
=–1
Därav följer att: lim
x →0 x − 2
x →0 x − 2
−2
För att kunna lösa uppgiften krävs kännedom om hur absolutbelopp och gränsvärden hanteras. Uppgiften är utformad på ett sådant sätt att den kan lösas genom att ”sätta in x = 0” och beräkna uttryckets värde. Absolutbeloppet kan hanteras genom att man delar upp det på två fall som man sedan undersöker var för
sig, men eftersom x skall närma sig noll kommer x i en omgivning av noll att
endast aktualisera det andra fallet. Uppgiften kräver alltså en analys av vad som
händer med absolutbeloppet, snarare än ett standardmässigt förfaringssätt där två
fall genereras.
Jenny berättar att de har arbetat med uppgifter från avsnitt 1.2 om gränsvärden i
slutet av förra veckan, men misslyckats med att lösa flera av dem. När det gäller
uppgift 1.2.17 visar Jenny att de har kvadrerat täljare och nämnare i funktionsut-
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trycket och sedan brutit ut x, men hon misstänker att det kanske var en olämplig
strategi.
Jenny: Vi skrev ju först om den då och upphöjde hela till två. Sedan bröt vi ut ett
x. Det skulle man nog kanske inte göra. Det fanns inget bra exempel på det här
eller i boken. Ibland kan man ju gå tillbaka och kolla på andra exempel och
göra likadant när man inte vet riktigt.
[bläddrar lite i boken]
Nej, det fanns nog inget. Det var därför vi inte klarade av det. På andra har
man ju liksom kollat. Men nu är det roten ur och sedan är det delat med. Det
fattade vi inte.
Jag pekar på ett exempel i boken, där en del i lösningen använder sig av faktoriseringen x 2 + x − 6 = ( x − 2)( x + 3) [exempel 7, s. 67] och frågar Jenny hur läroboksförfattaren har gått tillväga där.
Jenny: Där har de ju två fall. Men det är ju för att det är absolutbelopp. Men det
tror jag inte att man ska ha. Ska man det? Är det för att det är roten ur så det
blir plus och minus?
Jenny berättar också mer specifikt om hur de har arbetat med uppgift 1.2.21.
Jenny: Ja, här var ju absolutbelopp då. Och då testade vi två fall. Och så blev
det ett och så blev det minus ett. Och sedan i facit så stod det minus ett, att svaret var minus ett. Men vi fick ju två fall, men det är ju bara det [minus ett] som
är svaret. Och det fattade vi inte så vi tänkte fråga om det. Första fallet försvinner. Det gjorde det ju inte här [pekar på exempel 7 i boken].
I Jennys skriftliga lösning av uppgiften har hon endast skrivit upp själva funktionen utan att ange limes då x går mot noll före. Jenny förklarar det så här:
Jenny: Som jag har fattat det hittills så har man det här limes då x går mot noll,
då använder man den när man liksom har… Så denna var ju inte så svår att bryta ut… Den använder man sedan så sätter man in det som det går mot. Då sätter
man in det x:et. Det är typ det man använder det till.
Vi tittar på uppgiften tillsammans och pratar om hur absolutbeloppet i uttryckets
täljare skall tolkas då x närmar sig noll. Jag förklarar att oavsett om x närmar sig
noll från vänster eller höger kommer uttrycket innanför absolutbeloppet i det här
fallet att bli negativt, vilket leder till att fall 2 blir aktuellt.
Erika: För om vi ska kunna ta bort absolutbeloppet och fortfarande ha det här
positivt, då måste vi ändra ordningen.
Jenny: Så man ska alltid göra det? Så absolutbeloppet ska alltid bli positivt?
Erika: Mm.
Jenny: Okej.
Erika: Så här måste man tänka noga på vad det är för tal man ska sätta in.
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Jenny: Så egentligen kan man göra så på alla, för alla är ju… Alltså om det
finns två gränsvärden, två fall så blir det alltid något som är negativt. Då ska
man alltid skriva om det.
Analys: Från Jennys berättelser om hur hon och hennes studiekamrater arbetat
med uppgifterna i avsnitt 1.2 om funktioners gränsvärden har jag valt att fokusera hur läroboken används som en matematisk resurs i förhållande till det lärandeobjekt som Jenny orienterar sig mot. Det övergripande syftet med uppgifterna
är att kunna hantera gränsvärden, även för funktioner som inte är definierade i
den aktuella punkten. För några uppgifter sammanfaller gränsvärde och funktionsvärde i den aktuella punkten, men flera uppgifter är konstruerade så att någon form av algebraisk manipulation av funktionsuttrycket är nödvändigt för att
kunna bestämma gränsvärdet.
Jennys sätt att lösa uppgiften är starkt präglat av hur tidigare uppgifter på det
aktuella avsnittet har lösts. I stället för att undersöka den aktuella uppgiftens matematiska egenskaper, försöker Jenny hitta en lösningsstrategi utifrån de fullständigt lösta exempel som finns i boken. När hon inte hittar något sådant som
hon tycker sig kunna använda, relaterar hon i stället lösningen till föregående
övningsuppgift och försöker lösa uppgiften på samma sätt som den föregående.
Detta indikerar att arbetet med att lösa matematikuppgifter i allmänhet och uppgifter ur en lärobok i synnerhet inte endast är en fråga om enskilt tänkande i relation till studenternas förkunskaper i matematik. I stället kan deras matematiska
arbete vara starkt präglat av det specifika sammanhang i vilket arbetet äger rum.
Jenny refererar snarare till det sammanhang som uppgiften är hämtad ur, än till
uppgiftens faktiska matematiska innehåll. Detta kan tolkas som en indikation på
att Jennys matematiska lärandeobjekt i sammanhanget har en procedurinriktad
karaktär. Jennys matematiska resonemang kan med Lithners terminologi (2003)
beskrivas som ”identifying similarities” (IS), vilket går ut på att hitta ytliga likheter mellan olika matematiska objekt, snarare än att analysera deras mer grundläggande karaktär och göra en bedömning av situationen som en helhet. Jennys
angreppssätt av uppgiften har också tydliga paralleller till studenternas berättelser om sina erfarenheter från gymnasiematematiken, där en stor del av studenternas matematiska lärande genererades utifrån att man löste flera liknande uppgifter och i efterhand genomskådade tanken och strukturen med dem. En närmare betraktelse av de uppgifter som studenterna förväntas arbeta med i avsnitt 1.2
är dock mer divergenta till sitt innehåll, vilket medför att detta inte blir en framkomlig strategi för Jenny.
Utifrån Talls (1991) karaktärisering av avancerat matematiskt tänkande kan
konstateras att uppgifterna 1.2.17 och 1.2.21 innehåller elementär matematik.
Uppgifterna omfattar dock flera moment samtidigt, i kombination med inslag av
självständigt tänkande och specialfall. Detta kan beskrivas som att uppgiften ur
ett matematiskt perspektiv refererar till en mer matematiskt global kontext. Att
Jenny inte lyckas lösa uppgiften kan då förklaras med att hon placerar in uppgiften i en mer lokal kognitiv kontext. Ur ett studerandeperspektiv kan dock förhål-
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landena beskrivas som omvända och motsatta. De exempel och lösningsstrategier som presenteras i boken kan ur studenternas perspektiv snarare beskrivas som
att de refererar till en lokal kognitiv kontext, då metoden endast kan användas
för att lösa någon enstaka övningsuppgift. Det gör också att de lösningsmetoder
och strategier som presenterades på gymnasiet kunde betraktas som mer generella då de ofta omfattade en hel svit av uppgifter. Här kan alltså konstateras att en
beskrivning av matematiken som lokal och generell kan ha en motsatt innebörd
om man i stället utgår från studenternas perspektiv. I det sammanhanget är det
också rimligt att anta att en universitetslärares diskussioner om matematikens
generalitet kan sakna mening och tydlighet för studenterna.
Min slutsats är att även om man kan karaktärisera Jennys matematiska lärandeobjekt som procedurinriktat ligger svårigheten för henne endast delvis i diskrepansen mellan bokens presentation av matematikens lärandeobjekt som objektinriktat i form av mer generiska exempel och övningsuppgifter samt hennes
procedurella perspektiv på matematikens lärandeobjekt. I förintervjun ger Jenny
uttryck för en stark medvetenhet och vilja att i så stor utsträckning som möjligt
utforma sitt matematiska lärandeobjekt som en fråga om förståelse. För Jenny
som beroende lärande aktör är dock ”att göra” det huvudsakliga sättet på vilket
hon kan tillägna sig matematikens lärandeobjekt med boken som matematisk
resurs. Jag skulle i stället vilja beskriva Jennys ambition, inte främst som en vilja att uppnå en algoritmisk förståelse, utan snarare en funktionell förståelse som
hon kan hantera och så småningom utveckla till en mer strukturell förståelse.
Funktionell förståelse kan alltså betraktas som en bygga mellan procedurer
och objekt, som innehåller både en individuell kognitiv aspekt men också har
starka sociala och situationella inslag. En student kan inrama sin funktionella
förståelse genom att analysera den aktuella situationen och göra det som han eller hon upplever att det förväntas av en i den aktuella situationen. Denna tolkning kan i sin tur relateras till Sfards teori om reifiering (1991) som beskriver
matematisk begreppsutveckling från procedur till objekt. Sfards första fas, interorisation, har tydliga paralleller med algoritmisk förståelse. Det finns dock en
väsentlig skillnad mellan funktionell förståelse och Sfards kondensationsfas.
Medan den senare snarast innebär en intensifiering av samma element som aktualiseras i interorisationsfasen, innebär en omorientering av ett matematiskt lärandeobjekt mot funktionell förståelse en kvalitativ skillnad genom att individen
använder sig av delvis andra matematiska resurser på ett nytt sätt. I Jennys sätt
att arbeta med uppgifterna finns tydliga inslag av interorisation eller en orientering mot en algoritmisk förståelse genom att lära sig utföra enklare matematiska
operationer.
Fredrik har löst alla uppgifter så långt som föreläsningen sträcker sig och arbetar
nu med uppgifterna 1.4:33 och 1.4:34 i Calculus (Adams, 2003).
1.4:33 If an even function f is right continuous at x = 0 ,
show that it is continuous at x = 0 .
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Ett lösningsförslag på uppgiften kan se ut enligt följande:
Definitionen av en jämn funktion består i att f ( x) = f (− x) ,
vilket geometriskt kan tolkas som att funktionen är symmetrisk längs y-axeln.
Definitionen av en högerkontinuerlig funktion består i att lim f ( x) = f (c)
x →c +

Med hjälp av dessa två definitioner får vi att:
lim f ( x) = lim f (− x) = lim f ( x) = f (0)
x →0 −

x →0 −

x →0 +

1.4:34 If an odd function f is right continuous at x = 0 ,
show that it is continuous at x = 0 and that it satisfies f (0) = 0 .
Lösningsförslag:
För en högerkontinuerlig funktion gäller att: lim f ( x) = f (0)
x →0 +

lim f ( x) = lim − f (− x) = lim − f ( x) = − lim f ( x) = − f (0) = f (−0) = f (0)

x →0 −

x →0 −

x →0 +

x →0 +

Då − f (0) = f (0) ger det att f (0) = 0 .
Fredrik har endast gjort några schematiska skisser och skrivit ner f ( x) = f (− x) i
sitt block. Jag ber honom förklara muntligt hur han tänker och resonerar om
uppgifterna. Fredrik börjar med att redogöra för uppgift 1.4.34.
Fredrik: Definitionen är att den är symmetrisk längs, ja, längs… Vet du då hur
den ser ut på höger sida så kan du, om inte annat så kan du ju dubbelspegla
den. Du speglar den först i y-axeln och sedan i x-axeln. Men det är ju… Nej, nu
blir det fel. Eller blir det det? Nej, det fungerar.
[…]
Fredrik: Jag kan spegla den i båda axlarna. Och då vet man ju fortfarande att
den är… alltså formulera det. Men jag kan ju inse att det stämmer eftersom det
där är givet. Det spelar ju ingen roll om den är positiv här eller negativ här, eller om den ser ut så här och så vidare. Den kommer ju ändå att gå genom punkten noll eftersom den är symmetrisk i den punkten. För det är definitionen på en
udda funktion.
Analys: De två uppgifterna som Fredrik skall lösa innehåller två huvudsakliga
komponenter, udda respektive jämna funktioner och kontinuitet. I ett inledande
kapitel i Calculus behandlas funktioner och deras grafer, där Adams (2003) definierar jämna och udda funktioner med hjälp av algebraiska uttryck. Därefter
gör författaren ett mer geometriskt baserat resonemang om begreppet genom att
i texten beskriva och i figurer illustrera att jämna funktioner är symmetriska runt
y-axeln och udda funktioner är symmetriska kring origo. Läroboken har alltså ett
tydligt inslag av växling mellan olika representationsformer inom matematiken,
där den använder grafiska representationsformer för att illustrera olika algebraiska egenskaper.
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Även om Fredrik har skrivit upp definitionen av en jämn funktion, finns det
en tydlig koppling till de grafiska aspekterna av jämna och udda funktioner i
hans resonemang. Trots att Fredrik inte gör en formell och fullständig skriftlig
lösning av uppgifterna för han ett matematiskt resonemang som inriktar sig mot
det matematiska innehållet i uppgifterna. Utgångspunkterna för hans resonemang kan snarare kopplas till dess matematiska innehåll än till exempelvis yttre
likheter med lösta exempel i boken. I det korta utdrag av Fredriks resonemang
kan också iakttas att han på ett självklart sätt behandlar grafiska och algebraiska
representationsformer som ekvivalenta företeelser.
Den påtagliga grafiska karaktären i Fredriks matematiska argumentation har
paralleller med både bokens sätt att resonera och lärarens sätt att förklara i samband med en föreläsning. En formell algebraisk definition illustrerar och förklaras med hjälp av andra representationsformer, exempelvis en grafisk representation. Ett troligt scenario är att just dessa exempel och illustrationer är en viktig
matematisk resurs för studenternas matematiska lärandeobjekt.

5.3.3 Om att utvärdera arbetet med övningsuppgifter
Jenny och en annan studiekamrat har löst uppgift 2.2:29 i Calculus:
Using the definition of derivative, find equations for the tangent line to the curve
y = x + 6 at the point (3,3).

Jenny har lyckats få fram tangentens riktningskoefficient. Därefter skriver hon
upp räta linjens ekvation och bestämmer funktionens m-värde. Hennes resultat
blir:
1
x + 2,5 men i facit står det x − 6 y = −15 vilket gör att Jenny blir osäker på
6
om hennes svar är korrekt.
y=

Jenny: Minus 15. Har de haft kvar den då eller har de satt in… ?
Erika: Jag tror att de har försökt att svara så att de ska slippa några rationella
uttryck. De vill bara ha heltalskoefficienter.
Jenny: Men har de liksom satt in vad vi har fått här då i den, eller vadå?
Erika: Om vi vill skriva om detta med heltal så kan du börja med att multiplicera
båda leden med 6. Sedan flyttar du om det där lite, så att du får konstanttermen
på ena sidan.
Jenny: Och vad vill de ha på vilken sida?
Erika: [läser i facit] De började med x.
Jenny: Mm.
Analys: När Jenny genererar ett svar som inte överensstämmer med facit kan det
aktualisera frågan om vad likhet och rätt svar egentligen innebär ur ett matema-
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1
x + 2,5 och x − 6 y = −15
6
två olika representationer för den tangentlinje som efterfrågas i uppgiften. Den
ena ekvationen kan med några algebraiska manipulationer skrivas om som den
andra. För detta krävs dock en kunskap om och förtrogenhet med vad matematisk likhet innebär. Det kräver också grundläggande färdigheter i algebra för att
skriva om uttrycken. Det kanske mest väsentliga är dock att studenten är medveten om möjligheten att skriva om uttrycket och att han eller hon har självförtroende, vilja och mod att prova och försöka.
Jenny är mycket osäker och tveksam i sin bedömning av sitt svar i förhållande till facit. Det kan bero på att det krävs algebraiska färdigheter för att kunna se
att de två ekvationerna representerar samma räta linje, något som Jenny i det här
fallet tycks sakna. Jennys osäkerhet kan också hänskjutas till en bristande förtrogenhet med den matematiska kulturen, där det är tillåtet att prova olika alternativ utan att på förhand veta om det kommer att generera ett korrekt svar. Jenny
tycks vara omedvetenhet om sitt eget handlingsutrymme och matematiska förmåga, samtidigt som hon saknar en verktyg för att bedöma matematisk likhet.
Att Jenny systematiskt använder ”de” indikerar att det finns någon annan extern resurs som sätter agendan och bestämmer hur saker och ting skall göras och
hur det skall vara. Detta kan beskrivas som att Jenny gör en subtil identifikation
av en auktoritet som finns utanför henne själv. En konsekvens som man kan
fundera på i det här sammanhanget är hur hennes syn på sitt eget ansvar för sitt
lärande blir. Annorlunda uttryckt kan man tänka sig att Jenny i större utsträckning än t ex Sara betraktar sig själv som ett objekt än som ett subjekt när det
gäller lärande.
Den första utsagan kan tolkas som ett försök av Jenny att genomskåda hur läroboksförfattaren har tänkt och gått tillväga, samt hur boken är upplagd. Konsekvens av att detta kan vara att lokala matematiska resurser får mindre utrymme
och betydelse. Det kan uttryckas som att boken blir den ”signifikanta berättaren”
medan studiekamrater och lärare snarare används som matematisk resurs med
syfte att avkoda boken, inte för sina egna värdens skull. Syftet blir alltså inte att
ha ett genuint matematiskt samtal utan att med hjälp av dem tolka lärobokens intentioner och genomskåda dess knep.

tiskt perspektiv. I det här fallet är ekvationerna y =

Lukas löser uppgift 2.3.11 och skall förenkla svaret.
Calculate the derivative of the given function.
⎛
x2 ⎞
Simplify your answers whenever possible: y = x ⎜⎜ 5 − x − ⎟⎟
3 ⎠
⎝

Svaret i facit:

5
2 x

3

−

3
5
x − x2
2
6
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Lukas har deriverat funktionen och försökt förenkla funktionsuttrycket så långt
som möjligt, vilket resulterar i ett liknande uttryck men med rationella exponenter.
Lukas: Det känns som att man skulle kunna plocka bort lite fler siffror.
Erika: Vadå till exempel?
Lukas: Tanken var ju när jag tittade på det här då. När jag såg denna då. Att
man kanske kunde förlänga det här då. Men i och med att man inte har samma
nämnare så blir det kanske inte så bra.
Erika: Skulle du vilja ha ett enklare uttryck?
Lukas: Precis. Eller åtminstone… Ja, precis. Men det kanske är svårt att fixa i
och med att det inte är samma. Eftersom x är så olika så blir det upphöjt till så
många olika nivåer.
Lukas jämför sitt svar med facit och ser att det skiljer sig något från hans svar.
Han vänder sig till mig och ber om hjälp med att bedöma svaret.
Lukas: Om det hade varit ”förenkla så långt som möjligt”, hade du godkänt den
här varianten?
Erika: Absolut!
Lukas: Kanon! Bra, jag litar inte på min egen förmåga här.
Erika: Varför gör du inte det?
Lukas: Nej, jag trodde ju inte att det var färdigt här. Anledningen är ju kanske
att man har lärt sig att, någon gång i tiden, att när det står ”förenkla så långt
som möjligt” så hamnar man någonstans, 2x. Det ska bli något fint. Det ska bli
något bra.
Erika: Var har du lärt dig det?
Lukas: Nej, det har väl bara blivit. Det har väl bara varit så genom hela mattetiden så. Men visst, detta är väl en klar förenkling om man jämför med det.
Analys: Episoden utgör ett exempel på en diskrepans mellan Lukas tidigare erfarenhet av att arbeta med matematik på gymnasiet och vad som förväntas av
honom på universitetet. Lukas är tveksam till om svaret är tillräckligt förenklat,
vilket i hans ögon skall resultera i något som är väsentligen enklare och synbart
förkortat jämfört med vad han startade med. När det svar som Lukas har åstadkommit inte svarar mot det kriteriet blir han tveksam till om det är tillräckligt
förenklat. Att han inte eftersträvar absolut överensstämmelse mellan sitt eget
svar och facit indikerar att han har förstått att detta inte är ett krav för att en
uppgift skall vara korrekt löst. Snarare finns en gradskillnad där det gäller för
honom att veta när svaret är ”tillräckligt likt” för att anses som korrekt. I dialogen ger Lukas uttryck för en viss säkerhet när det gäller det matematiska innehållet som i det här fallet handlar om att derivera en funktion. Från gymnasiet
har han tidigare erfarenheter av vad ett ”förenklat svar” bör innebära. Den erfarenheten får han nu får ompröva och då visar det sig att ett förenklat svar inte
nödvändigtvis behöver vara ett kort och enkelt uttryck. Denna erfarenhet kan utgöra ett underlag för Lukas mot en omorientering av hans matematiska lärandeobjekt. För hans del är detta en direkt konsekvens av stadieövergången. Förutom
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erforderliga matematiska kunskaper för att lösa övningsuppgifter krävs även
kunskaper om hur dessa kan representeras och uttryckas på olika sätt samt förtrogenhet med när vilka av dem bör användas.
Fredrik har löst en uppgift som handlar om att hitta tangenten till en funktion.
Han jämför sitt svar med facit.
Fredrik: Hur fasen blir det där? Blir det samma? Nej, det blir minus där. Det
blir minus där också. Det är de där två tecknen som är fel. Det är alltså detta
tecknet som är fel, varför det nu är fel. Men alltså, om man deriverar detta…
Fredrik kontrollerar sina uträkningar igen.
Fredrik: Ja, det är ett x där också. Men det kan ju inte vara ett x där. Ja, okej,
där har vi ett x och där har vi minus ett. Då så. Då är jag med. Det var det lilla
x:et jag glömde där. Det var bara det som var fel. Då så.
Analys: När Fredrik jämför sitt svar med facit uttrycker han en medvetenhet om
att hans svar kan vara korrekt trots att det inte är exakt likadant formulerat som i
facit. Efter att ha räknat igenom uppgiften ytterligare en gång hittar Fredrik felet
som han rättar till och anser sig därmed färdig med uppgiften. Till skillnad från
Jenny och Lukas uppvisar inte Fredrik några tveksamheter över hur svaret är uttryckt utan är trygg med att svaret är korrekt då han bedömt att uträkningarna är
korrekta.

5.3.4 Analys av studenternas arbete med övningsuppgifter
I följande avsnitt kommer de redovisade räkneövningsepisoderna med Sara,
Fredrik, Jenny och Lukas att analyseras ur ett mer övergripande perspektiv. Utgångspunkten för analysen är kategorierna ”matematikens lärandeobjekt”, ”matematiska resurser” och ”studenten som lärande aktör”, som genererats i förintervjuerna. Kategorierna används för att beskriva studenternas arbete med övningsuppgifterna, samtidigt som användningen av dem bidrar till att ytterligare
undersöka deras karaktär och innehåll. Det bör betonas att syftet med analysen
är av teoretisk och generaliserande karaktär, där studenternas utsagor och handlingar utgör underlag för analysen och exempel på kategoriernas funktion och
karaktär. Följande analys skall därför inte uppfattas som en beskrivning av hur
studenterna löser övningsuppgifter, utan det centrala i framställningen är hur de
tre kategorierna sätts i spel, förändras och samverkar i samband med att studenterna arbetar med matematik. För att göra framställningen mer överskådlig har
jag valt att belysa studenternas arbete med att lösa matematikuppgifter utifrån
hur de identifierar matematikens lärandeobjekt i samband med arbetet med uppgifter, hur de använder matematiska resurser för att uppnå det matematiska lärandeobjektet samt hur de bedömer om det resultat de fått fram är korrekt.
Även om studenternas huvudsakliga syssla när det gäller matematikstudier på
universitetet fortfarande är att lösa uppgifter, tycker studenterna att dessa är mer
komplexa och sammansatta samt har en annan karaktär än på gymnasiet. Detta
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kan relateras till tidigare diskussion om skolmatematik samt akademisk matematik (se t.ex. Artigue m.fl., 2007; Lampert, 1990; Robert & Schwarzenberger,
1991). Ytligt sett kan skillnaden mellan att arbeta med matematik på gymnasiet
och universitetet främst tolkas som kvantitativ. Föreläsningarna är längre, räkneövningarna är fler, boken är tjockare, studietempot har ökat och antalet uppgifter som skall lösas har ökat väsentligt. En närmare analys av studenternas arbete med övningsuppgifter indikerar dock att det snarare handlar om att boken
har ett annat förhållningssätt till matematiken och ett annat syfte med uppgifterna, vilket i sin tur kräver att studenterna arbetar på ett annat sätt. Studenternas
upplevelser av detta uttrycks bland annat genom att de anser att det inte alltid är
möjligt att förstå hur uppgifterna i läroboken skall lösas direkt efter en föreläsning. För Jenny blir det påtagligt att det inte alltid går att hitta ett exempel i läroboken som kan användas som mall för hur övriga övningsuppgifter skall lösas.
Universitetets lärobok med dess exempel kan alltså inte användas som en matematisk resurs på samma sätt som gymnasiets bok. I gränssnittet mellan dessa två
förhållningssätt till arbetet med övningsuppgifter finns tydliga drag av den problematik som kan uppstå då studenten orienterar sig mot ett matematiskt lärandeobjekt av en mer gymnasieinriktad karaktär medan de övningsuppgifter som
studenterna möter på universitetet fokuserar ett mer objektorienterat matematiskt
lärandeobjekt.
Även om Jenny tydligt uttalat att hon strävar efter en mer strukturell förståelse kan hennes angreppssätt av uppgifterna av en utomstående observatör snarare
beskrivas som algoritmiskt. Hon har ett procedurinriktat lärandeobjekt som
främst kan karaktäriseras som ”att göra”. Av dialogen framgår också att Jenny
med bokens hjälp försöker göra det matematiska innehållet, när det gäller absolutbelopp, tillgängligt. När Jenny efterfrågar en generell regel kan det tolkas som
att hon försöker att generalisera sitt lärandeobjekt. I stället för att ur hennes perspektiv arbeta med ett specialfall, söker hon en generellt tillämpbar regel för absolutbelopp och uppgifter om gränsvärden. Denna typ av generalisering utgör ett
fundamentalt annorlunda matematiskt lärandeobjekt än den typ av matematisk
generalisering som omnämns i samband med Advanced Mathematical Thinking
(Tall, 1991), där det är matematikens innehåll som kan ges en generell prägel.
Begreppet ”generalisering” får olika innebörd beroende på om vi talar om generell matematisk metod eller generell matematisk förståelse. En skillnad mellan
matematiken på gymnasiet och universitetet kan vara att de genomgångar och
exempel som presenteras av läraren och i läroboken på gymnasiet främst syftar
till att beskriva och träna olika lösningsprocedurer, där den generella aspekten
fokuserar metoden.
Universitetsmatematikens centrala delar utgörs snarare av idéer, sätt att resonera eller ett helt sammanhang. Utifrån detta skall studenterna sedan arbeta med
exempel som på olika sätt belyser och illustrerar det fenomen, sammanhang eller
den idé som är aktuellt. I detta gränssnitt kan flera problem uppstå för studenterna. Studenterna måste observera denna förskjutning från lösningsmetod till förståelse, vilket utgör en subtil men väsentlig förändring av matematikens innehåll. I enlighet med detta måste studenterna därmed orientera sig mot ett nytt
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matematiskt lärandeobjekt. I stället för att först tillägna sig en metod, som ur
studenternas perspektiv kan beskrivas som ”att förstå” hur de skall lösa uppgifter, skall de i stället lösa uppgifter som på olika sätt belyser en mer generell kunskap och matematisk förståelse. Studenterna skall alltså ”förstå för att göra” i
stället för att ”göra för att förstå”.
De måste också ha förmåga att omsätta denna insikt i handling genom att arbeta och studera på ett delvis annat sätt med matematiken, vilket alltså innebär
en förändring av studenten som lärande aktör. Det kan medföra ett behov av
komplettering av matematiska resurser, men också att tillgängliga objekt och företeelser används på nya sätt. En föreläsning kan exempelvis innehålla en
genomgång av ett matematiskt bevis, där syftet är att studenterna på egen hand
skall kunna tillämpa den teknik eller idé som ligger till grund för beviset i andra
sammanhang. När studenterna försöker lösa efterföljande uppgifter ställer det
krav på att studenterna extraherar detta ur föreläsningen genom att exempelvis
självständigt läsa i boken och studera andra exempel av denna teknik eller idé.
Dessa handlingar som studenten utför i egenskap av lärande aktör innebär att föreläsningen och boken utgör väsentligen andra matematiska resurser än när läraren som matematisk resurs demonstrerar en lösningsmetod som sedan tillämpas
på liknande uppgifter i läroboken.
Ur ett matematiskt perspektiv har alltså universitetsmatematiken en tendens
att bli alltmer generell och övergripande, där många exempel är av generisk karaktär och syftar till att illustrera en grundläggande idé eller samband. När studenterna uppnår en genuin förståelse för denna idé skall det resultera i en förmåga att lösa de olika uppgifter som på olika sätt utgör exempel på detta. Ur
Jennys perspektiv kan däremot en rimlig tolkning vara att matematiken snarare
blir alltmer specifik och lokal då en lösningsstrategi oftast bara fungerar för en
uppgift, medan nästa uppgift, ur hennes perspektiv, kräver ett helt nytt angreppssätt.
Ovanstående resonemang kan också bidra till delvis ny innebörd av begreppen algoritmisk, funktionell och strukturell förståelse. Medan dessa begrepp
främst inriktats mot det matematiska innehållet kan en närmare koppling till ett
procedurinriktat matematiskt lärandeobjekt ge begreppen en delvis annan innebörd. Vad studenter väljer att göra, dvs. vilka handlingar de utför i ett specifikt
sammanhang påverkas även av deras uppfattning av den aktuella situationen. Ur
det perspektivet kan en algoritmisk ansats betraktas som studentens försök att
koppla ett matematiskt innehåll till en specifik handling i den aktuella situationen. Mer konkret uttryckt kan exempelvis Jennys ansats att hitta en generell regel för hur man skall hantera absolutbelopp definieras som en strävan efter en
algoritmisk förståelse, där hon associerar sitt angreppssätt till hur absolutbelopp
tidigare har hanterats i boken och under kursens gång. Studenternas identifikation av matematiska lärandeobjekt är alltså nära förknippat med den aktuella situation och det lärandesammanhang som studenterna befinner sig i. Denna tolkning har en nära koppling till ett situerat perspektiv på kunskap och lärande
(Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991). Individens lärande påverkas av den socialt konstituerade mening i sammanhanget som den situerade praktiken erbju-
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der. I mina data spelar dock studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter en
avgörande roll. Det är interaktionen mellan deras tidigare individuella matematiska kunskaper och deras erfarenheter och uppfattning av den aktuella situationen som bidrar till att algoritmisk, funktionell och strukturell förståelse får en
delvis ny innebörd.
Att beskriva matematikens lärandeobjekt i termer av algoritmisk, funktionell
och strukturell förståelse kan bidra till att synliggöra skillnaden mellan exempel
och förklaringar, begreppsbild och begreppsdefinition samt formella och funktionella aspekter av matematiken. Niss (2006) diskuterar de problem som kan
uppstå när ett matematiskt begrepp illustreras med hjälp av mer specifika exempel, som endast fångar delar av begreppets väsentliga karaktär. På gymnasiet
kan det matematiska innehållet bestå i att åstadkomma korrekta lösningar på
uppgifter, där ett exempel utgör mallen för hur studenterna skall gå tillväga. En
omdefiniering av matematikens lärandeobjekt till att relatera till mer formella
matematiska begrepp och strukturer, där konkreta exempel utgör verktyg för att
tillägna sig detta lärandeobjekt, kan orsaka svårigheter i samband med stadieövergången. Studenterna får problem med att vidta rätt åtgärder för att lösa en
annan typ av uppgifter på ett annat sätt (med en annan ansats). Förändringar i
uppgifternas utformning (att de är svårare) kan bero på att det finns många små
nya saker i varje uppgift och att det är fler än en rutin som omfattas i varje uppgift. Studenterna skall inte bara tillämpa en regel som presenterats, utan de skall
tillägna sig en idé som läraren sedan visar ett exempel på men som de själva
skall kunna omsätta i andra sammanhang och situationer.
Detta nya angrepps- och förhållningssätt gentemot matematiken kan beskrivas som en förändring av matematikens lärandeobjekt som är förknippat med
det matematiska innehållet, men också den matematiska kulturen som finns vid
universitetet. Sammanfattningsvis kan konstateras att ur studenternas perspektiv
kan en förändring av det lärandeobjekt som de förväntas tillägna sig iakttas. På
gymnasiet sammanfaller i större utsträckning de olika matematiska lärandeobjekten, exempelvis att göra och att förstå. På universitetet krävs förmåga att
kunna identifiera olika och mer divergenta lärandeobjekt än tidigare. Det ställer i
sin tur krav på studenternas förmåga att koordinera kognitiva, situationella och
kulturella kontextualiseringar av lärandesammanhanget, som också tenderar att
bli mer komplext på universitetet. Om och i så fall hur studenterna hanterar denna förändring blir en väsentlig del av stadieövergången ur deras perspektiv.
I förintervjuerna berättar flera av studenterna att en vanlig start på en matematiklektion på gymnasiet bestod i en gemensam genomgång. Läraren gick igenom det avsnitt som var aktuellt att arbeta med. Den lärarledda genomgången
kan beskrivas som en potentiell matematisk resurs som i sin tur påverkade matematikens lärandeobjekt. Att studenterna upplevde att de snabbare kom igång
att lösa aktuella övningsuppgifter på gymnasiet kan vara ett uttryck för att den
lärarledda genomgången i egenskap av matematisk resurs var inriktad mot ett
operationellt och instrumentellt matematiskt lärandeobjekt (att göra), men det
kan också vara ett uttryck för att det matematiska innehållet på gymnasiet var
mer överskådligt och hanterbart. Detta kan förstås som att operationell och
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sammanhangsbunden förståelse (Skemp, 1987) ligger närmare varandra i gymnasiets matematikundervisning. För de flesta av studenterna var genomgången
och studiekamraterna tillräckliga matematiska resurser för att de skulle kunna
tillgodogöra sig lärandeobjektet, dvs. veta hur uppgifter i läroboken skulle lösas.
Från de redovisade intervjuerna och observationerna från räkneövningarna är
det dock tydligt att en matematikföreläsning på universitetet inte alltid är en tillräcklig matematisk resurs för att studenterna skall kunna arbeta självständigt
med övningsuppgifter, utan att det även kräver att studenterna själva läser i boken. Studenterna måste använda ytterligare en matematisk resurs för att göra
matematikens lärandeobjekt tillgängligt och de måste själva inse att det gagnar
dem att använda sig av denna resurs. Införandet av resursen kan även delvis beskrivas som implicit eller dolt för studenterna. Ett möjligt scenario är alltså att
studenterna inte förstår att lärobokens kan nyttjas som matematisk resurs i nya
situationer. En betraktelse av hur studenterna läser i boken visar också att detta
måste ske på rätt sätt för att det i realiteten skall utgöra en matematisk resurs för
studenterna.
Förändringen består alltså i att studenten på eget initiativ måste välja att använda en ändamålsenlig matematisk resurs för att förbereda och därmed möjliggöra arbetet med att lösa uppgifter. För att genomföra detta krävs det att studenten lyckas koordinera såväl sin kognitiva, situationella och kulturella kontextualisering av den aktuella lärandesituationen. Ett syfte med att läsa i boken är att
tillägna sig erforderliga matematiska kunskaper för att kunna lösa uppgifter.
Studenterna måste också skapa sig en bild av hur en lösning skall utformas och
vad de matematiska resonemangen skall baseras på, vilket kan definieras som
olika aspekter av den kulturella kontexten. Att studenten i vissa fall måste använda boken efter en föreläsning innan arbetet med uppgifterna påbörjas handlar
om en lämplig situationell kontextualisering av den aktuella lärandesituationen.
Därmed kan konstateras att universitetsstudier i matematik tycks ställa högre
krav på studentens förmåga att kombinera och koordinera sin kontextualisering
av såväl det matematiska innehållet som det sammanhang i vilket lärandet äger
rum.
Ett genomgående karaktärsdrag i studenternas arbete med att lösa uppgifter är
att läroboken har fått en mer central roll som matematisk resurs. Medan Jenny
försöker använda bokens fullständigt lösta exempel tar Fredrik hjälp av facit för
att se vad syftet med uppgiften är och vilken lösning som förväntas. En jämförelse mellan hur studenterna säger att de har använt läroboken på gymnasiet och
observationer av hur några av studenterna löser uppgifter, visar att det finns en
skillnad mellan hur boken används som matematisk resurs på gymnasiet och på
universitetet. Hur studenterna använder en matematisk resurs har i sin tur en
nära koppling till identifieringen av matematikens lärandeobjekt under arbetet
med uppgifter.
Ur ett studerandeperspektiv tycks alltså en stor förändring mellan gymnasiets
och universitetets matematikundervisning bestå i vilka matematiska resurser
som krävs för studenternas arbete med att lösa matematikuppgifter och hur dessa
resurser skall användas, samt vilket lärandeobjekt studenterna skall uppnå ge-
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nom arbetet med övningsuppgifterna. Denna förändring kan beskrivas i termer
av studenternas kontextualisering av lärandesammanhanget och det matematiska
innehållet. På gymnasiet sammanföll i större utsträckning de tre kontexterna. Att
arbeta med matematik på universitetet kräver i större utsträckning att studenten i
egenskap av lärande aktör lyckas koordinera sin kognitiva, situationella och kulturella kontextualisering av lärandesammanhanget samt ha en god förmåga växla emellan dem.
Det avslutande momentet i arbetet med att lösa uppgifter består i en bedömning av om det resultat (svar) man uppnått är korrekt. Från såväl förintervjuer
som observationer framgår det att facit är en mycket central matematisk resurs
för detta. Huruvida ett svar är korrekt eller inte i förhållande till facit bedöms i
huvudsak genom att man jämför de matematiska symbolerna i ett uttryck. Ett
svar kan dock vara korrekt ur ett matematiskt perspektiv även om uttrycket skiljer sig från svaret i facit. Att bedöma vad som räknas som en korrekt lösning och
hur mycket en lösning kan avvika från svaret i facit men fortfarande betraktas
som korrekt kräver både matematiska ämneskunskaper men också en kännedom
om den matematiska kultur som råder i det aktuella lärandesammanhanget. Min
tolkning är att det svar som generellt genereras då en uppgift löses på ett korrekt
sätt i större utsträckning sammanfaller med svaret i facit på gymnasiet, medan
det på universitetet finns ett större spektrum av möjliga korrekta svar. Denna
mångfald kan skapa svårigheter för studenterna då de är ovana vid att ta hänsyn
till något utöver svarens semiotiska likheter och är otränade i förmågan att bedöma likhet utifrån dessa kriterier. Därmed får ”likhet” i ett matematiskt lärandesammanhang och ”korrekt lösning” en annan innebörd på universitetet än på
gymnasiet.
När studenterna talar om sina lösningar och svar samt jämför dem med facit
har de en benägenhet att tala om ”de” och ”dem”. Det kan tolkas som en indikation på att studenterna är medvetna om att det finns en norm för vad som är bra,
korrekt och önskvärt när det gäller lösningar på uppgifter. Här spelar facit en
central roll som matematisk resurs, men studenten behöver även använda sig av
interna matematiska resurser för att bli auktoritär över sitt eget lärande och bedömningen av sina egna prestationer och uppnådda lärandeobjekt. Studenternas
värderingar av sina egna matematiska produkter jämfört med en abstrakt matematisk auktoritet kan också knytas till en skiljelinje mellan studentproducerad
matematik kontra institutionell matematisk kunskap. Ur ett stadieövergångsperspektiv har dessa successivt förändrats från att delvis sammanfalla till att bli
alltmer särskiljande. För att studenterna skall klara av att hantera denna förändring krävs återigen en flexibilitet mellan studentens olika kontextualiseringar
och en förmåga att smidigt kunna växla mellan att sätta lärandeobjekt och resurser i ett kognitiv, situationell respektive kulturell kontext.

5.3.5 Sammanfattande analys av räkneövningsepisoderna
En utmärkande drag i studenternas arbete med övningsuppgifter är ett behov av
att identifiera eller omorientera sig mot ett nytt matematiskt lärandeobjekt. I fle-
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ra situationer när studenterna arbetar med övningsuppgifter fokuserar de matematiska procedurer, trots att många övningsuppgifter snarare är objektorienterade till sin karaktär. Det tar sig bland annat uttryck i att de inte längre kan lösa
uppgifter för att lära sig matematik. I stället måste studenterna bekanta sig med
och bearbeta nya matematiska kunskaper för att kunna arbeta med vissa övningsuppgifter. Omorientering mot ett nytt matematiskt lärandeobjekt kan också
skapa ett behov av komplettering av matematiska resurser, samt att tillgängliga
matematiska resurser används på ett annat sätt. Innan studenterna kan påbörja
sitt arbete med övningsuppgifter kan det krävas egen individuell läsning i läroboken och studerande av exempel. Som tidigare konstateras identifieras matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser parallellt eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. Att identifiera ett matematiskt lärandeobjekt i samband med att arbeta med en övningsuppgift är nära förknippat med att bli medveten om vilka potentiella matematiska resurser som finns tillgängliga och som
går att använda för att tillägna sig det matematiska lärandeobjektet. Samtidigt
sker en mer eller mindre medveten analys av vilka potentiella matematiska resurser som studenten kan använda sig av, vilket i sin tur bidrar till vilket matematiskt lärandeobjekt som studenten orienterar sig mot. I det första fallet är alltså utgångspunkten det matematiska lärandeobjektet, medan det i det andra fallet
är de potentiella matematiska resurserna som formar det matematiska lärandeobjektet. Genom att tala om matematikens lärandeobjekt i termer av procedurer
och objekt, samt av algoritmisk, funktionell och sammanhangsbunden förståelse,
samt beskriva studenternas inventering av matematiska resurser i termer av kognitiv, situationell och kulturell kontextualisering har några väsentliga aspekter av
stadieövergången i samband med studenternas arbete med övningsuppgifter lyfts
fram.
Ur ett matematikdidaktiskt forskningsperspektiv har aspekter av stadieövergången och lärande av matematik i ett nytt sammanhang i huvudsak belysts utifrån två perspektiv: ut ett mer individuellt perspektiv som en kognitiv förändring från elementärt matematiskt tänkande till avancerat matematiskt tänkande
samt ur ett socialt och situerat perspektiv som en övergång från en matematisk
praktik till en annan. Min poäng är att båda perspektiven är av avgörande betydelse för stadieövergången. En förändring av det matematiska innehållet påverkar det nya sociala sammanhanget, men samtidigt finns ett nytt sammanhang
som i sin tur påverkar studenternas matematiska lärande. För att få en rikare bild
av stadieövergången ur studenternas perspektiv är det alltså viktigt att kunna belysa båda dessa aspekter samtidigt. ”Studenten som lärande aktör” som karaktäriseras av handlingar och som kan beskrivas utifrån ”matematikens lärandeobjekt” och ”matematiska resurser” kan här utgöra en brygga mellan det mer individuellt kognitiva och det socialt situerade perspektivet på stadieövergången.
Steg ett innebär alltså att såväl användandet av matematiska resurser som matematikens lärandeobjekt förändras, även om det på ett ytligt plan kan finnas påtagliga likheter. För studenternas del gäller det att kunna genomskåda förändringarna (iaktta att de äger rum) och förändra sitt syn- och förhållningssätt i enlighet med detta.

140

5.4 Studenternas arbete med specifika
övningsuppgifter
I föregående avsnitt gavs flera exempel på studenternas konkreta arbete med övningsuppgifter i det nya studiesammanhanget som universitetet utgör med fokus
på mer övergripande aspekter av deras arbete. Syftet med följande avsnitt är att
fortsätta undersöka studenternas arbete med övningsuppgifter, men här får det
matematiska innehållet i uppgifterna samt uppgifternas utformning och karaktär
får en större roll i analysen. Studenterna arbetar med övningsuppgifter inom kursen Analys 1. I första episoden får Jenny hjälp av läraren med en uppgift. Nästa
episod utgörs av en mer klinisk undersökningssituation, där Jenny och Ellen tillsammans, samt Fredrik själv, får arbeta med samma uppgift, vilket ger möjligheter att studera skillnader och likheter i studenternas arbete. I den avslutande
episoden arbetar Jenny och Ellen med en övningsuppgift från analyskursens lärobok.

5.4.1 Horisontella tangenter
Jenny arbetar med uppgift 2.5.49:
Do the graphs of the functions in Exercises 49–52 have any horizontal tangents
in the interval 0 ≤ x ≤ 2π ? If so, where? If not, why not?
49. y = x + sin x
Lösningsförslag:
y = x + sin x
y ' = 1 + cos x
Tangenten till funktionen är horisontell då y′ = 0 . Det ger:
1 + cos x = 0
cos x = −1
x = arccos(−1) + n 2π
x = π + n2π
Eftersom 0 ≤ x ≤ 2π , så är den enda lösningen x = π .
När läraren kommer till Jenny har hon redan påbörjat en lösning av uppgiften
men fastnat.
Läraren: Ja, vad har du gjort och hur har du tänkt?
Jenny: Hur jag har tänkt? Jag har… deriverat.
Läraren: Mm, och det var väl en bra början. Varför deriverade du?
Jenny: För att hitta tangenten.
Läraren: Ja just det. Och du vill leta upp punkter där tangenten är horisontell då
ja.
Jenny: Mm.
Läraren: Vad innebär det för derivatan?
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Jenny: Eh, att den ska vara positiv… noll?!
Läraren: Ja.
Jenny: Ja.
Läraren: Noll.
Jenny: Noll.
Läraren: Alltså i en punkt där tangenten är horisontell, alltså parallell med xaxeln, så är ju riktningskoefficienten för tangenten lika med noll. Och derivatan
i punkten är ju riktningstangenten, riktningskoefficienten för tangenten så att…
Jenny: Så detta ska vara noll då?
Läraren: Ja. Är du med på det?
Jenny: Mm.
Läraren: Du hade deriverat, så det verkar som att du ändå kände på dig att det
var det du skulle göra så att säga.
Jenny: Ja, det har jag ju gjort hela avsnittet!
Läraren: Så varför inte fortsätta med det! Men du är med på fortsättningen också, varför ska man derivera? Jo för att hitta punkterna där derivatan är lika
med noll helt enkelt. Du skulle kunna formulera om frågan på det sättet så att
säga. Hitta punkter där derivatan är lika med noll. Det är detsamma som att hitta punkter där tangenten är horisontell då.
Jenny: Så jag ska lösa den. Är detta svaret då?
Läraren: Nej. Du har ju kommit en bit men det går ju att lösa den ekvationen och
få fram vilka x det handlar om. Alltså du ska ta reda på, de frågade ju ”har du
några horisontella tangenter i det aktuella intervallet, i så fall var?” Och var,
då är det ju så att säga att ange till exempel x-koordinater då så att säga.
Jenny: Det måste ju vara inom det intervallet.
Läraren: Ja precis. Mm. Det ska vara inom det intervallet för det är givet i uppgiften då så att säga.
Jenny: Men om den är horisontell så måste det ju vara alla de x:en. Eller?!
Läraren: Vad sa du?
Jenny: Då måste det ju vara alla x i det intervallet. Eller tänker jag fel?
Läraren: Ja… Jag tror vi får rita lite grand. Alltså, påminn mig om att du har
deriverat fel med. Eh…
Jenny: Ja ha.
Läraren hjälper Jenny att derivera funktionen och ritar sedan en principiell skiss
över funktionen och hur det skulle kunna se ut.
Läraren: Ja, vad är derivatan i den punkten? Rent allmänt… Om vi bara kollar
så att du inte har några missuppfattningar… Alltså, rent allmänt om vi har en
funktionskurva så ska vi bestämma derivatan i den punkten här. Vad är den
geometriska tolkningen av derivata?
Jenny: Tangenten?! Eller?
Läraren: Ja… tänk…
Jenny: Eller det är där den lutar?!
Läraren: Ja, just det. Tangentens…
Jenny: … lutning?
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Läraren: Lutning ja, precis. Det är ju den geometriska tolkningen. Riktningskoefficienten för tangentens lutning då. Och nu söker vi då horisontella tangenter.
Alltså ska lutningen vara…?
Jenny: Horisontell? Eller så, rak?
Läraren: Ja, just det.
Jenny: Eller vaddå?
Läraren: Och det innebär att riktningskoefficienten…?
Jenny: … är noll?
Läraren: Ja, just det. Och det innebär för derivatan att den ska vara…?
Jenny: Noll.
Läraren: Noll. Just det.
Jenny: Okej.
Läraren: Så vad är det egentligen vi gör här på något vis? Alltså vi omsätter ju
en geometrisk frågeställning till något algebraiskt så att säga. Och lägg märke
till att tangenten ska vara horisontell, det är ju ett geometriskt påstående så att
säga som är svårt att räkna vidare på. Så vad man vill göra då, det är att få det
algebraiskt formulerat då så att säga. Så om vi översätter horisontell tangent till
att derivatan ska vara lika med noll så att säga. Så det är någon slags översättningsled. En annan representation av samma matematiska innehåll så att säga.
Den översättningen är vad man ska kalla det för, den går från det geometriska
påståendet till att sätta upp det att derivatan ska vara lika med noll. Men är du
med så långt. Förresten nu är ju ekvationslösning av trigonometriska funktioner, men den här biten är det först och främst viktigt att du är med på så att
säga. Söker du punkter där vi vill ha en horisontell tangent så söker vi punkter
där derivatan är lika med noll.
Jenny: Okej.
Läraren: Okej. Då har vi omformulerat problemställningen så här då. Alltså, sök
punkter där 1+cosx = 0. Det blir ju nästa fas då i problemlösningen.
Jenny: Mm.
[…]
Läraren: Så cosinus x ska vara lika med minus ett.
Jenny: Mm.
Läraren: Sen?
Jenny: Sen?… Jag vet inte riktigt faktiskt.
Läraren: Vad är cosinus x för någonting?
Jenny: Det är ju… jag har typ bara tänkt att det är x-axeln.
Läraren: Mm.
Jenny: Men vad det är för någonting…?
Läraren: Ja, alltså för att uttrycka det mer matematiskt. Vad är definitionen av
cosinus? För det är ju så med, alltså det är ju viktigt också att man i det här läget kan man ju förstås försöka komma ihåg hur det var man gjorde här så att
säga. Men bättre tycker jag ju i alla fall är att man förstår vad är cosinus så att
säga. Att man, jag menar, vet du inte vad det är så är det ju klart att det är svårt
att lösa ekvationen om du förstår hur jag menar.
Jenny: Mm.
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Analys: Dialogen mellan Jenny och läraren innehåller flera exempel på en divergens mellan Jennys matematiska lärandeobjekt och läraren som potentiell
matematisk resurs. Jenny har en tydlig inriktning mot ett procedurinriktat lärandeobjekt. Hon söker en algoritmisk förståelse för hur hon skall lösa uppgiften
medan läraren har ett tydligt fokus mot att bidra med en mer generell förståelse
av sambandet mellan funktionens tangent och derivata. Med hjälp av en sådan
förståelse hade Jenny själv kunna dra slutsatser om vad hon skall göra för att
lösa uppgiften, men eftersom hennes intention med att nyttja läraren som matematisk resurs är att få ett snabbt besked om vad hon skall göra blir hon mindre
mottaglig för lärarens mer generella förklaringar. En central del av uppgiften är
att omformulera en grafisk frågeställning till ett algebraiskt problem. Ur ett stadieövergångsperspektiv kan detta uppfattas som ett kritiskt steg i studenternas
lärande av matematik. Läraren understödjer denna process genom att explicitgöra detta steg då han tydligt klargör att en undersökning av när tangenten är horisontell är ekvivalent med att undersöka när funktionens derivata är lika med
noll. Det här resonemanget är dock inte grunden för att Jenny har deriverat funktionen. I stället relaterar Jenny uppgiften till det aktuella lärandesammanhanget,
där derivator har en central roll. Att derivera funktionen baseras alltså snarare på
en situationell kontextualisering av uppgiften med intentionen att hitta en konkret räkneoperation för att lösa uppgiften. Genom att fråga om vad hon skall lösa
och om det är svaret försöker Jenny få ett tydligt besked av läraren om vad det är
hon skall göra.
I dialogen ger Jenny uttryck för en förståelseinriktad fråga när hon uttrycker
att om tangenten är horisontell så omfattar det alla x-värden. Min tolkning av
Jennys matematiska förståelse i det här fallet är att hon gör en annan tolkning av
innebörden av för vilka x-tangentens riktningskoefficient till funktionen är horisontell. Betraktar man i stället tangenten som en linjär horisontell funktion är det
helt korrekt att detta gäller för alla x. Tankemässigt har alltså Jenny förväxlat
funktionen och tangentens funktion med varandra. Med den kognitiva kontextualisering som Jenny gör av uppgiften och dess grafiska representation kan frågan
om att hitta specifika x-värden sakna relevans i förhållande till uppgiftens ursprungliga formulering. Slutsatsen är att det är svårt för Jenny att få en djupare
förståelse för uppgiftens matematiska innehåll. Ur Jennys perspektiv blir därför
ett försök att använda sig av derivatan och derivera funktionen en rimlig och rationell handling, eftersom den enda kontextualisering hon kan göra av uppgiften
får en stark situationell prägel. Det bidrar till att förstärka den divergens som
finns mellan uppgiftens grafiska och algebraiska representation, som läraren försöker tydliggöra för Jenny. Det är dock rimligt att anta att Jenny inte kan använda lärarens utsaga som en matematisk resurs förrän hon korrigerat sin uppfattning om att tangentens riktningskoefficient är lika med noll för alla x. Episoden
illustrerar alltså på ett tydligt sätt hur det kan uppstå en diskrepans mellan studentens lärandeobjekt och hans eller hennes intention att använda sig av läraren
som matematisk resurs, när denne utformar resursen utifrån ett annat lärandeobjekt.
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Figur 18. Jennys uppfattning av för vilka x som tangentens riktningskoefficient till funktionen är horisontell.

Efter att Jenny och läraren har arbetat med att få ett korrekt uttryck för funktionens derivata återkommer läraren till en mer generell diskussion om innebörden
av derivata. Han gör det genom att betona för Jenny att han pratar ”rent allmänt”
om derivator, vilket är mer omfattande och generellt än den specifika uppgift
som Jenny har bett läraren om hjälp med. Ännu en gång lyfter läraren fram en
geometrisk frågeställning som kan omformuleras till ett algebraiskt problem.
Även här blir det tydligt hur läraren, som matematisk resurs sett utifrån Jennys
perspektiv, har ett fundamentalt annat matematiskt lärandeobjekt i fokus än vad
Jenny har. Läraren sammanfattar det hela med att konstatera att en geometrisk
frågeställning om när tangenten är horisontell kan reduceras till ett algebraiskt
problem som helt enkelt handlar om att lösa ekvationen cos x = −1 .
Att Jenny inte vet hur hon skall göra för att lösa ekvationen kan bero på att
frågan kommer plötsligt och att hon tidigare fått så många frågor av läraren som
ur hennes perspektiv inte fört henne närmare en lösning av uppgiften att hon inte
förväntar sig att kunna komma med något specifikt bidrag till att lösa uppgiften.
Ett annat alternativ är att hon för tillfället har glömt hur man löser trigonometriska ekvationer och därför helt enkelt inte vet utantill hur hon skall gå tillväga.
Min tolkning är dock att lärarens fråga om vad cosinus x är för något, är en
märklig, konstig och oväntad fråga som hon helt saknar förmåga att kontextualisera, varken kognitivt, situationellt eller kulturellt. Efter att läraren har förtydligat att han vill diskutera definitionen av cosinus föreslår Jenny senare under
räkneövningsepisoden att de kan använda sig av enhetscirkeln. Till slut lyckas
Jenny att få rätt svar på uppgiften, utan att hon egentligen har förstått vad läraren
och hon har gjort.
Efter att läraren har hjälpt Jenny intervjuar jag henne om hur hon upplevde situationen och hjälpen från läraren.
Erika: Ja, du fick ju hjälp av läraren. Det var 2.5.49. Kan du berätta igen vad
det var du gjorde? Eller du kan börja med att berätta vad det var du hängde upp
dig på från början.
Jenny: Alltså jag visste inte riktigt vad jag skulle, alltså vad frågan var, vad jag
skulle räkna ut över huvudtaget kände jag.
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Erika: Nej.
Jenny: Alltså, jag deriverade ju den, men det var ju för att jag kände att jag
skulle göra det, men det var ju, det stod i frågan något om tangenten och så.
Och då vet jag ju att det är tangenten när man deriverar. Och sedan så frågade
de om, så jag tänkte, de frågade efter hur den var i alla x då, så då tänkte jag att
den är horisontell. Då måste det ju vara alla x. Förstår du?
Erika: Ja, du tänkte liksom på hela, att man drar ut tangenten så tittar man ju på
alla x.
Jenny: Ja, inom det intervallet liksom tänkte jag, ja men då blir det alla. Tänkte
jag.
Erika: Ja.
Jenny: Men då skulle man väl fortsätta. För då förstod jag inte varför man skulle derivera riktigt.
Erika: Men sedan när du frågade, vad var det han gav dig för förklaring?
Jenny: Nej, han visade ju och kollade om jag hade förstått att det var, vad som
händer när man deriverar, vad det är man liksom får ut av det. Att det är liksom
tangenten och att det är riktningskoefficienten då. Om den ska vara horisontell
så är den noll. Det förstår jag ju. Det var väl det han ville visa och sedan så hur
man då gjorde algebraiskt. Men det förstår jag ju.
Erika: Han pratade ju mycket om det här med att, han sa så här att nu ger vi en
geometrisk tolkning av vad derivatan är och nu gör vi en algebraisk tolkning.
Vad menar han med det, geometriskt och algebraiskt?
Jenny: Geometriskt är väl mer att man kan rita upp det i kurvor och kolla och se
det. Och algebraiskt är ju bara med siffror och sådant utan figurer.
Erika: Vilket är viktigast för förståelsen tycker du?
Jenny: För förståelsen? Då är det väl att se det. Men man måste ju kunna räkna
på det också.
Erika: Varför då?
Jenny: För det är ju inte alltid så lätt att rita exakt. Speciellt inte så snabbt. Då
är det lättare att räkna ut.
Analys: Att Jenny i efterintervjun uttrycker att hon var osäker på vad hon skulle
räkna ut kan tolkas som en bekräftelse på att hennes lärandeobjekt är av procedurinriktad karaktär. Hon ger också uttryck för två parallella kontextualiseringar
av uppgiften. Jenny har uppfattat att derivering och tangent är intimt sammankopplade, vilket signalerar till henne att eftersom uppgiften handlar om tangenter bör derivata användas på något sätt. Jennys uppfattning om tangenter och derivata utgör en kulturell kontextualisering som ännu inte fått något djupare kognitivt stöd. Hon tror att funktionen bör deriveras, men har inga direkta matematiska grunder för sitt antagande och ser inte varför eller på vilket sätt resultatet
skall användas. Att tangenten, betraktad som en linjär funktion, är horisontell för
alla x, är dock en genuin kognitiv kontextualisering för Jenny som hon förstår.
Konsekvensen av denna uppfattning är dock att uppgiften i princip är löst, vilket
Jenny också konstaterar. Hon tycker sig ha hittat de x-värden för vilken tangen-
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ten (som funktion) är horisontell, i det här fallet alla x mellan 0 och 2π. Betraktar man tangenten som en linjär funktion är Jennys resonemang korrekt. I den
aktuella situationen och för uppgiften kan det dock beskrivas som en missuppfattning. Det kan vara en förklaring till att Jenny har svårt att lyssna på och förstå lärarens förklaringar. Att Jenny har en förståelse som i sig kan generera en
korrekt lösning eller ett svar på uppgiften, men ändå försöker derivera funktionen, kan tolkas som ett uttryck för en osäkerhet när det gäller hennes matematiska förmåga och därmed värdet av hennes egna tankar. Det kan dock också betraktas som ett uttryck för hur stark påverkan och inflytande det aktuella lärandesammanhanget har på studenternas arbete med att lösa uppgifter. I Jennys fall
kan detta bidra till en omorientering från en icke-generativ kognitiv kontextualisering av uppgiften till ett mer framgångsrikt arbetssätt då andra matematiska
resurser sätts i spel för att uppnå ett omdefinierat lärandeobjekt.

5.4.2 Inversa funktioner
Jenny, Ellen och Fredrik har blivit ombedda att lösa en uppgift som handlar om
inversa funktioner. Jenny och Ellen arbetar gemensamt med uppgiften medan
Fredrik arbetar själv. Undersökningen genomförs i ett enskilt rum. Undersökningssituationen skiljer sig därför mot den insamling av data som skett under
ordinarie schemalagda räkneövningar. Uppgiften är inspirerad av liknande exempel ur Adams Calculus (2003) och lyder:
Visa att funktionen
−x
f ( x) =
är inverterbar.
x2 +1
Bestäm inversen f −1 ( x) .
Ange också inversens definitions- och värdemängd.
Lösningsförslag till en liknande uppgift finns i Adams Calculus Student Solutions Manual (2003).
f ( x) =

x

. If f ( x1 ) = f ( x2 ) , then
x +1
x1
x2
. (*)
=
2
x1 + 1
x22 + 1
2

Thus x12 ( x22 + 1) = x22 ( x12 + 1) and x12 = x22 .
From (*), x1 and x2 must have the same sign. Hence, x1 = x2 and f is one-toone.
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Let

y = f −1 ( x) . Then

y2 =

x2
.
1− x2

x = f ( y) =

y
2

y +1

, and

x 2 ( y 2 + 1) = y 2 . Hence

Since f ( y ) and y have the same sign, we must have y =
f −1 ( x) =

x
1− x2

x
1− x2

, so

.

D ( f ) = R ( f −1 ) = ]− ∞.∞[ .

R( f ) = D( f −1 ) = ]− 1,1[ .

Jenny och Ellen påbörjar sitt arbete med att läsa igenom uppgiften.
Ellen: Mm, nu blev man helt nollställd, känner jag.
Jenny: Ja. Detta gjorde vi faktiskt förrförra veckan, men jag kommer inte ihåg,
invers okej.
Ellen: Är det nu vi ska multiplicera med… minus… Ja ha, ska vi ta lilla boken
till hjälp.
Jenny: Mm, det tycker jag.
Ellen: Vilket kapitel är det?
Jenny: Eh, var det inte kapitel 3?
Jenny: Mm. Det var ju så man, invers, det kunde man ju skriva på något annat
sätt. Kommer du ihåg det?
Ellen: Men var det inte inversen, han sa att detta var tecknet för invers. Det var
inte upphöjt till minus ett.
Jenny: Men inversen till en funktion är ju… det som är tvärtom, spegelvänt nästan.
Ellen: Ja, just det.
Jenny: Fast ändå inte.
Ellen: Den är inversen till den. [pekar på figur 3.3 i boken]
Jenny: Då ska man nog derivera den. Eller vad tror du?
Ellen: Mm hm… [låter drömmande och lite frånvarande] Tror jag?! [vaknar till]
Jenny: Tror du inte?
Erika: Varför ska man derivera?
Jenny: Det vet jag inte. Det är bara en misstanke. För det känns som det var det
vi gjorde.
Ellen: Ja ha… Ja jag bläddrar lite till så kan vi se i fall… definitionsvärde…
Nej, det är kapitel 3… Ja.
Erika: Vad var invers för någonting och inverterbar funktion?
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Jenny: Vad det är? Det är för att få reda på vad som ligger tvärt, inte tvärtom.
Om man säger att man har y-axeln och x-axeln så har man ett värde på y, funktionsvärdet. Då är ju
inversen till den vad x-värdet är. Eller är det inte? Ja… för funktionsvärdet är y.
Ellen: Var det detta som… när läraren gick igenom så var det att han gick upp
och tillbaks och donade. Men om inversen är den här så är det den spegelvända.
Men vad var det han ville säga när han gick… för jag kom ihåg när han gick ner
och… ut till y och så ner till x-axeln.
Jenny: Men det var ju det att man hade ett y-värde till en funktion. Och sedan
tog man den funktionens x-värde i stället. Då var det inversen för den funktionen. Om man ville ha inversens invers så gick man tillbaka. Så var det bara för
att vi hade punkten här?
Ellen: Okej.
Jenny: Tror jag. Det är så jag har fattat det.
[bläddrar i boken]
Erika: Hör ni, sidan 175, där är det ju en definition 1 här. När en funktion är ett
till ett. Kan det hjälpa er på något sätt?
Jenny: Jag vet inte. Jag förstår inte vad ett-till-ett betyder för något.
Ellen: Men det jag tycker är… Här säger de att den är ett-till-ett om f(x1) inte är
lika med f(x2). Men här nere känns det som att f(x1) är lika med f(x2) när x1=x2.
Men… Ja ha… nej, jag får inte ihop det riktigt. Men när man räknade det så
visste man vad det var man skulle göra.
Analys: När uppgiften presenteras för Jenny och Ellen ger de båda uttryck för
att det kan vara svårt att relatera till en uppgift som för närvarande inte behandlas i det aktuella undervisningssammanhanget. Studenterna försöker relatera
uppgiften till när avsnittet om inversa funktioner behandlades på kursen, var i
boken inverser tas upp samt vad läraren har berättat och visat under sin genomgång av inversa funktioner. Detta kan tolkas som ett försök av studenterna att
åstadkomma en situationell kontextualisering av uppgiften i relation till det aktuella undervisningssammanhanget. Studenterna är vana vid att arbeta med en
sak i taget. Eftersom undersökningen fokuserar deras matematikstudier kan det
ur deras perspektiv vara rimligt att uppgifter i samband med undersökningen har
en tidsmässig anknytning till kursen i övrigt. På så sätt försöker studenterna
både att identifiera det aktuella lärandeobjektet som kan förknippas med uppgiften och att kartlägga vilka matematiska resurser som är möjliga att använda.
Studenternas inledande arbete med uppgiften har en tydlig procedurinriktad
”att-göra-karaktär”. Jenny och Ellens dialog uppvisar en tydlig intention av att
hitta lämpliga matematiska operationer för att kunna lösa uppgiften. Detta tar sig
bland annat uttryck i Ellens undran om de skall multiplicera samt Jennys kommentar om att man kan skriva inversen på ett annat sätt. Ellens ansats med att
använda boken som matematisk resurs i den aktuella situationen tycks i stor utsträckning syfta till att ta reda på hur de skall gå tillväga för att lösa uppgiften.
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Att beskriva en invers funktion som en spegelbild av den ursprungliga funktionen är en geometrisk representationsform som också innehåller en vardaglig
metafor (spegelbilden) som kan vara lättare att minnas än en algebraisk representation av en invers funktion. Att Jenny refererar till spegelbildsmetaforen kan
alltså indikera en erinran av en lättillgänglig utsaga från föreläsningen lika väl
som en ansats till ett mer förståelseinriktat resonemang som fokuserar inversa
funktioners mer generella egenskaper. Avsaknaden av matematiska resurser som
stödjer ett procedurinriktat matematiskt lärandeobjekt framtvingar ett sökande
efter alternativa matematiska resurser. Oavsett vilken intention Jenny har med
sitt inlägg bidrar det i viss mån till en omorientering av studenternas lärandeobjekt. I stället för att leta efter en konkret matematisk operation som är relevant i
förhållande till studenternas initiala tolkning av situationen, öppnar Jenny upp
för en mer kognitiv kontextualisering av uppgiften med fokus mot mer generella
aspekter av inversa funktioner.
Ur studenternas perspektiv är det dock inget som för dem närmare en lösning
av uppgiften. Jennys förslag om att derivera funktionen, trots att detta inte skulle
föra dem närmare en lösning av uppgiften, kan därför tolkas som en återgång till
en mer situationell kontextualisering av uppgiften i förhållande till de matematiska resurser som hon har tillgängliga i den aktuella situationen. Derivering är
ett aktuellt område för Jennys matematikstudier och således är kunskaper om derivering av funktioner en potentiell matematisk resurs för henne. Detta indikerar
också att tillgängligheten av matematiska resurser är knuten till den situation
och det sammanhang som studenterna befinner sig i. Inversen av en funktion
och dess derivata kan betraktas som två separata företeelser där kännedom om
den ena inte direkt förutsätts för att man skall kunna tillägna sig den andra. Jennys förslag om att derivera funktionen är ett uttryck för en situationell kontextualisering av uppgiften till det avsnitt av kursen som för närvarande är aktuellt. I
stället för att analysera den aktuella funktionens matematiska karaktär och använda generella egenskaper hos inversa funktioner, som båda är relevanta för att
kunna lösa uppgiften, bidrar Jennys situationella kontextualisering till en ytlig
analys av matematiska åtgärder som främst baseras på hennes tolkning av relevansen till det aktuella undervisningssammanhanget. En möjlig tolkning av Jennys resonemang kan vara att hon drar slutsatsen att eftersom de för närvarande
arbetar med derivator borde även denna uppgift handla om att derivera. Detta är
dock ett exempel på när en situationell kontextualisering av ett matematiskt innehåll utan en parallell kognitiv kontextualisering kan generera ett resultat som
inte är användbart.
Episoden visar att minnet och erfarenheter av vad studenterna tidigare har
gjort på kursen utgör en väsentlig individuell matematisk resurs. Det ger bland
annat Ellen uttryck för när hon säger att ”när man räknade på det så visste man
vad man skulle göra”. Trots att studenterna endast har fragmentariska minnen av
vad läraren har föreläst om när det gäller inversa funktioner, ger de ändå uttryck
för grundläggande geometriska tolkningar av dessa. Jenny talar om att inversen
är spegelvänd eller att funktionens y-värden blir dess x-värden och vice versa.
Studenterna gör alltså en kognitiv kontextualisering med hjälp av individuella
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matematiska resurser för att identifiera ett mer förståelseinriktat lärandeobjekt
genom att sätta in uppgiften i ett större matematiskt sammanhang. Av studenternas dialog framgår det att studenterna har ett embryo till en kognitiv kontextualisering med ett genuint matematiskt innehåll av inversa funktioner ur ett geometriskt perspektiv. Problemet för Jenny och Ellen är att det finns en divergens
mellan olika representationsformer av inversa funktioner. Studenterna kan göra
en geometrisk tolkning av inversa funktioner, vilket indikerar en viss matematisk förståelse för begreppets innebörd. De har dock inte förmåga att omsätta
detta i algebraiska termer och uttryck. Studenterna saknar alltså tillgång till de
matematiska resurser som de skulle ha behövt för att producera en algebraisk
lösning av uppgiften. I stället präglas deras arbete av de matematiska resurser
som de faktiskt kan använda. Jennys förslag om att derivera funktionen är ett uttryck för detta. På så sätt får lärandeobjektet en mer operationell karaktär, nämligen att hitta en lämplig metod för att lösa uppgiften, samtidigt som studenternas mer generella resonemang om uppgiften angränsar till ett mer förståelseinriktat matematiskt lärandeobjekt i form av en grafisk tolkning av inversa funktioner. Studenterna saknar dock matematiska resurser för att hantera växlingar
mellan dessa två olika ansatser.
Studenternas dialog ger en målande beskrivning av den ömsesidiga simultana
interaktionen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser.
Dialogen ger exempel på hur studenterna i första hand gör en situationell kontextualisering av uppgiften när de saknar erforderliga matematiska resurser som
krävs för att åstadkomma ett mer förståelseinriktat lärandeobjekt. Dessa matematiska resurser måste bland annat kunna bidra till att studenterna i större utsträckning lyckas göra en kognitiv kontextualisering av uppgiften där en grafisk
och algebraisk förståelse av inversa funktioner samverkar och stödjer varandra.
Episoden kan också betraktas som en illustration av hur det kan se ut för studenter som är mitt uppe i sin lärandeprocess, där de har stiftat en första bekantskap
med begreppet invers, men inte lyckats sammanfoga olika kunskapselement till
en större helhet. Initialt riktar studenterna fokus mot det sammanhang som uppgiften förekommer i, vilket orienterar dem mot att söka efter lämpliga matematiska operationer. En rekapitulering av föreläsningen omorienterar dem mot ett
mer förståelseinriktat lärandeobjekt som de kan beskriva utifrån grafiska aspekter. De saknar dock matematiska resurser för att kunna göra en framgångsrik
kognitiv kontextualisering. Sammanfattningsvis kan detta tolkas som ett uttryck
för stadieövergången, där studenterna möter ett nytt lärandesammanhang i vilket
matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser får nya inbördes relationer. Ur studenternas perspektiv gäller det att både identifiera och hantera denna
relationella förändring. I egenskap av lärande aktörer kan vi iaktta en tendens till
nya sätt att identifiera matematikens lärandeobjekt och ett behov av komplettering och nya sätt att använda sig av matematiska resurser.
En grafisk illustration av Jenny och Ellen som lärande aktörer då de arbetar
med invers-uppgiften kan härmed se ut på följande vis. Initialt arbetar studenterna utifrån ett procedurinriktat matematiskt lärandeobjekt. I processen för att tillägna sig detta lärandeobjekt nyttjar de boken och föreläsningen som matematis-
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ka resurser, som båda har fokus mot ett mer förståelseinriktat lärandeobjekt.
Studenterna skall tillägna sig en djupare förståelse för inversa funktioner ur ett
mer generellt perspektiv. Lyckas studenterna med detta skall det i sin tur bidra
till att de kan lösa olika uppgifter som behandlar inversa funktioner. I studenternas matematiska lärande uppstår det alltså ett spänningsfält mellan olika lärandeobjekt. En konklusion är att en aspekt av stadieövergången ur studenternas
perspektiv handlar om att omdefiniera de matematiska lärandeobjekten och att ta
eget initiativ till att använda olika potentiella matematiska resurser på ett varierat sätt.

Figur 19. Jennys och Ellen som lärande aktörer i arbetet med inversenuppgiften.

Ur ett stadieövergångsperspektiv är det alltså viktigt att studenterna i större utsträckning arbetar mot lärandeobjekt som är mer förståelseinriktade. Det är också viktigt att de i större utsträckning använder sig av individuella och interna
matematiska resurser och i mindre utsträckning knyter lärandeobjektet till sammanhanget och den aktuella situationen.
Fredrik: Just nu funderar jag på hur jag löser ut x så att säga. Eller hur fasen
man inverterar den. Jag är så inne på primitiva funktioner så det är det första
man ser när man ser den här uppgiften. Man tänker att primitiva funktioner, det
är lugnt, men det är inte det vi ska göra här. Sedan kan man göra en liten… om
man säger, den har ju, det kan ju inte bli några nollor i nämnaren i alla fall så
det är inga sådana konstigheter. Så den är definierad för alla x skulle jag vilja
säga. Däremot så, ja, i och för sig…
Erika: Vad då?
Fredrik: Den kommer ju att bli något slags… kommer inte den att ligga väldigt
mycket vid plus ett och minus ett åt respektive håll?
Erika: Hur ser du det?
Fredrik: På grund av att det står roten ur x2 så sedan när x blir stort så spelar
den där ettan inte så stor roll. Så står det ju mer eller mindre minus x genom x.
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Eller ja… minus x genom absolutbeloppet av x. [tänker högt] Och den är noll i
nollan. Men hur fasen inverterar jag något sådant?
Fredrik: Just nu funderar jag lite på… alltså den går ju… den når aldrig upp till
ett respektive minus ett, gör den det? Eller aldrig ner. Den kommer, eftersom x
går mot oändligheten så… Men…
[skissar grafen till funktionen]
Erika: Vad gör du nu?
Fredrik: Jag försöker få ett grepp bara lite hur den ser ut, den där kurvan egentligen. Den går ju, ja den kanske går lite snabbare upp, men den går ju aldrig
upp till ett. Den går aldrig ner till minus ett. Den kommer fortfarande att vara
större. Så det innebär att… inversen… Inversens definitions- nej, jo, definitionsmängd kommer att vara från minus ett till ett. Dess värdemängd, minus
oändligheten till plus oändligheten. [skriver samtidigt som han talar]
Erika: Vad tittar du efter?
Fredrik: Nej, just nu tittar jag väl efter något liknande exempel så man liksom
kan ta fasta på något, men jag är inte riktigt med på vad de sysslar med. [fortsätter att bläddra i boken]
Detta är det ju inte alls.
Erika: Vad är det du vill göra?
Fredrik: Nej, mitt stora problem är ju att jag vet inte. Jag har inte löst en sådan
här uppgift innan. Jag känner inte igen den här typen alls. Eller så har jag förträngt det någonstans.
Erika: Men vad är en invers för någonting?
Fredrik: Nja, alltså grejen är, man byter ju x och y eller vad man ska säga. Men
jag kan ju inte ens lösa ut x här på något vettigt sätt. Tycker jag inte.
Fredrik gör en ansats att kvadrera funktionsuttrycket för att sedan försöka lösa ut
x. Han konstaterar dock ganska snart att det är en problematisk operation med
tanke på tecken. Med hjälp av sin grafiska analys av uppgiften samt hans tidigare analys av definitions- och värdemängd lyckas dock Fredrik att dra slutsatser
om vilken funktion det handlar om. Fredrik ifrågasätter själv om lösningen är
tillräckligt väl motiverad, men i nästa stund resonerar och argumenterar han
samt motiverar varför hans lösning måste vara rimlig.
Analys: Precis som Jenny och Ellen, påpekar också Fredrik att han för närvarande är inne på ett annat avsnitt i kursen och därför är det mer aktuellt än inversa funktioner. Utifrån det gör Fredrik en snabb bedömning av att han kommer
att kunna hitta en primitiv funktion till den aktuella funktionen, men ställer
snabbt om sitt fokus till att i stället analysera funktionens egenskaper som kan
vara relevanta i förhållande till dess invers. Fredriks inledande kartläggning av
funktionen baseras på en växling mellan funktionsgrafens utseende och en algebraisk tolkning av uppgiften, där den ena genererar ett mervärde till den andra
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och vice versa. Till skillnad från Jenny och Ellen tycks alltså Fredrik ha interna
matematiska resurser som krävs för ett sådant resonemang, som bidrar till att
han lyckas dra slutsatser om inversens definitions- och värdemängd. Läroboken
utgör en potentiell matematisk resurs för att hitta ett uttryck för funktionens invers. Fredrik konstaterar dock att han inte får någon direkt vägledning från boken, eftersom han inte kan identifiera den aktuella uppgiften med det innehåll
och de exempel som boken behandlar. Han aktualiserar inte heller några tydliga
minnesbilder av hur inversa funktioner har behandlats under föreläsningarna.
I stället använder sig Fredrik av sina inre matematiska resurser genom att
kombinera ett grafiskt och algebraiskt angreppssätt av uppgiften. Ett karaktäristiskt drag för Fredriks sätt att hantera uppgiften är det tydliga fokus han riktar
mot uppgiftens matematiska karaktär och innehåll. Genom att successivt dra
grafiska och algebraiska slutsatser om funktionen och dess invers löser Fredrik
uppgiften på sitt eget sätt. I ett stadieövergångssammanhang kan det tolkas som
en paradox. Även om läraren kan illustrera sina matematiska resonemang med
grafer och figurer är de uppgifter som behandlas på en föreläsning ofta väl tillrättalagda där det algebraiska hanteras på ett oproblematiskt sätt. Fredriks arbetssätt saknar alltså en direkt förebild i det lärandesammanhang han befinner
sig i. Samtidigt kan Fredriks angreppssätt av uppgiften karaktäriseras som ett
exempel på ett avancerat matematiskt tänkande (Tall, 1991) då Fredrik just riktar fokus mot de matematiska lärandeobjektens inre egenskaper och för matematiska resonemang baserade på detta. Sammanfattningsvis kan konstateras att
Fredrik i huvudsak gör en kognitiv kontextualisering av uppgiften där han i stor
utsträckning använder sig av sina inre matematiska resurser och identifierar lärandeobjektet fristående från det sammanhang i vilket det har presenterats.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns stora skillnader mellan studenternas sätt att arbeta med uppgiften och hur pass framgångsrika de är med att
lösa den. Ett gemensamt drag för studenternas arbete med uppgiften är dock behovet att placera den i ett sammanhang, genom att koppla uppgiftens innehåll till
den aktuella situation i vilken lärandet eller aktiviteten äger rum. Detta är en trolig förklaring till att studenternas inledande kontextualisering av uppgiften har
en stark situationell prägel. Studenterna försöker relatera uppgiftens innehåll till
vad de för närvarande arbetar med på föreläsningar och räkneövningar i kursen.
Studenterna stödjer sig också på konkreta minnesbilder från föreläsningar, lärarens utsagor och vad de kommer ihåg från boken. I den aktuella undersökningssituationen får läroboken en viktig roll som matematisk resurs. Att de spontant
provar att använda boken som en matematisk resurs kan bero på att det är den
enda mer informativa matematiska resurs som de har tillgång till i det aktuella
sammanhanget. Det kan också tolkas som att studenterna har uppfattat att universitetsstudier i matematik kräver komplettering av matematiska resurser. Studenterna använder exempelvis läroboken som en matematisk resurs på ett självklart sätt utan att förvänta sig att de skall kunna lösa uppgiften utan stöd av någon extern manuell matematisk resurs.
Ett annat gemensamt karaktärsdrag för studenternas arbete med uppgiften är
att sammanfoga mer förståelseinriktade och operationella lärandeobjekt till en
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enhet. Det tar sig bland annat uttryck i den diskrepans som finns mellan studenternas algebraiska hantering och grafiska tolkning av uppgiften. Studenterna kan
redan på ett tidigt lärandestadium ha en viss förståelseinriktad kognitiv kontextualisering av uppgiften men sakna förmåga att genomföra en mer operationell
kognitiv kontextualisering. Det medför i sin tur att algebraiska och räknetekniska problem utgör hinder för att lösa en uppgift som studenterna trots allt har en
viss sammanhangsbunden förståelse för. Att sammanfoga en operationell och
mer förståelseinriktad ansats tycks alltså vara en väsentlig förutsättning för studenternas lärande av matematik på universitetet. Det kan i sin tur kopplas till det
spänningsfält mellan olika matematiska lärandeobjekt som framför allt blir tydligt i Jennys och Ellens arbete med inversuppgiften. En del av arbetet med att
minska gapet mellan studenternas matematiska lärandeobjekt och det lärandeobjekt som de matematiska resurserna stödjer innebär bland annat att kunna växla
mellan olika matematiska representationsformer och att kunna använda en av
dem för att stödja förståelsen av den andra och vice versa.

5.4.3 Funktionskurvor
Jenny och Ellen arbetar med uppgift 4.4:13 i Calculus. Uppgiften lyder:
Sketch the graph of the function y =

1
2 − x2

making use of any suitable information you can obtain from
the function and its first and second derivatives.
Bokens framställning av detta kapitel innehåller en punktlista (s. 257) över hur
studenten skall gå tillväga för att skissa grafer till funktioner. Studenten skall ta
fram relevanta gränsvärden av funktionen och bestämma dess första- och andraderivata. I det aktuella avsnittet (4.4 Sketching the Graph of a Function, Adams,
2003) behandlas också asymptoter och hur de kan användas för att analysera
grafen till en funktion. I lärarens föreläsningsanteckningar som studenterna har
fått en utskrift av förklaras att en funktionskurva kan skissas genom att plotta ett
tillräckligt stort antal punkter. Det kan dock vara svårt att bedöma vad som är
tillräckligt antal punkter. Man får ta reda på genom att göra en inledande analytisk undersökning av funktionen.
Mot bakgrund av bokens och lärarens förklaringar av hur studenterna kan gå
tillväga för att skissa grafen till en funktion föreslås följande lösning på uppgiften. Inledningsvis konstateras x-värden för vilka funktionen är odefinierad. Därefter studeras funktionens gränsvärden och derivator.
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y′ =

0 ⋅ (2 − x 2 ) − 1⋅ (−2 x)
2x
=
2 2
(2 − x )
(2 − x 2 ) 2

y ′′ =

2(2 − x 2 ) 2 − 2 x ⋅ 2(2 − x 2 ) ⋅ (−2 x) 2(2 − x 2 ) 2 + 8 x 2 ⋅ (2 − x 2 )
4 + 6x2
=
=
2 4
2 4
(2 − x )
(2 − x )
(2 − x 2 )3

I bokens (Adams, 2003) exempel sammanställs resultaten i tabellform, vilken
utgör underlaget för skissen till funktionsgrafen.

x
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− 2

0

2
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-

odef

f ′′

-

odef

f

avt Ì

odef

∩

-

0

+

odef

+

odef
avt Ì

min

∪

väx Ê
∪

odef

väx Ê
∩

Det resulterar i följande utseende på funktionsgrafen, vilket är lösningen av
uppgiften.
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Figur 20. Funktionens graf.

Jenny och Ellen arbetar tillsammans med uppgiften. De har deriverat funktionen
och dragit slutsatser om grafens utseende utifrån den.
Ellen: Ja, och då så tänker vi att då ska, när täljaren ska bli noll. Det där nere
får inte bli noll. Och det är den bara när x är lika med noll. Sedan har vi tagit
reda på vilket håll de lutar åt på varje sida och sedan har vi även sett att kurvan
inte är definierad vid roten ur två, för då blir nämnaren noll och det får den
inte. Och sedan skulle vi ta reda på andraderivatan.
Efter en stund hittar Jenny och Ellen ett funktionsuttryck för andraderivatan. De
vill undersöka andraderivatan för att ta reda på när funktionsgrafen är konkav
respektive konvex, vilket ges av andraderivatans tecken. De söker också funktionsgrafens inflexionspunkter genom att söka efter andraderivatans nollställen.
Jenny: Så satte vi täljaren till noll.
Erika: Varför ska täljaren bli noll?
Ellen: För det är där den svänger, det är där den ändrar från konvex till konkav.
Andraderivatans täljare blir 4 + 6 x 2 , vilket Jenny och Ellen tycker är problematiskt.
Ellen: Men om man då skulle dra roten ur detta. Det går ju inte att ta roten ur
ett minustal.
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Jenny: Då blir det komplext.
Erika: Skulle man kunna tänka sig att detta är ett rimligt svar? Att det är något
tecken på någonting annat? Att ni ska analysera detta på ett annat sätt?
Jenny: Nä hä!
Ellen: Ja ha, nä hä.
Erika: Det är bara ett förslag.
Ellen: Den kanske aldrig svänger. Den kanske inte blir en sådan där, där är den
konkav och där är den konvex. […] Den kanske inte… Den kanske är lika hela
tiden.
Jenny: Men om den aldrig byter så måste ju alla vara glada! Tänker jag fel nu?
Jenny och Ellen undersöker andraderivatans tecken för minus två och två och får
reda på att den blir negativ.
Jenny: Men då bytte den ju i alla fall.
Ellen: Ja, det var ju inte bra. Så dumt.
Jenny: Men sa du inte att odefinierat och där hade de inga, att alltså, den här
hade ju inga inflektionspunkter. Då kan den ju inte byta!
Ellen: Men det kan vara flera sådana här kurvor.
Jenny: Ja ha, det är mer kurvor.
Ellen: Det är mer än en.
Analys: Kapitel 4 i Adams Calculus handlar om tillämpningar av derivator. Efter att ha behandlat extremvärden, konkavitet och inflexionspunkter avslutas kapitlet med avsnitt 4.4 som heter ”skissa grafen av en funktion”. Författaren redogör för asymptoter för att sedan presentera ett tillvägagångssätt för att skissera
en graf med hjälp av den information som kan utvinnas av funktionen och dess
första och andra derivata. En central del av den lösningsmall som presenteras i
läroboken (Adams, 2003) är att studenten algebraiskt skall bestämma funktionens gränsvärden och derivator, för att sedan kunna dra slutsatser om funktionens geometriska egenskaper. Avsnittet aktualiserar därför på ett påtagligt sätt
växlingen mellan algebraiska resultat och geometriska uttryck.
Studenterna ger uttryck för båda typerna av representationsformer när de löser uppgiften. Medan Ellens inledande utsaga kan beskrivas som en redogörelse
för både algebraiska och geometriska resultat, gör Jenny och Ellen sedan
gemensamt en sammankoppling mellan dem båda när de konstaterar att de sätter
täljaren till noll för att undersöka var funktionsgrafen ändrar från konvex till
konkav. Trots att dialogen är sparsam kan ändå konstateras att studenterna på ett
framgångsrikt sätt hanterar övergången från en algebraisk till en geometrisk
tolkning av uppgiften. Jenny och Ellen beslutar sig för att söka efter andraderivatans nollställen. Eftersom andraderivatan är en kvot är detta ekvivalent
med att undersöka när andraderivatans täljare är noll, dvs. problemet är översatt
till att man skall lösa en algebraisk ekvation.
Studenternas undersökning av andraderivatans täljare görs inledningsvis på
algebraiska grunder. Studenternas reaktion på min kommentar kan uppfattas
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som att de först tolkar det som en indikation på att de har gjort något felaktigt.
När Ellen konstaterar att kurvan kanske aldrig svänger kan det förstås som ett
tillfälle när studenterna går från att använda sig av en yttre matematisk resurs till
att i stället använda sig av egna inre matematiska resurser. Studenternas intentioner med sitt arbete är i samklang med uppgiftens syfte, dvs. att omsätta mer
rutinartade beräkningar till en djupare förståelse för det matematiska objektets
karaktär. Även om Jenny drar en felaktig slutsats om att kurvan endast är konvex, kan det tolkas som ett uttryck för en intention att föra ett matematiskt resonemang för att uppnå ett matematiskt lärandeobjekt av mer förståelseinriktad karaktär.
Att studenternas dialog avslutas med att studenterna kommer fram till att
funktionens graf kan innehålla flera kurvor visar hur studenterna gemensamt
drar korrekta slutsatser om funktionens geometriska egenskaper utifrån algebraiskt genererade resultat. Flera av de algebraiska verktyg och resultat som studenterna använder och uppnår kan karaktäriseras som relativt mekaniska. När studenterna förklarar hur de har gått tillväga för att lösa uppgiften samt redogör för
de olika beräkningar de har utfört så kan detta snarast beskrivas som mer instrumentella matematiska utsagor, som studenterna har hört upprepas i matematikundervisningssammanhang. Utmaningen och svårigheten för studenterna är
att transformera detta till egna självständiga matematiska resurser som kan utgöra grunden för självständiga matematiska resonemang och slutsatser.
Episoden illustrerar ett lärandetillfälle för Jenny och Ellen, där de uppnår ett
matematiskt lärandeobjekt av mer förståelseinriktad karaktär genom att använda
sig av varandra och sina egna matematiska kunskaper som matematiska resurser.
Studenterna har förmåga att växla mellan ett instrumentellt angreppssätt av uppgiften och en sammanhangsbunden förståelse. Ett exempel på det är att de själva
lyckas producera och sedan använda de algebraiska resultaten som en matematisk resurs för att uppnå sitt lärandeobjekt (producera grafen). Studenterna kan
också använda sig av grundläggande matematiska egenskaper och villkor, till
exempel att nämnaren inte får vara lika med noll i ett rationellt uttryck, för att
sätta sina algebraiska delresultat i ett matematiskt produktivt sammanhang.
Ett annat karaktäristiskt drag för Jenny och Ellens arbete med uppgiften är att
deras kontextualisering i huvudsak är av kognitiv karaktär. Studenterna har ett
klart fokus mot uppgiftens matematiska innehåll. Det kan också beskrivas som
att studenterna lyckas kontextualisera uppgiften på ett framgångsrikt sätt ur ett
matematik-kulturellt perspektiv, dvs. att studenterna uppfattar hur de förväntas
arbeta med denna typ av uppgifter. Trots att det tydligt framgår att Ellen har en
större potential i sitt matematiska resonemang än Jenny har, baserar även Jenny
sina argument och inlägg på matematiskt innehåll med relevans för uppgiften.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Jenny och Ellens arbete med att
rita en kurva i huvudsak kan beskrivas i termer av att studenterna gör en kognitiv kontextualisering av uppgiften. Deras sätt att ta sig an uppgiften genom att i
större utsträckning beakta dess matematiska innehåll, att växla mellan olika representationsformer samt att använda sig av varandra som matematiska resurser
är en bidragande orsak till studenternas delvis förändrade och mer framgångsri-

159

ka lösningsstrategi av uppgiften. I ett sådant angreppssätt ges den situationella
kontexten mindre utrymme. Min tolkning är dock att en förutsättning för en mer
kognitivt orienterad kontextualisering av uppgiften är att studenterna också
lyckas göra en kulturell kontextualisering av undervisningssammanhanget som
överensstämmer med exempelvis lärarens och lärobokens intentioner med hur
studenterna skall arbeta med matematiken. I det nya undervisningssammanhanget ges signaler till studenterna att de skall arbeta med och förhålla sig till
matematiken på ett speciellt sätt. När studenterna anammar detta skapar det också förutsättningar för att resonera runt och arbeta med matematiken på ett förändrat sätt. Detta tycks i sin tur bidra med att studenternas intentioner styrs mot
ett framgångsrikt matematiskt lärandeobjekt och nyttjandet av matematiska resurser. Här kan alltså ett förändrat angreppssätt jämfört med de inledande räkneövningsepisoderna och Jenny och Ellens arbete med inversenuppgiften iakttas,
vilket i sin tur indikerar ett uttryck för deras stadieövergång.
Iakttagelserna aktualiserar också debatten om huruvida lärande i huvudsak
kan karaktäriseras som en individuell eller social företeelse. Det sätt på vilket
studenterna får lära sig att fokusera mot ett lämpligt matematiskt lärandeobjekt
och hur de skall använda sig av olika matematiska resurser i det nya undervisningssammanhanget har tydliga paralleller med Sfards deltagandemetafor för lärande (2006). Räkneövningsepisoden utgör en illustration av hur studenterna
genom aktivt deltagande i den nya undervisningsmiljön anammar olika sociomatematiska normer (Cobb & Yackel, 1996), vilket i sin tur bidrar till att de agerar
och hanterar sitt matematiska lärande i enlighet och överensstämmelse med det
nya undervisningssammanhanget. I studenternas matematiska arbete finns dock
ett tydligt behov av individuella interna matematiska resurser. En tolkning är att
ett aktivt deltagande i undervisningssammanhanget är en förutsättning för att erövra de kulturellt betingande meta-matematiska lärandeobjekt som krävs för att
tillägna sig universitetsmatematiken, men därefter måste studenterna internalisera dessa kunskaper och lärandeobjekt och göra dem till sina egna.

5.5 Om analyskursen
Följande intervjuer med Jenny, Fredrik och Sara är genomförda vid olika tillfällen under studenternas första veckor med matematikstudier vid universitetet. Efter en inledande repetitionskurs under två veckor har studenterna påbörjat en
kurs i Elementär algebra och en kurs i Analys 1. I sina intervjusvar refererar studenterna till båda kurserna, även om undersökningen ägde rum i anslutning till
den sistnämnda.

5.5.1 Om likheter och skillnader i matematikundervisningen
Ur studenternas perspektiv tycks skillnaderna mellan matematikundervisningen
på gymnasiet och universitetet främst vara av kvantitativ karaktär. Föreläsningarna är längre, övningsuppgifterna är fler och tiden för lärarledda räkneövningar
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har krympt. För Jennys del medför det att matematikstudierna omedelbart upplevs som svårare, medan förändringen för Fredriks del snarare kommer gradvis.
Jenny: Det är svårare. […] Allt är nytt. Alltså på gymnasiet så var det med, man
började med en föreläsning eller en genomgång. Min lärare i alla fall började
alltid med att gå igenom någonting som han hade gått igenom innan. Och sedan
koppla på det. Nu är det inte så riktigt, tycker jag inte. Nu bara börjar de på en
gång. Och så förstår man efter en kvart vad de gjorde i början.
Jenny: Alltså hellre en liten genomgång och sedan att man får räkna på det som
han har gått igenom. Och sedan att de tar en genomgång till sedan, så får man
räkna på det. I stället för att det är genomgång och så är det bara att räkna. För
då har man ju glömt. Jag vill ha det fräscht, sådär. Friskt i minnet och sådär så
jag kan. Och sedan för att koppla det också till olika tal. Det de har pratat om
måste man ju kunna koppla till exempel och så.
Fredrik: Det är ungefär som på gymnasiet. Som vi har det nu så blir det ungefär
som på gymnasiet på grund av att vi är så små grupper. Men däremot så är det
mycket längre föreläsningar än vad det är på gymnasiet. I gymnasiet snackade
man kanske i 20 minuter så får man räkna resten. Här kan det gå två timmar i
rad och man bara sitter och lyssnar. Så det är väl egentligen den större skillnaden, annars är det väl… Det är ju mycket högre tempo men metodiken är väl
samma sak. Att läraren går igenom det vi ska göra och sedan får vi tid att räkna, förhoppningsvis. Vi får ju inte alls lika mycket tid här naturligtvis… men…
Nej, det är ungefär som på gymnasiet ändå. Det blir det tack vare att vi är en så
liten grupp.
Fredrik: [Läraren på algebran] har gått igenom väldigt mycket nu tycker jag.
Hon har väldigt mycket genomgång innan man får börja räkna. [Läraren i analys] är väl mer att han går igenom en sak så får man liksom räkna på det när
man har det färskt. Och det kan jag känna att det har varit lite för mycket föreläsningar på algebran just nu sista, och lite för lite räkneövningar. Medan analysen tycker jag att det har fungerat jättebra.”
Fredrik: Jag tycker det är svårare [att ta in det matematiska stoffet när man får
så mycket serverat sig på en gång]. Det svåra tycker jag nästan är att i analysen
så har vi haft alldeles för lite räkneövning så man har inte hunnit räkna det man
ska precis direkt efter. Så man liksom är tvungen att sitta själv. För sitter man,
ska man hänga med i det så är man tvungen att göra det så otroligt fort. I algebran har jag ändå känt att det har varit lugnt om tid och så vidare, men i analysen har det varit lite för lite räkneövningar. Det hade varit bra om vi hade haft
två timmar till i veckan. […] Att vi har mer räknetid med lärare. För man fastnar ju rätt som det är någonstans. Och då är det ju bra att, jag vet att fler än jag
tycker att vi har haft alldeles för lite räkneövning i analysen på grund av att det
är så mycket vi ska gå igenom.
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Analys: En vanlig utformning av matematikundervisningen på gymnasiet var
enligt studenterna att lektionen inleddes med en lärarledd genomgång av det
som studenterna senare skulle arbeta med. På universitetet ersätts dessa av föreläsningar som är betydligt mer omfattande, både när det gäller varaktighet och
innehåll. Studenterna beskriver detta som en förändring av kvantitativ karaktär,
som bidrar till att matematikstudierna vid universitetet blir svårare. Det beror,
enligt studenterna, på att det är problematiskt att ta till sig mycket information
på en gång, att komma ihåg hur man skall göra och att orka koncentrera sig under lång tid. En mer ingående granskning av skillnaden mellan gymnasiets
genomgångar och universitetets föreläsningar pekar dock mot att det finns olikheter av mer kvalitativ karaktär. Föreläsningarna fyller delvis andra funktioner
än genomgångarna. I stället för att ge direkta instruktioner om vad studenterna
skall arbeta med och på vilket sätt, kan innehållet i en föreläsning både bestå av
teori, bevis, definitioner och exempel. De exempel som läraren visar kan både
syfta till att illustrera ett förfaringssätt, men också en matematisk idé eller resonemang ur ett mer allmänt perspektiv. Den potentiella matematiska resurs som
erbjuds studenterna under en föreläsning kan alltså i viss mån skilja sig från vad
studenterna förväntar sig att få och vad de efterfrågar.
En annan väsentlig skillnad mellan genomgång och föreläsning kan vara att
medan genomgångar främst utgör en potentiell matematisk resurs för att studenten skall uppnå ett specifikt matematiskt lärandeobjekt, nämligen att kunna lösa
en viss typ av uppgifter, kan föreläsningen i sig utgöra ett matematiskt lärandeobjekt. Att veta vad som är väsentligt på en föreläsning, ha strategier för att anteckna och lyssna, att kunna följa lärarens resonemang och att kunna omsätta innehållet i föreläsningen till en användbar potentiell matematisk resurs är i sig
något nytt som studenterna möter i universitetsmatematiken. För studenterna
kan denna skillnad vara svår att genomskåda, vilket därför kan benämnas som
ett implicit eller dolt meta-matematiskt lärandeobjekt.
Utifrån studenternas utsagor om föreläsningarna kan också en analys av studenternas olika egenskaper som lärande aktör göras, vilket i sin tur kan kopplas
till deras matematiska lärandeobjekt. Både Jenny och Fredrik betonar hur viktigt
det är att få arbeta med det som läraren just har gått igenom. Det är lättare att
lära sig matematiken om den presenteras i mindre avsnitt åt gången än mycket
på en gång. Detta kan tolkas som ett uttryck för att det finns ett inslag av att man
behöver minnas för att läran sig matematik. Det kan i sin tur kopplas till ett synsätt på lärande och kunnande i matematik som ett hantverk där man måste lära
sig att utföra och göra vissa saker enligt ett bestämt mönster. Detta behöver inövas, vilket sker bäst i små portioner. Det lärandeobjekt som Fredrik ger uttryck
för här är skulle alltså kunna vara av att-göra karaktär där det är viktigt att studenten själv får praktiska och konkreta erfarenheter av innehållet7. Samtidigt
kan detta ställas i relation till de matematiska lärandeobjekt som Fredrik tidigare

–––––––––

7

Detta kan jämföras med att exempelvis lära sig att sticka, sjunga en sång eller spela ett datorspel
och står i stark kontrast till exempelvis lärande av samhällskunskap eller språk.
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gett uttryck för. Med det i beaktande kan studenternas strävan efter att minnas
matematiken i små portioner snarare betraktas som ett uttryck för hur studenterna försöker tillägna sig matematiska hjälpobjekt som får utgöra en form av hjälpande resursobjekt, dvs. ett första matematiskt lärandeobjekt får senare utgöra
en matematisk resurs för att studenten skall tillägna sig det huvudsakliga lärandeobjektet.
Studenternas synpunkter på att de har för lite tid till räkneövning (dvs. att lösa
uppgifter självständigt i lärarens närvaro) handlar om tillgängligheten av matematiska resurser. För studenterna är läraren en mycket värdefull och nödvändig
matematisk resurs. Att Fredrik önskar fler räkneövningar mellan föreläsningarna
kan också tolkas i termer av hur lärarens föreläsningar kan användas som matematisk resurs. Lärarens föreläsning erbjuder både rent kunskapsmässigt stoff,
men också tillfälle att höra en kunnig människa prata om det matematiska innehåll som studenterna förväntas lära sig. Det är dock svårt att följa med under en
lång genomgång, behålla koncentrationen och den röda tråden i resonemanget.
Från tidigare räkneövningsepisoder har det också framkommit att studenterna
har en tendens att erinra sig saker som läraren har sagt och visar på föreläsningar. Om för mycket stoff presenteras på en gång kan det vara svårt för studenterna att hålla isär och minnas vad läraren har sagt, vilket i sin tur minskar nyttan
av föreläsningen.

5.5.2 Om ämnesmässiga förkunskaper
Jenny berättar vad hon kände igen sedan tidigare i Startboken (Ekstig, Hellström
& Sollervall, 2002).
Jenny: Den här trigonometriska ettan och det har vi inte gjort så mycket. Och
enhetscirkeln. Det har vi inte gjort så jättemycket om. Jag tror inte, enhetscirkeln tror jag inte att jag hade på gymnasiet ens, för det har jag inget minne av.
Annars var det ekvationer och sånt, det har man ju gjort innan. Och det är ju så,
slarvfel och så som gäller på det om man ska missa. Och sånt här ska man ju
kunna.
Men för Fredrik var det inte så.
Fredrik: Jag har ju läst så mycket matte jag kunde på gymnasiet och dessutom
lite mer så jag har ju fått en helt annan rutin på det.
Analys: Enligt många rapporter och tidigare undersökningar av stadieövergången mellan matematikstudier på gymnasiet och universitetet har studenternas förkunskaper en stor betydelse. Bland de deltagande studenterna är Fredrik den
som har läst flest matematikkurser. Av intervjuerna och räkneövningsepisoderna
ger han även uttryck för både en stark självkänsla när det gäller sin egen förmåga att studera matematik samt en flexibilitet i sitt sätt att lösa uppgifter. I det här
fallet kan Jenny snarast beskrivas som Fredriks motsats. Under intervjuerna berättar Jenny att hon gärna vill lära sig matematik, men att hon misstänker att det
kommer att bli svårt att studera matematik på universitetet. Räkneövningsepiso-
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derna visar också att när Jenny löser uppgifter är hon långt mer begränsad i sitt
angreppssätt än vad Fredrik är. Att studenternas faktiska matematiska förkunskaper har betydelse för deras universitetsstudier är en självklarhet. Resonemanget kan kopplas till Jennys tidigare uttalande om att det är lättare att följa en
föreläsning där innehållet kopplas till något som är tidigare bekant. Medan
gymnasieskolans första matematikkurser i stor utsträckning överlappar grundskolans matematik, innehåller de senare kurserna fler avsnitt som även finns i
universitetsmatematiken. Av naturliga skäl får alltså studenter som har läst
mycket matematik på gymnasiet både goda ämneskunskaper, hinner bekanta sig
med fler områden inom matematiken samtidigt som de tränar upp sin färdighet i
att arbeta med matematik. Goda förkunskaper i matematik är alltså en viktig matematisk resurs, både ur ett ämnesmässigt och meta-matematiskt perspektiv.
Förkunskaper i matematik kan också antas vara väsentligt för studenternas
självförtroende och identitet som lärande av matematik. Annorlunda uttryckt har
alltså studentens interna potentiella matematiska resurser en nära koppling till
studenten som lärande aktör. Inom studiegruppen har studenterna en god uppfattning om vilka potentiella interna matematiska resurser de olika studiekamraterna har tillgång till. Studenterna kan också värdera sig själva och sin förmåga i
förhållande till kursens matematiska innehåll, samtidigt som de är starkt medvetna om att de behöver tillägna sig gedigna ämneskunskaper för att kunna arbeta som matematiklärare. Medan Fredrik kan rikta fokus mot att bli en självständig lärande aktör som i stor utsträckning förfogar över sina matematiska resurser
och har god samstämmighet med lärobok och lärare i sin identifikation av matematikens lärandeobjekt, brottas Jenny med en sämre självkänsla, sämre förkunskaper och en känsla av maktlöshet över att hamna i en situation där hon blir
en beroende lärande aktör.

5.5.3 Om arbetet med övningsuppgifter
Sara: Jag börjar med att räkna. Ja, men sedan om jag inte kan det så läser jag
efteråt. […] Då läser jag det avsnitt vi har på boken som de uppgifterna är i.
[…] Exemplen visar ju hur man ska göra i vissa fall, men sedan så står det ju
oftast lite allmänt om det efteråt. Så att om man först kollar på exemplen kanske
så förstår man det. Och sedan när man kollar på det allmänna så kan man ta till
sig det hur man ska göra i övriga fall också. Så jag tycker det är lite både och.
Man hade kanske inte förstått det utan exemplet, så det tillför ju mycket både
och. […] Alltså, jag förstår ju till slut. Även om det tar lite längre tid än innan
kanske. Men jag förstår ju det. Det tar bara lite längre tid. […] Man behöver
läsa mer tror jag. Det är det jag tycker är jobbigt.
Fredrik: Jag läser nog i boken det första jag gör. Nej, inte om jag sitter på en
räkneövning. Då räcker jag upp handen naturligtvis. Men annars läser jag nog i
boken. […] Jag tittar nog efter exempel, det första jag gör. Något som liknar
och försöker förstå vad det är. Och hittar jag inte det så försöker jag läsa mig
till det på annat vis. Men exempel är väl det första jag letar efter.
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Analys: Att arbeta med övningsuppgifter är en viktig del av studenternas arbete
med matematiken. Både Sara och Fredrik vill snabbt komma igång att lösa övningsuppgifter. I detta arbete utgör läroboken en viktig matematisk resurs. Att
Fredrik i första hand frågar läraren om han eller hon finns tillgänglig kan vara ett
uttryck för att läraren värderas högre i egenskap av potentiell matematisk resurs.
Läraren ger snabbare och mer specificerad och individualiserad respons, vilket
gör den mer användbar som potentiell matematisk resurs. Boken är en tillgänglig extern matematisk resurs som studenterna kan förfoga fritt över. Ett gemensamt drag mellan boken och läraren är att den kan bidra med mer kunskap. Det
kan uttryckas som att ”boken vet mer” än vad exempelvis studiekamrater gör.
En annan aspekt av att använda läroboken som matematisk resurs är att lärarens
föreläsningar och planering kanske överensstämmer med varandra, vilket gör att
läroboken kan utgöra ett komplement till lärarens föreläsning.
Bokens exempel utgör en viktigt potentiell matematisk resurs för studenternas
arbete med övningsuppgifter. Att studenterna i första hand väljer att studera bokens exempel kan som tidigare framhållits förklaras med att studenterna snabbt
vill komma igång med att lösa uppgifter. Genom att titta på ett fullständigt löst
exempel kan studenterna få information om vad de skall göra. En väsentlig
skillnad mellan lärobokens exempel på gymnasiet och på universitetet är dock
dess tillämpbarhet för studenternas eget arbete med uppgifter. Medan gymnasiebokens exempel ofta gav instruktioner för hur en hel svit uppgifter skulle lösas,
kan exemplen i läroböckerna vara svåra att direkt tillämpa för att lösa andra
uppgifter (jfr Jennys arbete med att hitta gränsvärdet för ett absolutbelopp). Detta kan vara konsekvenserna av den skillnad som finns mellan läroboksexempel
på gymnasiet och universitetet. Medan gymnasiebokens exempel snarare demonstrerar en specifik räkneteknisk teknik och resterande övningsuppgifter är
utformade därefter, kan universitetslärobokens exempel ha en mer generisk karaktär (Mason & Pimm, 1984). Förutom att erbjuda en rent räkneteknisk demonstration av att lösa en uppgift är syftet även att påvisa en mer generell idé eller
ett mer allmänt förfaringssätt genom ett specifikt exempel. För studenternas del
medför det ännu ett meta-matematiskt lärandeobjekt, nämligen att kunna extrahera det generella ur det specifika för att sedan tillämpa det generella för andra
specifika uppgifter.
Exempel Æ Specifikt Æ Extrahera Æ Generell idé Æ Specifika övningsuppgifter

I det här sammanhanget blir det intressant att undersöka vad det är studenterna
anser sig förstå när de studerar exempel. Både Fredrik och Sara säger att de studerar exempel för att förstå. Detta har i sin tur en nära koppling till vilka lärandeobjekt studenterna identifierar. Studenterna kan definiera förståelse som ”att
förstå hur man skall göra för att lösa en uppgift” eller ”att förstå den generella
matematiska idén”. Här är det viktigt att betona att studenterna sällan arbetar utifrån det ena eller andra perspektivet, utan att det finns en ömsesidig växelverkan mellan de båda. Det är dock rimligt att tänka sig att studenter som i större

165

utsträckning identifierar sitt lärandeobjekt som ”att göra” har en större tendens
att också likställa förståelsebegreppet med att känna till och kunna tillämpa metoden.
Att både Sara och Fredrik i första hand letar efter exempel och i andra hand
läser i boken kan också kopplas till matematiska texters generiska karaktär. Medan ett exempel kan betraktas som generiskt, gäller det i ännu större utsträckning den löpande texten i läroboken. Ur studenternas perspektiv är gapet mellan
det allmänna och specifika ännu större när det gäller lärobokens text och de övningsuppgifter som de skall lösa. Att kunna omsätta innehållet i texten till operationella matematiska resurser, dvs. en matematisk resurs som studenterna kan
använda sig av i sitt konkreta arbete med matematiken, när det är aktuellt att
lösa uppgifter, är alltså ett kritiskt steg i studenternas matematiska arbete.

5.5.4 Om lärarens förklaringar
Sara: Jag tycker de [räkneövningarna] är rätt bra. Vi jobbar ju rätt mycket ihop
eller så. Det tycker jag är jättebra. Men sedan, ja, om det är någonting så frågar man ju lärarna då. Så det, nej, jag tycker de har varit jättebra faktiskt.
Sara: Han förklarar ju väldigt bra. Han förklarar på många olika sätt. Han tar
det lugnt. Han går ner på grundläggande ibland också och det kan vara rätt
bra. Om man inte har fattat det så kan man ju fatta det då. Han går djupt in på
det. Så, om man frågar honom så säger han, om man frågar varför det inte kan
bli så här, eller kan det bli så här, så säger han: Nej, det kan det inte bli. Så förklarar han allting på en gång. Och det är jättebra, tycker jag. Så får man bakgrunden till allt och så där.
Jenny: Han är jätteduktig. Han förklarar väldigt grundligt det han… Man får
inte fråga honom… Om man frågar honom någonting så ska han alltid utveckla
det eller gå från grunden liksom. Han kan inte svara ja eller nej. Han måste förklara varför och lite sånt också.
Jenny: Det är bra fast det kan ju vara lite så där om man bara har en liten fråga
och sedan att… Alltså, om man säger ja så ska han förklara varför men man
förstår inte varför ändå. Alltså, typ som i dag frågade jag en liten fråga om, det
går ju inte att ha ett delat med noll. Det går ju inte. Men noll delat på ett går.
Och då skulle han förklara det jättegrundligt.
Analys: Det finns en skillnad mellan hur Sara och Jenny vill använda lärarens
förklaringar som matematisk resurs, vilket i sin tur refererar till olika lärandeobjekt. Både Sara och Jenny uttrycker att läraren är duktig på att förklara. Sara
värdesätter lärarens utlägg och detaljerade svar på angränsande frågor. Med
hjälp av dem får hon ytterligare förståelse än den hon primärt behöver för att
kunna lösa den aktuella övningsuppgiften. Detta förhållningssätt är nästan direkt
motsatt Jennys. Även hon får ibland mer omfattande svar på en fråga än vad den
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aktuella övningsuppgiften kräver, men till skillnad från Sara tycks Jenny snarare
efterfråga raka korta svar om hur hon skall gå tillväga. I relation till matematikens lärandeobjekt kan detta tolkas som att medan Sara efterfrågar ”en produkt”,
är Jenny mer inriktad mot den process (den samling handlingar) som det innebär
att lösa en övningsuppgift. Det medför i sin tur att medan Sara i större utsträckning utnyttjar olika möjligheter med att använda läraren som matematisk resurs,
har Jenny färdiga förväntningar och förhoppningar om vad läraren som matematisk resurs skall bidra med. Sara lämnar en öppning åt läraren att delvis definiera
nya lärandeobjekt, medan Jenny sorterar bort detta för att i stället rikta fokus
mot att identifiera det svar eller den hjälp hon efterfrågar.

5.5.5 Om skriftliga lösningar
Fredrik: Det är ju lite kladdigt och så vidare men jag har ju förstått principen så
att säga. Det var ungefär det som du såg där när jag liksom… Jag vet ju hur det
är men jag kanske inte uttrycker mig så jättetydligt.
Fredrik: Det ska väl vara rent och snyggt med rätt tecken och så vidare. Alltså,
det är ju… Jag vet inte hur pass tydlig man behöver vara egentligen. För jag
känner att jag gör mycket i flera, eller jag gör många saker i samma steg ofta.
Kanske lite för många för att även om jag själv ska kontrollera mina svar sedan
så är det inte säkert att jag riktigt vet vad jag har gjort.
Sara: Jag har väl alltid skrivit mer än vad jag egentligen behöver. Eller så. Jag
kan ta flera steg i huvudet om jag vill, men jag har alltid skrivit ner mer, tror
jag. Det har nog alltid varit så. […] För man ser lättare om det är något jag har
tänkt fel på, så ser man lättare om det står på pappret än om man kör det i hjärnan. För då kan man hoppa över mycket som, ja man ser det på ett annat sätt.
Man ser det mycket enklare. Jag har nog alltid varit så. Det är lättare att gå
tillbaka sedan också om man upptäcker. Som man gjorde i högstadiet, så räknade man ju och så rättade man efter ett tag. Och då är det lättare. Om man har
fel på något då, så är det lättare att se vad man har gjort. Om man bara skriver
en siffra till exempel så är det inte så lätt. Så det är nog det som har hängt kvar,
tror jag.
Analys: När det gäller skriftliga lösningar kan Sara och Fredrik beskrivas som
varandras motsatser. Medan Sara gör detaljerade fullständiga lösningar, gör
Fredrik mer skissartade lösningar som enligt honom själv ibland kan vara svårt
att förstå och följa. En skriftlig lösning av en uppgift kan betraktas som en matematisk resurs för att organisera, sortera och redogöra för sina egna tankar men
också som en resurs för att kunna kommunicera ett matematiskt innehåll med
andra. Från tidigare intervjuer och räkneövningsepisoder har det framgått att
Fredrik kan beskrivas som en relativt oberoende lärande aktör. Det kan vara en
orsak till att han inte ser något behov av att generera fullständiga skriftliga lösningar av övningsuppgifter, eftersom han inte har samma behov av att kunna
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kommunicera om det matematiska innehållet som andra studenter kan ha. Fredrik har också uttryckt att han tycker att övningsuppgifter av mer rutinmässig karaktär är tråkigt, vilket också kan vara en förklaring till att han är sparsam med
sina skriftliga lösningar. Genom att producera detaljerade och fullständiga lösningar av övningsuppgifter skapar Sara ett underlag för kommunikation, både
med sig själv och med andra. En skriftlig lösning av en uppgift kan användas för
att repetera det man har gjort tidigare, den kan visas för andra studiekamrater
och läraren. För vissa studenter kan också en skriftlig lösning vara något positivt
i sig självt. Genom att fylla ett kollegieblock med skriftliga lösningar produceras
något konkret som dessutom kan ha ett estetiskt värde och vara en bekräftelse på
att man har åstadkommit något i sina studier.

5.5.6 Om att få bekräftelse
Fredrik: Jag använder facit som en bekräftelse på att jag har gjort rätt. För är
det något, jag kan ju oftast, eller jag har känt kanske nu att det är vissa saker
som är lite samma sak. Och då kanske jag plöjer igenom lite fort och så kollar
jag facit. Så kollar jag om jag har gjort fel någonstans, bara lite fort så där. Så
jag använder det som en bekräftelse. Men samtidigt kan jag använda det som en
härledning om jag fastnar riktigt på en uppgift och jag sitter helt själv. Då kan
jag försöka härleda från facit hur det egentligen går till. Så det kan jag också
använda det som.
Analys: Som tidigare konstaterats är lärobokens facit en väsentlig matematisk
resurs för studenterna. För Fredriks del används facit både för att få en ledtråd
om hur en uppgift skall lösas, samt som en bekräftelse på om det svar som
åstadkommits är korrekt. Fredriks uttalande bekräftar i princip det som framkommit i analysen av räkneövningsepisoderna, bortsett från att för några studenter utgör nyttjandet av facit ett lärandeobjekt i sig. Precis som med övriga delar
av läroboken är det en oberoende och tillgänglig matematisk resurs som i något
avseende kan erbjuda mer information och kunskap till studenterna än vad de
själva har tillgång till. Facit ger slutgiltiga lösningar i komprimerad form, men
bidrar ändå till att införliva studenterna i den matematiska kultur som universitetet utgör, samt ger en fingervisning om vad som förväntas av dem att de skall
åstadkomma.

5.5.7 Sammanfattning av intervjuer från analyskursen
Sammanfattningsvis kan konstateras att en svårighet som studenterna stöter på i
samband med stadieövergången är att många välkända element och inslag i matematikundervisningen delvis får en ny roll och fyller andra funktioner. Genomgångar och föreläsningar som matematisk resurs förändras i samband med universitetsstudier. Syftet med föreläsningarna förändras delvis, vilket ställer krav
på studenterna att tillgodogöra sig dess innehåll på ett annat sätt. Studenterna
måste själva lära sig att extrahera det väsentliga och kunna omsätta det, dvs. ge-
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nerella idéer till operationella matematiska resurser som de kan ha användning
av när de löser uppgifter. Föreläsningarna förändrar alltså karaktär i egenskap av
matematisk resurs, där syftet är att studenterna skall få kännedom och kunskap
om mer generella idéer och aspekter. Att kunna omsätta detta till operationell
matematisk resurs blir i sig ett meta-matematiskt lärandeobjekt.
En annan väsentlig skillnad är att tillgängligheten av de matematiska resurserna blir mer begränsade. Detta väcker en viss frustration hos studenterna, eftersom deras matematiska arbete samtidigt ställer större krav på nyttjandet av
matematiska resurser, i synnerhet dem som är på en högre nivå än dem själva.
För att kunna utnyttja dessa krävs dock att studenterna i större utsträckning behöver tillägna sig olika meta-matematiska lärandeobjekt vilket också kräver tillgängliga matematiska resurser i exempelvis form av lärare eller andra studiekamrater.
Det finns alltså ett starkt socialt inslag i studenternas stadieövergång, där studenterna tillägnar sig olika meta-matematiska lärandeobjekt genom deltagande
(Sfard, 2006). Deras sammanlagda erfarenheter av matematikundervisning bidrar efter hand till att de i större utsträckning inkluderas i den kultur som universitetsmatematiken kan sägas utgöra. När det gäller det matematiska innehållet
måste studenterna dock göra det till sitt eget.
En kategorisk beskrivning av de sociala och individuella inslagen i studenternas stadieövergång är därför att meta-matematiska lärandeobjekt, exempelvis
hur studenterna skall tillgodogöra sig innehållet i en föreläsning, använda boken
och läraren som matematiska resurser samt hur de skall gå tillväga när det gäller
lösandet av uppgifter i stor utsträckning har ett påtagligt socialt inslag, där studenternas deltagande i det aktuella lärandesammanhanget är en förutsättning för
att lära. Det handlar om att tillägna sig det meta-matematiska lärandeobjekt som
i praktiken handlar om att operationalisera matematiska resurser. En rimlig tolkning av förintervjuerna är att studenterna upplevde att de potentiella matematiska resurser som erbjöds där i större utsträckning kunde användas direkt för att
lösa uppgifter. På universitetet måste studenterna själva göra de matematiska resurserna operationella, vilket i sig kan betraktas som ett meta-matematiskt lärandeobjekt.
I intervjuerna ger studenterna uttryck för att de lägger stor vikt vid att vara
närvarande vid föreläsningar och räkneövningar, samt att de föredrar att arbeta
tillsammans med andra studiekamrater. Detta kan tolka som ett uttryck för att
det är svårt att lära sig något genom deltagande om man faktiskt inte deltar. Genom att närvara vid föreläsningar och räkneövningar får studenterna tillfälle att
exponera sig för den lärandekultur som de förväntas vara en del av, vilket i sin
tur stärker deras förutsättningar för att tillägna sig olika meta-matematiska lärandeobjekt. När det gäller det matematiska innehållet, exempelvis att förstå innebörden av enhetscirkeln, definitionen av trigonometriska funktioner, eller
kopplingen mellan derivata och tangent måste dock studenterna göra detta till
sin egen kunskap. Både lärandeprocesser och produkter kan därför betraktas
som individuella lärandeobjekt som studenten måste införliva i sitt eget tänkande. För att veta hur detta skall gå till krävs dock meta-matematiska lärandeobjekt
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som studenterna lär genom deltagande. Det finns alltså en ömsesidig växelverkan mellan lärande som deltagande och erövrande när det gäller stadieövergången.

5.6 Kursen i linjär algebra
Från studenternas kurs i linjär algebra kommer två episoder med Jenny och Ellen att redovisas. I den första episoden får studenterna hjälp av läraren för att
lösa ett ekvationssystem. I den andra episoden arbetar Jenny och Ellen själva
med en uppgift om vektorer. Efter en presentation av uppgifterna och en kort redogörelse för hur de kan lösas, redovisas Jennys och Ellens arbete resonemang
runt uppgifterna. Deras resonemang får väsentligen skilda karaktärer beroende
på uppgifternas utformning och innehåll. En annan skilland är att i det ena fallet
är läraren tillgänglig som matematisk resurs.

5.6.1 Ekvationssystem
Uppgift 1.1:14 i Linjär algebra med vektorgeometri (Tengstrand, 2005) Bestäm
för alla värden på konstanterna a och b lösningarna till ekvationssystemet.
⎧x + y + z = 5
⎪
⎨ x − y + az = 3
⎪2 x + y + z = b
⎩

Ett skisserat lösningsförslag av uppgiften kan se ut enligt följande:
⎧x + y + z = 5
⎪
⎨ x − y + az = 3
⎪2 x + y + z = b
⎩
⎧x + y + z = 5
⎪
⎨ − 2 y + (a − 1) z = −2
⎪ − y − z = b − 10
⎩
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-2

↵
↵

−

1
2

⎧
⎪x + y + z = 5
⎪
a −1
⎪
z =1
⎨y −
2
⎪
⎪⎛ a + 1 ⎞
⎟z = b − 9
⎪⎜ −
2 ⎠
⎩⎝
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Om a ≠ −1 har ekvationssystemet entydig lösning.
Om a = −1 och b = 9 har ekvationssystemet oändligt många lösningar.
Om a = −1 och b ≠ 9 saknar ekvationssystemet lösning.
Utifrån en apriorianalys av den uppgift som studenterna skall lösa kan konstateras att det första kapitlet som studenterna stöter på i Tengstrands bok Linjär algebra med vektorgeometri (2005) handlar om algebraiska lösningar av ekvationssystem. I bokens senare kapitel, när studenterna har bekantat sig med linjer
och plan, behandlas också ekvationssystemens geometriska tolkning. Studenterna får genom successiv elimination lära sig att lösa ekvationssystem med tre ekvationer och tre obekanta variabler. I lärobokens exempel och i övningsuppgifterna stöter studenterna på tre fall:
• Ekvationssystemet har en entydig lösning (man får ut ett snyggt svar).
• Ekvationssystemet saknar lösning (det händer något konstigt, man får motsägelse).
• Ekvationssystemet har oändligt många lösningar (man måste införa en parameter).
Ekvationssystem innehåller både aspekter av ett processinriktat lärandeobjekt,
där studenterna skall lära sig en i huvudsak mekanisk algebraisk lösningsstrategi, och ett mer förståelseinriktat lärandeobjekt eftersom studenterna måste göra
egna tolkningar av svaren. Att studenterna som enskild handling skall reflektera
över och tolka sina svar för att dra slutsatser om ekvationssystemets lösningar
kan dock i sig betraktas som en del av en standardiserad lösningsprocess. Att dra
korrekta slutsatser av analysen av lösningen kan däremot beskrivas som ett mer
förståelseinriktat lärandeobjekt. Att känna igen en matematisk motsägelse eller
att generera en parameterlösning kräver i sig en viss förståelse för det matematiska innehållet, vilket inte enbart kan göras med hjälp av en standardiserad och
mekaniserad lösningsalgoritm.
En specifik svårighet med den uppgift som Jenny och Ellen arbetar med är att
det förekommer både variabler, konstanter och parametrar i ekvationssystemet.
En matematiskt ovan betraktare kan lätt få intrycket av att det vimlar av okända,
för vilka ekvationssystemet skall lösas. Att ekvationssystemet måste lösas för
alla värden på konstanterna a och b är något som heller inte kan göras utifrån en
heltäckande lösningsalgoritm, utan det kräver att studenterna har förmåga att
växla mellan ett rutiniserat sätt att hantera algebra och algebraiska lösningar av
ekvationssystem, för att kunna basera sina matematiska tolkningar på dessa resultat. Att en uppgift resulterar i flera olika fall eller lösningar kan också vara en
ovan företeelse för studenterna, eftersom en korrekt löst uppgift på gymnasiet
med mycket få undantag endast har ett korrekt svar.
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Jenny och Ellen har arbetat med uppgiften men inte lyckats lösa den. De ber läraren om hjälp. När läraren kommer försöker Ellen beskriva de problem som de
har stött på när de har arbetat med uppgiften.
Ellen: Då ska vi ta reda på de här konstanterna. Då har vi kommit så långt som
att vi förstår att om a skulle vara minus ett, då blir den parentesen noll. Och då
blir b lika med nio.
Läraren: Ja, just det. Ja, vi ska börja med den grundläggande problemställningen här, för du sa lite felaktigt här. Du sa att vi skulle bestämma de här konstanterna a och b. Men det är det ni inte ska göra utan ni ska bestämma för alla
värden på a och b, lösningarna till ekvationssystemet.
Ellen: Mm hm.
Läraren: Så är ni med på den grundläggande problemställningen först. Är ni
med så långt? Alltså, om jag säger som så att a är 17 och b är minus fem, vad är
lösningarna i så fall?
Ellen: Mm, okej.
Läraren: Då ska ni kunna svara på det. Vilket värde jag än säger på a och b.
Analys: Ellens utsaga om att de skall ta reda på konstanterna kan både tolkas
som en missuppfattning av uppgiftens syfte men också som ett vardagligt och
operationellt sätt att beskriva hur de har arbetat med uppgiften. Även om uppgiften inte syftar till att ”ta reda på konstanterna” måste studenterna ändå med hjälp
av algebraiska manipulationer söka olika kritiska värden på a och b. När Ellen
uttrycker att de har förstått att om a är lika med minus ett blir parentesen lika
med noll, kan det tolkas som ett uttryck för att hon har avläst de sociomatematiska normer som förkommer i det nya sammanhanget. Hennes kulturella kontextualisering av matematikstudier vid universitetet fokuserar matematisk förståelse, även om hon inte alltid lyckas leva upp till detta i sin kognitiva kontextualisering.
I stället för att läraren ger respons på Ellens direkta påståenden och fråga ger
läraren en mer grundläggande förklaring genom att i mer generella termer beskriva syftet med uppgiften och vad som skall uppnås. Det kan tolkas som ett uttryck för när studenterna gör anspråk på läraren som matematisk resurs för att
åstadkomma ett specifikt lärandeobjekt, men läraren i stället fokuserar ett annat
lärandeobjekt och erbjuder en potentiell matematisk resurs i förhållande till detta
lärandeobjekt.
Studenterna ställs därmed inför två alternativ. Antingen måste de omdefiniera
sitt lärandeobjekt eller så kommer läraren inte att utgöra en användbar matematisk resurs för studenternas arbete med uppgiften.

Studenterna och läraren arbetar vidare med ekvationssystemet och får uttrycket
19 − 2b = (a + 1) z i den sista ekvationen.
Jenny: Om man delar med a så får den inte vara…
Läraren: Ja, precis, fortsätt!
Jenny: … minus ett.
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Läraren: Ja, just det. Alltså, om man skriver om det så här först. Om man multiplicerar med minus två i båda leden, så vi inte störs så mycket av den. Så får vi
då 18 minus 2b där och så får vi ett plus a gånger z där. Är ni med?
Jenny: Mm.
Läraren: Så för att lösa ut z nu så behöver man alltså dividera med ett plus a i
båda leden.
Ellen: Mm.
Läraren: Och då får man se upp med, precis som du sa, Jenny, fallet då…
Jenny: … a minus ett.
Läraren: Ja, precis. Så då får ni börja titta på, men då ska ni inte säga det att, ja
säg att a är eller kräva att a är skilt ifrån minus ett. Utan ni ska utreda båda varianterna då. Dels fall ett. Säg att a är skilt ifrån minus ett. I så fall är ett plus a
skilt från noll och då är det liksom inga problem att dividera och då löser vi ut
z. Sen sätter ni in här uppe då så löser ni ut y och sedan löser ni ut x. Okej?!
Men, då får ni inte stanna där utan fall två då, det blir ju att betrakta fallet då a
är lika med minus ett.
18 − 2b
z=
a +1
Läraren: Och då rekommenderar jag, skriv ut vad ni har för ekvationssystem i
fallet a är lika med minus ett. Vad har ni då?
Analys: Att Jenny är noga med att nämnare inte får bli noll är ett inlärt förståelsepräglat lärandeobjekt. Konstaterandet och de fortsatta räkningarna har en utpräglad algebraisk karaktär och fokuserar faran med att dividera med noll och
hur det kan ta sig uttryck i ett algebraiskt uttryck med en okänd variabel i nämnaren. Ur studenternas perspektiv är det troligt att dessa algebraiska manipulationer utgör en väsentlig del av deras arbete med att lösa uppgiften. Ur lärarens
perspektiv är dock dessa räknetekniska bestyr av mer underordnad karaktär och
syftar till att se vilka olika fall som uppstår då a och b antar olika värden.

Läraren och studenterna skriver upp ekvationssystemet för fallet a = −1 och löser det.
Läraren: Och nu var ju a minus ett då. Så nu kladdar jag lite här då. Det blir
minus två z där då va. Och sedan sista ekvationen. Ja om a är minus ett så
kommer ju vänsterledet här att bli noll va. Så då står det så här: noll är lika
med minus nio plus b. Så skriv ner ekvationssystemet igen då så att säga i fallet
a är lika med minus ett och sedan börja tänka här nu då. Vad gäller nu då? Om
vi tittar på sista ekvationen?!
Jenny: Den där?
Läraren: Mm. Vad drar ni för slutsatser?
Jenny: Att om a är minus ett så är b nio.
Läraren: Nja, alltså a och b ska ju vara fria. Ni får så att säga inte säga att b
måste vara nio. Om jag ställer frågan nu då, eh, om b är tio?
Ellen: Då stämmer ju inte detta.
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Läraren: Nej, just det.
Ellen: Då finns inga lösningar.
Läraren: Nej, precis.
Jenny: Nej. Okej.
Läraren: Alltså, om b är tio då står det i sista ekvationen att noll är lika med ett.
Och slutsatsen måste bli att det existerar inga lösningar för b lika med tio.
Ellen: Mm.
Jenny: Hur skriver man det då? Lösningen existerar bara om b är nio eller?
Läraren: Ja, och då ska vi till och med utreda vilka lösningar det är så att…
Men är ni med på att här får vi dela upp det i delfall då.
Ellen: Oh, jösses!
Läraren: Men var ni inte med på mitt exempel?
Ellen: Jo!
Läraren: Så ifall, ett intressant fall, det är ju när b är nio för i så fall har vi noll
där. Så låt oss titta på det. b är lika med nio. Vad har vi för system då? Jo, då
har vi x plus y plus z är lika med fem. Vi har minus två y minus tv z lika med minus två. Och så står det, sista villkoret är noll är lika med noll. Sista ekvationen?
Ellen: Den behöver vi inte bry oss om.
Analys: Med utgångspunkt från sista ekvationen, 0 = −9 + b , frågar läraren vad
som gäller. Jenny svarar att b måste vara lika med nio, vilket kan tolkas som att
Jenny anger det värde på b för vilket ekvationen gäller. Hennes svar kan betraktas som en indikation på att hon inte förstår vad läraren menar när han frågar vad
som gäller. För att kunna svara på frågan måste Jenny relatera den till ett sammanhang som hon känner igen. Hennes erfarenhet av ekvationer är att de skall
lösas, därför anger hon ett värde på b som löser ekvationen. Jenny gör alltså en
mer lokal kognitiv kontextualisering av lärarens fråga än vad hon borde ha gjort
för att uppvisa en förståelse för uppgiftens syfte och vad hon förväntas komma
fram till. Jennys senare fråga om hur man skall skriva svaret kan också tolkas
som att hon arbetar utifrån en mer lokal kognitiv kontext. Därför är det oklart för
henne hur hon skall sätta in de två skilda utfallen av att b antar olika värden i ett
större sammanhang, dvs. som två av flera fall av lösningar av ekvationssystemet. Ellens kommentar om att ekvationen saknar lösningar om b är skilt från 9
kan också tolkas som en mer lokal kontextualisering av uppgiften. Det är lätt att
se att ekvationen inte kommer att ha någon lösning för något annat värde än
b = 9 När läraren sedan påpekar att de måste studera alla olika fall som uppkommer då a och b antar olika respektive värden ger Ellen en respons som kan
tolkas som en blandning av överraskning, förfäran och avvisande. En trolig förklaring är att studenterna förstår att de inte är färdiga med uppgiften. En annan
kompletterande tolkning är att studenterna fortfarande upplever det som oklart
vad det är de skall göra och vad som förväntas av dem.
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Läraren diskuterar hur de skall gå vidare. De tittar på fallet då b = 9 och ekvationssystemet har oändligt många lösningar.
Läraren: Ni får föra in en parameter där. Det blir oändligt många lösningar i
det fallet. Så alltså, om jag säger att z är lika med fyra, ja då blir y någonting
och så sätter vi in det här uppe så blir x någonting. Och är z lika med sju så, ja,
då får vi ett y-värde och sedan ett x-värde.
Läraren och studenterna tittar också på fallet då b ≠ 9. I sista ekvationen fås
motsägelsen 0 = −9 + b och de kommer fram till att i det här fallet kommer ekvationssystemet att sakna lösning. Därefter studeras fallet då a ≠ –1.
Ellen: Hur gör man med det här då, fall ett, då a är skilt från minus ett? Ska vi
inte göra några sådana här dellösningar till den eller kan vi redan säga något
om den?
Läraren: Det får man se i allmänhet, men det kommer inte att behövas i det här
fallet kan jag säga. Utan det är ju liksom, där har ni ju den ekvationen när a är
skilt från minus ett. Då kan ni ju dividera med ett plus a i båda leden och få ut z.
Och sedan kommer det inte att bli några problem sedan.
Ellen: Vad sa du, om… Vad skulle vi göra här sa du? Om… om a är skilt från
minus ett?
Jenny: Då kan vi lösa ut z och sätta in det i…
Ellen: Men då får vi ha ett z som är lika med något som innehåller både a och b.
Jenny: … a och b.
Läraren: Ja, och det är ju inte onaturligt på något sätt. Om ni tänker på, det är
klart att hela systemet beror ju av parametrarna a och b. Det är klart att lösningarna också kommer att göra det. Eller ja, det är ju inte självklart, men det
är ju inte osannolikt heller så att säga.
Ellen: Mm.
Analys: I lärarens förklaring av vad som händer med ekvationssystem som har
oändligt många lösningar introducerar läraren en parameter så att z = t och bestämmer sedan y- och x-värdena utifrån det. Ett problem som kan uppstå för studenterna är de många olika variabler som de måste hålla reda på. Ekvationssystemet har tre obekanta variabler; x, y och z. I fallet med oändligt många lösningar införs en parameter som genomlöper alla reella tal. Dessutom innehåller
den aktuella uppgiften två obestämda konstanter, a och b. Ur studenternas perspektiv kan det vara oklart för vilka okända variabler som ekvationssystemet
egentligen löses och vad det egentligen är som händer och hur studenterna skall
veta när de är färdiga och kan dra slutsatser. Ellens kommentar om att de får ett
uttryck för z som innehåller både a och b utan att de har hittat några konkreta
numeriska värden på dessa konstanter indikerar detta.

Läraren går och studenterna försöker avsluta sitt arbete med uppgiften.
Ellen: Men ska vi göra något mer med det här fallet?
Jenny: Jag tror inte det.
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Ellen: Vi ska inte ändra det till något t eller något sådant?
Analys: Jennys och Ellens avslutande kommentarer kan tolkas som en indikation eller ett uttryck för att lärarens förklaring som matematisk resurs har lämnat
något väsentligt bidrag till deras matematiska lärandeobjekt som består i att hitta
gångbara strategier för att lösa uppgiften. När det gäller det matematiska innehållet kan Ellens avslutande kommentar vara ett uttryck för att det ur studenternas perspektiv fortfarande är många obekanta variabler och att studenterna har
svårigheter med att förstå vad som skiljer dem åt och vilka variabler de förväntas hitta ett värde på för att ekvationssystemet skall kunna betraktas som löst.
I en sammanfattande analys av episoden om hur Jenny och Ellen löser ett ekvationssystem kan fokus återigen riktas mot hur studenterna identifierar matematiska lärandeobjekt samt hur läraren används som matematisk resurs. Dialogen mellan studenterna och läraren illustrerar också hur en interaktiv matematisk
resurs, i det här fallet läraren, interagerar med studenterna, kommunikationens
centrala betydelse och hur läraren exponerar och traderar den matematiska kultur som studenterna förväntas bli del av. Med hjälp av exemplet kan också iakttas vilka konsekvenser kommunikationen kan ha för studenternas kontextualisering av uppgiften, vilket i sin tur påverkar det matematiska lärandeobjekt som
studenterna formerar och har ambitionen att uppnå.
Trots att den uppgift som studenterna har arbetat med är från lärobokens första kapitel, innehåller uppgiften moment som aktualiserar flera aspekter av stadieövergången ur studenternas perspektiv. Samtidigt som uppgiften innehåller
utpräglade standardiserade algoritmiska element (successiv elimination) krävs
också en förståelsebaserad icke-rutinmässig ansats för att lösa den. När studenterna har reducerat ekvationsssystemet med hjälp av successiv elimination måste
de också kunna analysera det resultat som genererats för att kunna dra slutsatser
om ekvationssystemets eventuella lösningar. I den aktuella uppgiften förutsätts
studenterna kunna hantera tre grupper av okända variabler, där varje grupp har
sin speciella betydelse för ekvationssystemet. Uppgiften kan alltså inte endast
lösas med standardiserade algoritmer och mekaniserade lösningsstrategier. Snarare finns ett påtagligt behov av att studenterna fokuserar både ett processinriktat
och förståelseinriktat lärandeobjekt.
Ur ett matematiskt perspektiv framgår det av studenternas dialog med läraren
att de har svårigheter att förstå uppgiftens grundläggande problemställning. Min
tolkning är att det främst beror på att Jenny och Ellen har svårt att skilja de tre
grupperna av okända variabler från varandra. Från matematikundervisningen på
grundskolan och gymnasiet är studenterna vana vid att okända variabler exempelvis förekommer i ekvationer. Syftet är då att ta reda på variabelns (ofta) numeriska värde. Att då hantera ett ekvationssystem som skall lösas genom att finna värden för x, y och z samtidigt som konstanterna a och b antar olika specifika
numeriska värden kan vara svårt att kognitivt hantera för studenterna. Ur deras
perspektiv kan exempelvis fallet då a = −1 betraktas som att de har hittat ett
specifikt värde på a och därmed i något avseende löst ekvationssystemet för det-
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ta värde på a. För studenterna kan det vara svårt att förstå vad det innebär att
undersöka ekvationssystemet för alla värden på a, för att i nästa stund specifikt
titta på ekvationssystemet för a = −1 , samtidigt som studenterna skall hålla i
minnet att ”a skall vara fritt”. Att på detta sätt hantera en uppgift med välkända
inslag från gymnasiet (ekvationer), som delvis kräver en standardiserad algoritm
för att lösas (successiv elimination) samtidigt som studenterna skall analysera
sina delresultat för olika värden på a och b som dock inte fixeras och över huvudtaget hantera välkända matematiska objekt (ekvationer och okända variabler)
i ett nytt matematiskt sammanhang fångar således många essentiella och centrala
aspekter av stadieövergången.
Ett sätt för studenterna att hantera den hjälp de får av läraren är, enligt min
tolkning, att arbeta med lokala kognitiva kontextualiseringar av uppgiftens olika
delmoment. När Jenny och Ellen tittar på ekvationen 0 = −9 + b och konstaterar
att b då måste vara lika med 9 är ett exempel på en sådan lokal kontextualisering
som baseras på deras tidigare matematiska erfarenheter8. Ur deras perspektiv utgör b = 9 en lösning av ekvationen, vilket utifrån deras erfarenheter är det sätt på
vilket en ekvation skall hanteras. När läraren bemöter deras lösning av ekvationen med att a och b skall vara fria blir det svårt för studenterna att förstå innebörden i detta påstående och vad det får för konsekvenser för lösningen av uppgiften. Ett annat exempel på studenternas lokala kognitiva kontextualisering av
18 − 2b
uppgiften är när Ellen invänder mot uttrycket z =
. Ur lärarens och läroa +1
bokens perspektiv är det tydligt att detta uttryck är ett svar på vad den okända
variabeln z måste uppfylla för att ekvationssystemet skall ha en lösning. Uttrycket är oproblematiskt för alla värden på a utom a = –1. För studenternas del
kan dock uttrycket uppfattas som att det innehåller alltför många okända variabler, vilket utifrån deras erfarenheter inte kan betraktas som en lösning på vare sig
en ekvation eller ett ekvationssystem.
Sammanfattningsvis kan konstateras att studenternas kontextualisering av
uppgiften är inriktad mot ett annat lärandeobjekt än vad läraren är. När studenterna använder sig av läraren som en matematisk resurs försöker de stödja en
mer lokal kontextualisering av uppgiften som knyter an till deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Min tolkning är att det är ett sätt för studenterna att rimliggöra den förklaring som läraren ger, som i det här fallet är svår för studenterna att förstå. Läraren företräder på ett tydligt sätt den matematiska kultur som
finns i det nya lärandesammanhanget, vilket bland annat tar sig uttryck i hans
självklara sätt att titta på olika fall och att på ett naturligt sätt prata om variabler,
konstanter och parametrar som olika saker, fast det för studenterna kan uppfattas
som samma sak. I den aktuella episoden finns en tydlig diskrepans mellan studenterna och lärarens kommunikation om uppgiftens matematiska innehåll, som
i sin tur grundar sig i deras skilda kontextualisering av uppgiften. Mot bakgrund
–––––––––
8

Detta påstående baseras i huvudsak på kunskaper om innehållet och hantering av algebra i grundskolans och gymnasiets matematikkurser.
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av tidigare resultat har dock framkommit att en av lärarens viktigaste uppgift i
egenskap av potentiell matematisk resurs är att företräda och exponera och tydliggöra den (nya) matematiska kultur som råder i det nya undervisningssammanhanget. En väsentlig stadieövergångsfråga är därför hur läraren kan företräda den aktuella matematiska kulturen och samtidigt tillmötesgå studenternas mer
lokala kontextualisering av ett matematiskt innehåll

5.6.2 Vektorer
Eftersom studenterna löser en stor del av uppgifterna utanför undervisnings- och
räkneövningstid ombeds Jenny och Ellen att fortsätta sitt arbete med några aktuella uppgifter från Linjära algebra-kursen på mitt arbetsrum. Anledningen till det
är att jag vill underlätta insamlingen och dokumentationen av data. Jenny och
Ellen har just löst uppgift 3.16a och fortsätter därför att arbeta med uppgift
3.16b (Tengstrand, 2005) som lyder:
3.16 I en parallellogram ABCD är AC och BD diagonaler. Punkten P delar
AC i förhållandet 4:1 från A räknat och Q delar BD i förhållandet 3:1 från B
räknat. Bestäm koordinaterna för vektorn PQ i basen
a) ( AC , BD )

b) ( AB, AD )

Svar: a) (-0,3; 0,25)

b) (-0,55; -0,05)

I kapitel 3 i boken Linjär Algebra med Vektorgeometri introduceras vektorbegreppet (Tengstrand, 2005). En vektor är ett begrepp som karaktäriseras av både
storlek och riktning. I två eller tre dimensioner kan vektorbegreppet ges en geometrisk tolkning som baseras på åskådning. En vektor kan också uttryckas algebraiskt genom en taltrippel. I uppgift 3.16 skall studenterna göra en geometrisk
visuell analys av vektorerna i figuren för att generera ett algebraiskt uttryck för
resultatet. Trots att studenterna måste hålla sig till det standardiserade sättet för
att uttrycka en vektors koordinater i en bas, kan studenterna gå tillväga på flera
olika sätt för att lösa uppgiften. Även om en lösning kan vara snabbare eller kortare än en annan finns det många vägar till en korrekt lösning av uppgiften.
När Jenny och Ellen löser uppgiften har de ritat följande figur:

Figur 21. En figur av parallellogrammen ABCD i övningsuppgiften.
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Ellen: I en parallellogram ABCD är AC och BD diagonaler. Punkterna P och Q
ligger på AC respektive BD. Punkten P delar AC i förhållandet 4 till 1 från a
räknat. Och Q delar BD i förhållandet 3:1 från B räknat. Och så ska vi då bestämma koordinaterna för den här vektorn PQ. Och då ska vi bestämma den i
basen AB och AD. Så då har vi, då började vi med att…
Jenny: … att försöka…
Ellen: Vi måste få med PQ i en formel…
Jenny: Ja.
Ellen: … för en sträcka. Så då har vi gjort den ganska lång här att den här
sträckan AD är… Så vi har gått en sådan här krånglig väg för att komma dit.
Jenny: Bara för att få med PQ. Så AB plus en halv BD plus tre tiondelars AC
räknade vi ut att det var. Och sedan plus PQ då. Och sedan QD och AD.
1
3
[ AB + BD + AC + PQ ]
2
10
Ellen: Och QD vet vi väl hur lång den är. För den är väl tre till en. Ja, men det
kvittar ju kanske. Ja, det har du skrivit sedan, att QD är en fjärdedels BD. Ja,
1
just det. [ QD = BD ]
4
Analys: Att Jenny och Ellen initialt redogör för sin lösning av uppgiften relativt
snabbt kan bero på att de har arbetat med liknande uppgifter tidigare. I deras dialog kan spåras ett inslag av självsäkerhet, vilket kan tolkas som att studenterna
anser sig behärska situationen och att de vet vad de skall göra. Studenterna börjar med att på eget initiativ rita en parallellogram, baserad på bokens instruktioner om dess utseende och konstruktion. Studenternas arbete med uppgiften är
sedan tätt kopplat till den figur som studenterna har ritat. Trots att studenterna
framgångsrikt har löst a-uppgiften, används inte detta resultat för att lösa buppgiften. I stället väljer studenterna att lösa uppgiften genom att förflytta sig
från punkt A via PQ tillbaka till A i figuren. Deras ambition är att generera en
ekvation där PQ ingår, för att sedan kunna lösa ut PQ och successivt ersätta
sträckorna i uttrycket med AB och AD.

Jenny: Och sedan måste vi då byta ut alla som inte har med…
Ellen: …AB eller AD att göra väl?!
Jenny: Eftersom det ska uttryckas i det. Så, som till exempel BD, det sa vi att det
är samma sak som AD minus…
Ellen: … AB.
[…]
Ellen: Okej, fast nu blir jag såhär att… vänta, BD måste ju gå därifrån till dit
och därifrån till dit, eller hur?
Jenny: Eh, man måste ju börja där. Nej?!
Ellen: Ja, från B till D ska vi ju ta reda på.
Jenny: Ja.
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Ellen: Men varför ska vi ta reda på BD? Ja, vi ska ju få bort BD ja! Jo, sträckan
BD så måste vi säga det som…
Jenny: BA–AD.
Ellen: Mm och BA är ju minus AB…
Jenny: Ja.
Ellen: … plus AD. Men spelar det någon roll vilken ordning de är i?
Jenny: Mm… nej.
Ellen: … AD…
Jenny: Eller det gör det kanske. Ja.
Ellen: Så den måste väl vara först då. AB plus AD. Mm, så bara stryker du den.
Ja, då har vi BD. Fast här var det en halv BD.
Analys: Jenny och Ellen väljer alltså att förflytta sig längs fördefinierade sträckor i en sluten bana i parallellogrammen. Därefter kan de lösa ut PQ ur uttrycket
som de har genererat och successivt identifiera alternativa uttryck för sträckorna
AC och BD.

Figur 22. Jennys och Ellens ”vandringsväg” i parallellogrammen.

Detta är en lösningsstrategi som har paralleller med hur man i grundskolan och
gymnasiet löser uppgifter med algebraiska uttryck och ekvationer. En rimlig
tolkning är att ett sådant lösningsförfarande ligger närmare deras erfarenheter av
gymnasiematematiken och deras matematiska förkunskaper än de nya matematiska strategier som de är på gång att lära sig inom ramen för kursen Linjär algebra. Ur studenternas perspektiv kan alltså uppgiften betraktas som ett matematiskt problem som de har kapacitet att lösa och ge ett korrekt svar på.
Ellens kommentar om huruvida ordningen spelar roll kan associeras till flera
olika aspekter av ordning som har med vektorer och dess koordinater att göra.
När det gäller ordningen i vilken man vandrar i figuren medför studenternas förflyttning i parallellogrammen längs en sluten bana att den blir korrekt, utan att
studenterna behöver göra en mer noggrann reflektion över det. När Ellen pratar
om ordningen tycks hon snarare referera till ordningen mellan start- och slutpunkt för en sträcka, vilket är den grundläggande egenskap hos vektorer som
skiljer dem från skalärer. Detta ger Ellen uttryck för när hon konstaterar att BA
är lika med minus AB. Ellens påpekande om att AB skall föregå AD refererar
hon snarast till ordningen mellan koordinaterna för en punkt som i sin tur är beroende av den bas i vilken koordinaterna skall anges.
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När Jenny och Ellen har ersatt alla vektorer med AB respektive AD får de efter
en stunds algebraiska manipulationer ett uttryck för PQ.
Jenny: Noll komma femtiofem.
Ellen: Och noll komma noll fem.
Jenny: Är det det?
[Ellen tittar i facit]
Googe: Minus är det på båda. Jo, men en tiondel är ju noll komma en och en
tjugondel är ju noll komma fem.
Jenny: Mm. Ja.
Ellen: Ja.
Jenny: Då måste det med vara rätt.
Ellen: Fast vi skulle kanske ha AB först och sedan AD.
Jenny: Just det. Det spelar roll eller?
Ellen: Alltså, de vill ha det så i svaret, men det är väl för att det står sådär.
Jenny: Men på tentan kan man ju inte svara i decimal…
Analys: Jenny och Ellen har under ett tidigare skede diskuterat ordningens betydelse i olika avseenden. Denna diskussion tycks dock inte ha någon direkt koppling till avsaknaden av minustecken i svaret, utan studenterna tycks snarare tolka
det som en algebraisk eller räkneteknisk miss. Studenterna korrigerar också ordningen mellan koordinaterna. Även om Jenny ifrågasätter om ordningen har betydelse, kan Ellens svar tolkas som att även detta är en avvikelse från svaret i facit som de kan bortse ifrån. Att svaret i facit är angivet i decimalform väcker
dock reaktioner hos Jenny. Det kan alltså konstateras att Jenny och Ellen uppfattar att felaktigheter i svaret (avsaknaden av minustecken och ordningen mellan
koordinaterna) faller inom ramen för de ofta förekommande diskrepanserna mellan studenternas och facits svar, och därför uppfattar de dem som korrekta. Studenterna har alltså åstadkommit en kulturell kontextualisering av att ett svar på
en uppgift kan vara matematiskt korrekt, trots att svaret saknar en exakt semantisk överensstämmelse med svaren i facit. Jag menar också att samma kulturella
kontextualisering av uppgiftssvar ligger till grund för Jennys protest mot att
ange svar på decimalform. En stor del av den universitetsmatematiska diskursen
går ut på att inte använda miniräknare och att ange svar exakt och att man får lov
att svara med tal som i sig skulle kunna beräknas. Att då svara på decimalform
kan tyckas som en motstridig signal till det som studenterna just har lärt sig.

Erika: Vad har ni lärt er av den här uppgiften nu?
Jenny: Mm, hm… Det är väl lite hur man ska göra för att… När man, alltså det
är ju ett evigt pusslande känns det som. Byta plats hit och dit, fram och tillbaks.
Gå olika vägar för att hitta en viss sträcka. Och det enda man egentligen har att
gå ifrån är de här, hur de är fördelade och att den där punkten är i mitten [pekar på diagonalernas skärningspunkt]. Men jag vet inte vad man… Det man har
lärt sig är väl att man kan ta reda på den här sträckan genom att…
Jenny: Fast man inte vet de andra sträckorna heller egentligen, eller? Jag vet
inte.

181

Ellen: Men ibland blir man ju sådär bara att, ja ha, men det är den. Om vi, ja,
om vi ändrar på det här, kommer vi då till samma punkt då egentligen. Och då
måste man typ, gå och kolla i figuren ibland, känner jag.
Analys: Jennys beskrivning av vad hon har lärt sig av uppgiften har en tydlig
prägel av instrumentella och konkreta handlingar, exempelvis att gå olika vägar
och hitta sträckor. Ellens kommentar indikerar att figurer är ett viktigt stöd i den
processen. Förflyttningar längs riktade sträckor är en grundläggande egenskap
hos vektorer, så studenternas beskrivning kan tolkas som att de har en initial
praktiskt präglad erfarenhet av vektorer, trots att de ännu inte tycks ha uppfattat
detta själva.
Jennys och Ellens dialog om hur de skall hitta ett uttryck för PQ i basen AB,
AD innehåller flera exempel på interaktionen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser som i sin tur får konsekvenser för studenterna som
lärande aktörer. I studenternas arbete med uppgiften har figuren av parallellogrammen en central betydelse. Jennys och Ellens första steg i lösningen av uppgiften är att på eget initiativ rita en figur. Detta kan tolkas som ett uttryck för
studenterna som oberoende lärande aktörer. För deras lösningsstrategi är en korrekt bild av parallellogrammen en förutsättning, något som studenterna i det här
fallet lyckas generera på egen hand. Figuren av parallellogrammen blir en egenproducerad matematisk resurs som ur studenternas perspektiv används för att
uppnå ett matematiskt lärandeobjekt som är av en mer förståelseinriktad karaktär. Utifrån figuren kan studenterna sedan ställa upp ett uttryck med en algebraisk karaktär som efter vissa förenklingar och substitutioner genererar ett svar. I
det här sammanhanget kan förståelse tolkas som att studenterna själva förstår
varje steg i lösningen som de dessutom själva har utformat.
I relation till läroboken finns dock en intressant diskrepans mellan studenternas lösning av uppgiften och möjliga lösningsstrategier som läroboksförfattaren
kan ha haft i åtanke. Ett snabbare sätt att lösa b-uppgiften är att använda resultatet i a-uppgiften, där sträckan PQ uttrycks i basen (AC, BD). Genom att uttrycka
dessa vektorer i basen (AB, AD) erhålls direkt en lösning på b-uppgiften. I stället för att identifiera ett nytt uttryck för PQ är det alltså tillräckligt att hitta ett
samband mellan sidorna och diagonalerna i parallellogrammen, vilket i sin tur
hade aktualiserat vektorbegreppet och basbyten på ett sätt som är mer främmande för studenterna. Studenterna löser alltså uppgiften med hjälp av interna matematiska resurser i form av kunskaper och tidigare erfarenheter i algebra från
gymnasiet. Det bidrar i sin tur till att studenterna i större utsträckning kan agera
som oberoende lärande aktörer eftersom deras kontextualisering av uppgiften i
större utsträckning överensstämmer med deras tidigare lärande, både ur ett kognitivt och kulturellt perspektiv.
Trots att studenterna i huvudsak riktar fokus mot ett matematiskt lärandeobjekt som ur deras perspektiv har en förståelseinriktad prägel men ur ett observatörsperspektiv i någon mån kan beskrivas som mer processinriktat, aktualiseras
även ett meta-matematiskt lärandeobjekt i samband med studenternas diskussion
om ordningens betydelse. Att ange en vektors koordinater på ett korrekt sätt för-
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utsätter både begreppsmässig kunskap om vektorer, baser och koordinater, men
också meta-matematisk kunskap om när olika representationsformer skall användas och när ordningen faktiskt spelar roll.
Jennys och Ellens kontroll av svaret med facit kan beskrivas som ett direkt uttryck för en kollision mellan den universitetsmatematiska diskurs som studenterna har gjort till sin egen kulturella kontextualisering av universitetsmatematiken. I stället för att betona beräkningar och svar, är matematisk förståelse och
tänkande i fokus. En konsekvens av detta är exempelvis att miniräknare sällan
används för att numeriskt beräkna ett svar och att svaren aldrig anges i avrundade närmevärden. I stället är det vanligt förekommande att studenterna uttrycker
svar på bråkform, som i princip skulle kunna ”beräknas” ytterligare. De har under sin tid på universitetet fått lära sig att detta är ett accepterat sätt att svara,
vilket enligt min tolkning är förklaringen till Jennys och Ellens reaktion av tveksamhet inför att svaret på den här uppgiften anges i decimalform.
Sammanfattningsvis kan konstateras att denna episod aktualiserar stadieövergången i form av skillnader mellan gymnasiematematik och universitetsmatematik, men att den också belyser hur individuella och sociala aspekter av lärande
samtidigt är i spel. Det är möjligheterna av att använda ett mer operationellt matematiskt angreppssätt som möjliggör studenternas agerande som oberoende aktörer, samtidigt som influenser av universitetsmatematiken gör sig påminda då
studenterna stöter på inslag av gymnasiematematiken som de upplever som motstridiga till deras aktuella erfarenheter av universitetsmatematiken.

5.6.3 Att lösa uppgifterna i linjär algebra
I ovanstående räkneövningsepisoder har studenterna arbetat med två olika uppgifter från kursen i linjär algebra. Medan den ena uppgiften löstes med hjälp av
läraren arbetade studenterna självständigt med den andra uppgiften. Den sammanfattande analysen av dessa räkneövningsepisoder kommer att fokusera uppgifternas olika karaktär och de olika förutsättningarna för studenternas arbete
med uppgifterna och vilka konsekvenser det får för studenterna i egenskap av
lärande aktörer.
De två övningsuppgifterna om ekvationssystem och vektorer kan bedömas
som typiska för en grundläggande kurs i linjär algebra. Samtidigt är uppgifterna
sinsemellan mycket olika till sin karaktär, vilket också får konsekvenser för studenternas sätt att arbeta med dem. Trots att uppgiften om ekvationssystem förutsätter att studenterna löser flera ekvationer som rent algebraiskt är bekanta för
dem, måste studenterna använda dessa resultat för att dra egna slutsatser. Dessa
slutsatser skall i sin tur vägleda studenterna om hur de skall gå vidare och vilka
ekvationer som skall lösas därnäst. Det räcker alltså inte att bara veta hur man
löser ekvationer, utan man måste kunna dra egna slutsatser och veta vad de får
för konsekvenser för arbetets fortsatta inriktning. För att lösa uppgifter måste
studenterna alltså uttryckligen orientera sig mot ett matematiskt lärandeobjekt
som är av sammanhangsbunden karaktär, där algoritmiska färdigheter snarare
kan betraktas som en intern och individuell matematisk resurs än ett lärandeob-
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jekt i sig. Att ett tidigare matematiskt lärandeobjekt skall internaliseras och
transformeras till en intern matematisk resurs är en väsentlig aspekt av ekvationssystemsuppgiften, vilket i sin tur aktualiserar perspektiv av stadieövergången och hur det matematiska innehållet och förutsättningarna för arbetet och lärandet av matematik förändras. Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet kan alltså i vissa fall kräva att studenterna transformerar tidigare matematiska lärandeobjekt till matematiska resurser.
För många studenter är vektorer ett nytt matematiskt begrepp som de stöter
på i kursen Linjär algebra. En vektor har storlek och riktning, men saknar placering. En vektor har oändligt många representanter, varav någon eller några
används då man vill illustrera en vektor med en figur exempelvis i form av en
pil. Enligt min uppfattning är det både vektorbegreppets styrka och svårighet.
Att se en alternativ representant för en vektor på ett annat ställe i en figur kan
vara svårt, samtidigt som det ofta möjliggör tänkande och lösningar runt uppgifter och problem. Jenny och Ellen utnyttjar dock inte hela potentialen i vektorbegreppet när de löser uppgiften. Möjligheten att utnyttja resultatet från föregående deluppgift och endast byta representanter för samma vektor hade inneburit en
snabbare lösning. I stället löser studenterna uppgiften genom att ”vandra” i figuren och hitta ekvivalenta sträckor som de successivt kan ersätta med önskade uttryck. Studenternas sätt att arbeta med uppgiften har tydliga paralleller med de
metoder som används på gymnasiet för att exempelvis hitta ett algebraiskt uttryck eller ett samband för att sedan generera en ekvation som kan lösas. Studenterna arbetar självständigt och hittar en lösning till uppgiften som utgår från deras egna interna matematiska resurser. Det är rimligt att anta att både Jenny och
Ellen känner positivt självförtroende och oberoende, vilket i sin tur påverkar deras syn på sig själva (identitet) som lärande aktörer. Samtidigt missar de i viss
mån möjligheten att möta ett nytt matematiskt innehåll och själva intentionen
med uppgiften (från läroboksförfattarens perspektiv). Ur ett stadieövergångsperspektiv tycks det alltså vara en fin balansgång mellan att erbjuda studenter möjligheten att vara en självständig lärande aktör som kan använda sina interna och
oberoende matematiska resurser för att tillägna sig ett specifikt matematiskt lärandeobjekt, samtidigt som en stegvis transformering av såväl matematiska lärandeobjekt som användningen av matematiska resurser sker.
I egenskap av matematisk resurs kommer läraren att i stor utsträckning påverka studenternas arbete med ekvationssystemet. Som konstaterades i den inledande analysen av studenternas arbete med uppgiften efterfrågar studenterna en
förklaring till hur de skall göra för att komma vidare i sina beräkningar. Studenterna är orienterade mot ett procedurinriktat lärandeobjekt och vill använda sig
av läraren som matematisk resurs för att komma vidare. Min tolkning är dock att
läraren förklarar för studenterna utifrån ett sammanhangsbundet angreppssätt av
uppgiften, vilket inte är det som studenterna efterfrågar. Studenternas angreppssätt av uppgiften har en stark gymnasial prägel. När läraren och studenterna
möts i ett samtal om uppgiften med sina respektive matematiska lärandeobjekt i
fokus bidrar det till att de inte lyckas åstadkomma en ömsesidig kommunikation
med varandra, vilket i sin tur gör att studenterna inte kan operationalisera läraren

184

som matematisk resurs. Studenterna lyckas varken bidra till att uppnå sitt mer
procedurorienterade matematiska lärandeobjekt eller omorientera sig mot lärarens mer sammanhangsbundna matematiska innehåll.
När studenterna löser vektoruppgiften får de däremot möjlighet att arbeta utifrån sina interna matematiska resurser som har en starkare anknytning till gymnasiematematikens karaktär. Den stora vinsten med det ur studenternas perspektiv är att de får möjlighet att arbeta självständigt och därmed stärker sig i sina
roller som lärande aktörer. På bekostnad av ett mer objektorienterat matematiskt
innehåll kan uppgiften ha en positiv inverkan på deras identitet och syn på sig
själva som lärande aktörer. Uppgiften knyter an till deras förkunskaper och möjliggör användandet av interna matematiska resurser för att uppnå ett matematiskt
lärandeobjekt som studenterna har identifierat, vilket bidrar till att studenterna
upplever sig som oberoende lärande aktörer.

5.6.4 Om kursen i linjär algebra
En enskild intervju med Jenny genomfördes efter knappt halva kursen Linjär algebra med vektorgeometri. Det främsta syftet med intervjun var att låta Jenny
kommentera sin syn på olika potentiella matematiska resurser med egna ord.
Därför ombads hon att berätta om vilka matematiska resurser som hon upplever
har varit speciellt värdefulla för henne i hennes arbete med studier om vektorer
och dess egenskaper.

Upplevelser av kursen

Jenny: Just nu tycker jag att det är svårt. Just nu den här veckan och förra veckan när vi började med vektorer och det som vi håller på med på kapitel 3 och 4.
Jag har inte varit, eller jag känner att jag inte har gjort det innan alls. Och det
är ju svårt att tänka sig, så där. Men kapitel 1 och 2 tycker jag gick väldigt bra,
sådär. De gick snabbt och vi hann med nästan alla uppgifter i skolan och så där.
Nu är vi jättelångt efter. Ja, så det är svårare nu, är det.
Erika: Är det jobbigt, det där att du inte har sett det förut?
Jenny: Nej, det behöver ju inte vara att man har sett det förut på ett sätt. Men
det är mycket på en gång så då blir det svårt. När det är svårt att greppa från
början. Det här med olika vektorer. Det tar en stund innan man förstår riktigt
vad det handlar om, tycker jag.
Analys: I studenternas lärobok Linjär algebra med vektorgeometri (Tengstrand,
2005) behandlas lösning av ekvationssystem och matriser samt dess räkneoperationer i de två första kapitlen. I kapitel 3 introduceras vektorer. Deras geometriska egenskaper knyts till olika algebraiska uttryck, exempelvis att undersöka om
vektorer är linjärt oberoende. De algebraiska redskap som studenterna förväntas
använda för detta är att utifrån en geometrisk tolkning övergå till olika algebraiska uttryck. Dessa kan sammanställas i ett ekvationssystem som sedan kan lösas på traditionellt vis eller i matrisform. Även om studenterna har arbetat med
ekvationer och ekvationssystem under gymnasiet (del av kurs B) är matriser för
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flera av studenterna ett nytt område. Likaså är vektorer ett nytt område, liksom
den explicita och ständigt återkommande kopplingen mellan geometri och algebra, samt växlingen mellan dessa olika representationsformer. Det kan vara en
förklaring till att Jenny upplever att innehållet i kapitel 3 och 4 känns helt nytt
men att kapitel 2 ändå gick bra eftersom det i huvudsak inriktas mot rena räkneoperationer med matriser, som kan användas på ett regelstyrt och mekaniskt sätt.
I tidigare intervjuer ger flera av studenterna uttryck för att det är viktigt att
ligga i fas, vilket innebär att arbeta med de uppgifter som har direkt anknytning
till det som läraren har gått igenom på senaste föreläsningen. Från Jennys uttalande kan utläsas att detta även är ett mått på hur bra det går med matematikstudierna. Om man förstått vad läraren har gått igenom vet man också hur man
skall göra för att lösa uppgifter som anknyter till föreläsningens innehåll. Studenten har alltså transformerat läraren som matematisk resurs till en intern individuell matematisk resurs. Ur studenternas perspektiv ställer ett svårt matematiskt innehåll ofta krav på externa potentiella matematiska resurser som är begränsade i tillgänglighet, vilket fördröjer tidpunkten då uppgiften kan lösas. Jennys uttalande kan i det här fallet också tolkas som att varje svår uppgift tar längre tid att lösa, men mot bakgrund av tidigare empiri är det svårt för studenterna i
allmänhet och henne i synnerhet att använda tiden som en matematisk resurs för
att lösa en uppgift. Om uppgiften inte kan lösas krävs helt enkelt en extern interaktiv matematisk resurs för att komma vidare.

Olika potentiella matematiska resurser

Jenny: Han hjälper ju en mest ju, när han gör genomgång från början. Han tar
det grundligt, tycker jag. Och sedan, ja, ibland känns det som att jag får lite panik när man börjar på något nytt så där i klassrummet och så känns det som att
mer än hälften kan det redan. Och då blir jag så där att då måste jag också
kunna det med detsamma. Och då, då går det inte lika bra att fatta. Som om
alla, ja, så om någon förstår det så känns det som att man hoppar över många
steg i inlärnings… Förstår du hur jag menar? Alltså, om man ska lära sig något
nytt så vill man ju ta det i flera steg och bara, ja ha, ja ha, ja ha… Inte bara gå
därifrån till dit och försöka förstå det emellan helt plötsligt. [refererar till uppgift 3.24]

Hjälp av olika människor

Jenny: Ellen är väl mer på min nivå så hon förstår ju… Fast eftersom hon är på
min nivå så förstår ju inte hon heller riktigt kanske det här med vektorerna. Och
då säger hon att det här ska vara lika med noll . Okej, säger jag då. Men hon
har ju inte heller fattat kanske att det ska vara, ja, varför. Och läraren hade väl
sagt som du ungefär och låtit en förstå vad det här handlar om. Sara, ja… hon
är bra på att förklara. Men jag tror inte att hon hade kört det här med vektorerna. Det tror jag inte. Då hade hon nog sagt att det ska vara lika med noll där.
Men hon hade nog förstått det här själv och kanske antagit att man vet det. Eller
nått. Tror jag.
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Analys: En väsentlig del av studiesammanhanget utgörs av de personer som
studenterna har i sin omgivning. Jennys beskrivning av hur läraren och olika
studiekamrater förklarar matematik och hur uppgifter skall lösas visar att dessa
personer fyller olika funktioner i egenskap av matematiska resurser för henne.
Medan läraren kan erbjuda en detaljerad förklaring som beskriver varje steg i en
lösning samt relaterade frågor, kan mer framgångsrika studiekamrater leverera
kompletta och korrekta lösningar på uppgifter, som sedan måste kompletteras
med studenternas egen förståelse för varje steg i lösningen. Jennys reflektioner
runt andra studiekamrater visar dock att de även utgör en signifikant referenspunkt när det gäller normer runt vad man bör kunna. För Jennys del blir denna
jämförelse en källa till stress och oro över att hon inte har lika goda förkunskaper och snabb uppfattningsförmåga som andra studiekamrater.

Relationen mellan olika matematiska resurser

Från läraren är de enskilda förklaringarna viktigast, men Jenny betonar att det är
svårt att bara läsa i boken och förstå om man har missat en föreläsning.
Jenny: Det viktigaste är nog de enskilda förklaringarna. För egentligen, föreläsningarna kan man ju läsa själv i boken och förstå. Ja. Det är ofta att, ja, om
man sitter på en föreläsning och man inte förstår allt. Det är inte alltid man frågar varför när man inte förstår. Utan då tar man det och kollar i boken sedan
och då förstår man lite mer. Så föreläsningarna, alltså de är ju viktiga på ett
sätt. För om man bara läser i boken och man missar en föreläsning så tycker
jag det är mycket svårare. Så föreläsningarna behöver man ju verkligen tycker
jag. Speciellt exemplen som han gör på föreläsningarna. För det är då mer man
förstår vad han har gjort en halvtimme innan liksom. Jag hade gärna velat ha
mer exempel på föreläsningarna. […] Jag förstår mer när det är exempel, Att
sätta det i ett sammanhang. Inte bara när han skriver ner en massa definitioner.
Då blir man ju, åh. Så ja.
Analys: Under intervjun konstaterar Jenny både att det är svårt att förstå allt på
en föreläsning och att det är svårt att läsa sig till saker och ting själv i boken om
man har missat en föreläsning. Det kan tolkas som en indikation på att föreläsningar och boken utgör matematiska resurser som kompletterar varandra. Enligt
Jenny är det svårt att utnyttja endast en av dem, men tillsammans kan de bidra
till att understödja varandra. En förklaring kan vara att det är två potentiella matematiska resurser som är fokuserade mot samma matematiska innehåll, men har
olika egenskaper och presenterar detta på olika sätt. Medan läraren under föreläsningen ger studenterna både en verbal och skriftlig förklaring, samt har möjlighet att anpassa sin föreläsning till gruppen, kan bokens text läsas flera gånger
och i valfritt tempo. Om föreläsningens innehåll är nära kopplat till bokens text
är det dessutom rimligt att anta att dessa förstärker varandra genom att studenten
ges access till ett matematiskt innehåll via flera olika vägar.
Jenny sätter stort värde på lärarens föreläsningar och speciellt viktiga är exemplen som läraren visar. En rimlig förklaring till det kan vara att Jenny orienterar sig mot ett procedurinriktat matematiskt lärandeobjekt och därmed upplever
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att fullständigt lösta exempel utgör en mer adekvat matematisk resurs än exempelvis matematiska definitioner.

Pennor som vektorer

Jenny: Det är ju att sitta och rita och lära sig. Att sitta med pennor och, ja.
[…] Pennor. Ja, men man sitter verkligen och illustrerar hur de går från, ja.
För då förstår man det mer.
Erika: Med pennor, då menar du att man låter pennorna vara vektorer?
Jenny: Ja, man flyttar dem. Precis. Och punkter. Man sitter och ritar ut dem och
ser det mera.
Erika: Vilken funktion fyller pennorna och ritandet då?
Jenny: Det fyller ju mer förståelsen. Det gör det ju faktiskt. Klart det gör det.
Analys: En central del av linjär algebra och vektorgeometri är växlingarna mellan geometri och algebra. Att kunna beskriva ett geometriskt objekt med algebraiska uttryck men också att kunna dra slutsatser om geometriska egenskaper
hos algebraiska objekt. I den processen är det väsentligt att kunna konkretisera
och åskådliggöra de geometriska objekten, exempelvis med hjälp av pennor. På
så vis kan studenterna förstå vad de gör och hur geometri och algebra hänger
samman.
Jennys användning av pennor för att illustrera vektorer kan också sättas i relation till den uppgift om vektorer i en parallellogram som hon och Ellen arbetade
med tillsammans. Att verkligen förstå innebörden av vektorbegreppet, definierat
som en storhet med riktning, förutsätter att man kan arbeta med och undersöka
många olika representanter för en vektor. I det sammanhanget kan pennor eller
liknande fylla en viktig funktion för att ge begreppsdefinitionen av vektorer ett
begreppsinnehåll. Att arbeta med pennor och liknande kan alltså vara en förklaring till att studenterna lyckades ”se” olika representanter för samma vektor i parallellogrammen.

Att repetera

Jenny: Jag tycker om att repetera. Alltså när man repeterar uppgifter. Jag kan
göra uppgifter, som de här uppe. Då har jag inte förstått riktigt. Men sedan om
jag gör dem igen och igen, då förstår jag mer och mer. Inte bara att jag lär mig
hur man ska göra uppgifterna utan jag förstår varför. Om man går tillbaka. […]
För ibland är det, precis innan man ska göra tentorna. Då går man tillbaka och
så gör man någon uppgift som man tyckte var svår. Och sedan bara, men den
här var ju inte så svår, fast man inte, ja. Okej, att man kanske har mer kunskaper när man har gjort mer kapitel och går tillbaka till gamla kapitel, men det
känns som att det på något sätt sjunker in och man lär sig någonting nytt varje
gång man gör en uppgift på något sätt.

Att lära sig genom att göra fel

Jenny: Man lär sig ju när man gör fel också. Eller, ja, som typ i analysen nu. Så
håller vi på med gränsvärden. Och så gör man, man har ju typ ingen aning om
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vad man håller på med. Så gör man en uppgift så blir det noll. Eller så blir det
”existerar inte” eller nått. Och man vet att de två är det. Och sedan om man får
noll på den ena. Så ser man i facit att det skulle vara noll. Man har ingen aning
om vad man har gjort. Och på nästa fick man också till noll. Så är det i facit
”existerar inte”. Så får man alla till noll. Och typ varannan är rätt. Och man,
och de man har rätt på har man ju inte lärt sig. Men dem man har fel på, dem
måste man ju få förklarade eller någonting. Och då förstår man ju dem bättre.
Men man gör ju inte om dem som man har rätt på. Förstår du vad jag menar?!
Analys: Jennys resonemang om hur hon upplever att repetition och att göra fel
bidrar till hennes lärande kan tolkas utifrån ett individuellt perspektiv. Genom
att repetera relateras det matematiska innehållet till individens tidigare erfarenheter. Om läraren eller studiekamrater förklarar något som man tidigare har gjort
fel relateras förklaringen till studentens egen förståelse av uppgiften och kan
därmed bidra till ett lärande. Att repetera och att göra fel kan därmed skapa förutsättningar för ackommodation som studenten själv eller tillsammans med lärare och studiekamrater kan åstadkomma genom en förklaring.

Om boken

Jenny: Boken… Jag tycker inte att den här boken är jättebra för det är bara en
massa definitioner hela tiden. Och typ, exemplen alltså, i vissa exempel så hoppar de flera steg och skippar att rita ut dem. De antar att man förstår vad som
händer däremellan Så ibland tar det ju en halvtimme att fatta vad de har gjort i
ett visst steg. Så där tycker jag inte att det är bra. De skulle ha mer… ja, förklara mer tycker jag. För de har en definition och sedan har de något exempel Och
så skriver de bara ”kolla på definitionen”. Och man bara, ja, men… Då tycker
jag den andra boken, analysboken är bättre för där förklarar de mer. Fast det
är på engelska så är den lättare att förstå på något sätt.
Jenny: Det är svårt att läsa definitioner. För det är inte alltid man förstår alla
ord från början. För man måste hållit på med det ett tag för att fatta vad det är.
Ja… Så om man, speciellt i början av ett kapitel så kan man gå till definitionen
och då förstår man ju inte hälften av den. Och då hjälper det ju inte en någonting, knappt.
Analys: Jennys syn på definitioner och hur de kan användas kan betraktas som
ett exempel på hur läroboksförfattaren och universitetsmatematikens intentioner
att fokusera matematik på en mer generell och abstrakt nivå kan icke-tolkas eller
misstolkas av en enskild student. Ur ett universitetsmatematiskt perspektiv utgör
definitioner en central del av det matematiska innehåll som studenterna skall
lära sig, medan ett exempel ofta är exempel av just en generell och abstrakt matematisk egenskap. Det kan vara en förklaring till att Jenny upplever att definitioner knappast är användbara i det konkreta arbetet med att lösa uppgifter. Jenny har tidigare på olika sätt gett uttryck för att hon lär sig matematik genom att
göra för att sedan kunna konvergera detta till något mer generellt och allmängil-
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tigt, åtminstone ur hennes perspektiv. Att då använda definitioner och kanske
även satser och mer generella samband för att lösa specifika uppgifter kan vara
ett sätt och en kultur som Jenny helt enkelt inte är van vid och behärskar.

Den egna förmågan att studera matematik

Erika: Tycker du att din syn på vad matematik är har förändrats sedan du började plugga matte här?
Jenny: Nej inte riktigt. Alltså från min sida tycker jag inte att det har förändrats
så. Kanske lite att jag trodde att jag var bättre på något sätt än vad jag är. Eller
på något sätt. Jag vet inte. […] Innan var man ju, alltså förstod det mesta med
detsamma på genomgångar och sånt där. Och visst, man var inte bäst, men man
förstod ju mer på gymnasiet än vad man gör nu.
Analys: Det är anmärkningsvärt att i stället för att kommentera matematiken och
det matematiska innehållet, berättar Jenny om hur hon upplever sin förmåga att
studera matematik och hur hon upplever skillnaden mellan att studera matematik
på gymnasiet och universitetet. Under förintervjun berättade Jenny om hur omgivningen på olika sätt gav uttryck för en viss beundran inför att hon var duktig
på matematik och att hon även valt att fortsätta studera matematik. Min uppfattning är att det har spelat en viss roll för Jennys identitet och självbild men att
detta på flera sätt har omprövats under utbildningens gång.

5.6.5 Analys av kursen i linjär algebra
Sammanfattningsvis kan konstateras att i intervjun ger Jenny uttryck för flera relevanta aspekter av matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör i samband med att hon pratar om sina matematikstudier på universitetet. När det gäller det matematiska innehållet har hon en känsla
av att detta till viss del har ändrat karaktär, vilket i sin tur medför ett behov att
orientera sig mot ett nytt matematiskt lärandeobjekt. I denna process av omorientering kan också utläsas att olika potentiella matematiska resurser har skilda
roller och funktioner för studenten som lärande aktör i hans eller hennes försök
att orientera sig mot ett lärandeobjekt. En speciellt gynnsam situation uppstår då
de olika matematiska resurser som studenten använder kan kombineras och
komplettera varandra så att de bidrar till studentens arbete med ett lärande.
Själva definitionen av kategorin matematiska resurser innebär att det är något
som bidrar till eller orienterar mot att studenten tillägnar sig ett specifikt matematiskt lärandeobjekt. Trots att varje matematisk resurs spelar en väsentlig roll
kan kombinationen av ett par eller flera matematiska resurser som används parallellt bidra till att utfallet optimeras. Jennys och Ellens arbete med ekvationssystemsuppgiften samt Jennys berättelser om hur hon använder boken, läraren
och studiekamraterna visar att en förutsättning för ett gynnsamt läranderesultat
tycks vara att de matematiska resurserna nyttjas för att tillägna sig samma matematiska lärandeobjekt. Ett sätt kan vara om exemplen i boken och lärarens föreläsning kompletterar varandra genom att på olika sätt fokusera samma mate-
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matiska lärandeobjekt. Då kommer studenten som lärande aktör att arbeta utifrån mer gynnsamma förutsättningar än om han eller hon endast använder en av
de matematiska resurserna. I olika situationer kan alltså matematiska resurser
vara kompletterande eller konträra.
I intervjun ger Jenny också uttryck för hur repetition och fel kan bidra till det
matematiska lärandet. När studenter löser uppgifter som de redan har löst, eller
korrigerar fel på uppgifter som de har arbetat med tidigare, är det troligt att det
möjliggör en fokusering på andra aspekter av uppgiftens utformning eller dess
matematiska innehåll. Det kan i sin tur bidra till att det sker en liten förskjutning
av det matematiska lärandeobjektet eller att andra matematiska resurser sätts i
spel. På så sätt berikas det matematiska lärandeobjektet och användningen av
matematiska resurser blir mer varierat, flexibelt och mångfacetterat.

5.7 Sammanfattande analys
I sammanfattningen av analysen kommer de huvudsakliga resultaten av analysen
av förintervjuerna, räkneövningsepisoderna och intervjuerna att redovisas. Medan syftet med analysen av enskilda intervjuer och episoder bland annat är att
presentera empiriska argument för mina teoretiska resultat, är tanken med den
sammanfattande analysen att rikta fokus mot övergripande teoretiska aspekter av
stadieövergången. Inledningsvis redogörs för hur och på vilket sätt ”matematikens lärandeobjekt”, ”matematiska resurser” och ”studenten som lärande aktör”
får en delvis ny roll och innebörd i samband med stadieövergången mellan matematikstudier på gymnasiet och universitetet. En sammanfattning av dessa förändringar utgör alltså själva stadieövergången ur studenternas perspektiv. Huruvida detta kastar ett nytt ljus över mer allmänna teorier och tidigare resultat av
att lära matematik i ett nytt sammanhang diskuteras, liksom metodologiska och
metodiska konsekvenser.
Matematikens lärandeobjekt refererar till studenternas uppfattning om det
huvudsakliga målet med matematikstudierna. Även om ett matematiskt lärandeobjekt kan utgöras av ett rent ämnesmässigt innehåll, visar resultaten av analysen att det snarare är det matematiska lärandeobjektets karaktär och egenskaper i
relation till studenternas lärande som är väsentligt utifrån ett stadieövergångsperspektiv. Studenternas matematiska lärandeobjekt kan i olika grad och utsträckning orienteras mot algoritmisk respektive sammanhangsbunden förståelse. Medan algoritmisk förståelse i huvudsak riktar fokus mot mer räknetekniska
kunskaper och färdigheter, handlar sammanhangsbunden förståelse om mer generella kunskaper och färdigheter där den matematiska idén är i fokus. Utifrån
en sammanhangsbunden förståelse utgör då algoritmer ett verktyg eller ett arbetsredskap snarare än ett mål i sig.
Medan algoritmisk förståelse kan klassificeras som ett procedurellt matematiskt lärandeobjekt, kan en sammanhangsbunden förståelse inrymmas i ett mer
strukturellt eller idéorienterat matematiskt lärandeobjekt. När studenterna arbetar med övningsuppgifter görs dock en kontinuerlig kognitiv, situationell och
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kulturell kontextualisering av både den aktuella situationen och det matematiska
innehållet, vilket påverkar studenternas orientering mot olika matematiska lärandeobjekt. I räkneövningsepisoderna blir det tydligt att studenterna sällan fokuserar ett produktorienterat lärandeobjekt från start, utan det är snarare ett resultat av många procedurorienterade matematiska lärandeobjekt som tillsammans skapar en grund för detta.
Denna övergång från en algoritmisk förståelse till en mer sammanhangsbunden förståelse kan ges en mer utförlig beskrivning med hjälp av begreppet funktionell förståelse. I stället för att endast beakta de matematiska och kognitiva
aspekterna av studenternas matematiska arbete inrymmer den funktionella förståelsen också ett hänsynstagande till det lärandesammanhang som studenterna
befinner sig i. Om studenterna i en aktuell situation får signaler om att en rent
algoritmisk förståelse inte är tillräckligt för att lösa en övningsuppgift, kommunicera med läraren eller studiekamrater om ett matematiskt innehåll eller själv
förstå vad det är man gör, kan det skapa ett behov av att infoga element och embryon av en mer sammanhangsbunden förståelse helt enkelt för att situationen
kräver detta. Ett exempel är när Jenny och Ellen arbetar med ekvationssystemsuppgiften. Utifrån lärarens resonemang och bemötande förstår de att uppgiften
kräver mer än att bara lösa ett ekvationssystem, att de skall ta hänsyn till olika
fall och att skilda variabler har olika innebörd. Studenterna förstår alltså att det
krävs något nytt och något annat. Denna insikt är dock baserad på mer situationella, sociala och kulturella faktorer än på matematiska insikter. Min tolkning är
dock att detta är ett första steg i riktning mot att uppnå ett mer produktorienterat
lärandeobjekt. Funktionell förståelse kan alltså betraktas som en brygga mellan
procedurer och strukturer, som både innehåller en individuell kognitiv aspekt,
men också har starka sociala och situationella aspekter. Den funktionella förståelsen kan formeras genom en analys av den aktuella situationen och de förväntningar som studenten uppfattar. Han eller hon handlar och agerar sedan i enlighet med detta, vilket resulterar i en orientering mot en funktionell förståelse som
matematiskt lärandeobjekt.
Trots att studenterna vid skilda tillfällen ger uttryck för en vilja att uppnå ett
mer produktorienterat lärandeobjekt i form av mer sammanhangsbunden förståelse, kan de av olika anledningar orientera sig mot ett annat matematiskt lärandeobjekt i sitt konkreta arbete med matematik, som då ofta har en mer procedurinriktad prägel. Det intentionella matematiska lärandeobjektet som studenterna
har intentionen och ambitionen att uppnå kan alltså skilja sig från det operationella matematiska lärandeobjekt som de i praktiken arbetar mot, realiserar och
faktiskt uppnår. I stället för att tolka detta som ett misslyckande från studenternas sida, kan det vara ett tecken på en begynnande medvetenhet om att det nya
lärandesammanhanget kräver en omorientering av matematiska lärandeobjekt.
Ett första steg i den riktningen kan vara att bli medveten om förändringen för att
i ett senare skede realisera detta i konkreta handlingar.
En medvetenhet om behovet och nödvändigheten av att omorientera sitt lärandeobjekt kan också klassificeras som ett meta-matematiskt lärandeobjekt.
Studenterna förväntas fortfarande lyssna på genomgångar, men det som studen-
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terna skall tillgodogöra sig från dem har delvis förändrats. På samma sätt måste
studenterna lära sig vilka matematiska resurser som är lämpliga att använda vid
olika tillfällen och de måste också lära sig hur dessa skall användas, vilket kan
skilja sig från hur de användes tidigare. För att bedöma sina svar på övningsuppgifter använder studenterna facit. Ett svar kan dock vara korrekt och överensstämmande med facit även om det inte är förenklat, förkortat eller skrivet på
samma sätt. Matematisk likhet behöver inte alltid vara ekvivalent med semiotisk
likhet, vilket studenterna måste lära sig att skilja på. Allt detta utgör olika exempel på meta-matematiska lärandeobjekt som studenterna måste tillägna sig när
de kommer till universitetet för att lära sig matematik.
En jämförelse mellan de matematiska lärandeobjekt som framkommer i förintervjuerna och de matematiska lärandeobjekt som aktualiseras i intervjuer och
räkneövningsepisoder i samband med studenternas universitetsstudier i matematik visar att det finns flera skillnader som kan betraktas som konsekvenser av
stadieövergången. Det sker en omorientering mot ett mer strukturellt matematiskt lärandeobjekt där fokus i större utsträckning riktas mot mer övergripande
idéer och egenskaper än på specifika algoritmer och färdigheter att hantera enskilda uppgiftstyper. Även om detta kan betraktas som en naturlig konsekvens
av att matematiken efter hand blir svårare, mer komplex och generell, finns en
kvalitativ skillnad mellan gymnasiets och universitetets matematiska innehåll,
vilket i sin tur kräver en omorientering av de matematiska lärandeobjekten från
studenternas sida. Den andra väsentliga skillnaden är nödvändigheten av att tillägna sig olika meta-matematiska lärandeobjekt, exempelvis vilka matematiska
resurser som skall användas hur och när, och på vilket sätt användandet skall
ske. Det handlar alltså om avgörande förändringar i de tillsynes konstanta matematiska lärandeobjekten som studenten måste förhålla sig till och orientera sig
mot i samband med stadieövergången.
De potentiella matematiska resurser som studenterna förväntas använda för
att lära matematik på universitetet är i stor utsträckning desamma som förekommer på gymnasiet. Läroboken med text, exempel och övningsuppgifter, läraren, studiekamrater och studenternas individuella matematiska kunskaper har
fortfarande en central roll i studenternas matematiska arbete. Den väsentliga
skillnaden mellan gymnasiet och universitetet är att flera välbekanta matematiska resurser ändrar karaktär och skall användas på delvis nya sätt.
I förintervjuerna berättar studenterna att de kunde påbörja arbetet med övningsuppgifter direkt efter lärarens gemensamma genomgång. Läraren som matematisk resurs bidrog till att studenterna kunde orientera sig mot de matematiska lärandeobjekt som också var i fokus i lärobokens övningsuppgifter. I analyserna av räkneövningsepisoder och intervjuer vid universitetsstudierna i matematik framgår det att denna funktion delvis har förändrats. Lärarens genomgång
kan behandla ett matematiskt innehåll ur ett mer allmänt och generellt perspektiv, där fokus riktas mot generiska exempel som inte nödvändigtvis ger instruktioner om hur specifika uppgifter skall lösas. Som matematisk resurs kan också
läraren fokusera andra matematiska lärandeobjekt än vad studenterna gör. I några av räkneövningsepisoderna ges exempel på när lärarens intention tycks vara
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att bidra med ett mer produktinriktat lärandeobjekt i form av en sammanhangsbunden förståelse, medan studenten är mer fokuserad mot en instrumentellfunktionell förståelse i form av ett mer procedurinriktat lärandeobjekt. Om detta
sker i en individuell kommunikation med studenter kan det få konsekvenser för i
vilken utsträckning och på vilket sätt läraren kommer att utgöra en matematisk
resurs för studenten. Det som läraren som matematisk resurs erbjuder och det
som studenterna efterfrågar av läraren i egenskap av matematisk resurs tycks
alltså ha en tendens att divergera i samband med stadieövergången.
En annan väsentlig skillnad mellan gymnasiet och universitetet när det gäller
matematiska resurser är att på universitetet förväntas studenten använda flera av
dem på eget initiativ. Det gäller framför allt interna matematiska resurser, men
även matematiska resurser som kan sammankopplas med olika typer av representationsformer av ett matematiskt innehåll. När studenterna skall arbeta med
olika övningsuppgifter krävs en förmåga att associera och aktualisera andra rent
innehållsmässiga delar av matematiken, men också olika sätt att arbeta, illustrera
och räkna på. Några exempel på detta är när Jenny arbetar med att hitta en horisontell tangent till en trigonometrisk funktion, vilket både kräver aktuella kunskaper om derivata, räta linjens ekvation, enhetscirkeln och en förtrogenhet av
att kommunicera runt matematiken. Ett annat exempel är när studenterna på eget
initiativ lyckas växla mellan olika representationsformer för att på så sätt belysa
det matematiska innehållet på olika sätt, vilket i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för att hitta en lösning. Förmodligen har studenterna även tidigare arbetat med mer komplexa uppgifter som både har ett divergent matematiskt innehåll och kräver att studenten arbetar med olika representationsformer. Den kritiska punkten är att på universitetet kan dessa arbetssätt vara implicit och dolt.
Studenterna måste själva bedöma när och på vilket sätt han eller hon måste
komplettera med andra matematiska resurser. Komplettering av matematiska resurser kan dock även ske på grund av att enskilda matematiska resurser helt enkelt inte räcker till för att studenterna skall ha möjlighet att uppnå ett specifikt
matematiskt lärandeobjekt. Speciellt gynnsamt är det för studenterna då flera
matematiska resurser på olika sätt kan användas för att uppnå samma matematiska lärandeobjekt.
I min teoretiska modell av stadieövergången är studenten som lärande aktör
en nyckelkategori som sammanlänkar min metodologiska ansats med intentionell analys och kontextualisering med de empiriskt grundade kategorierna matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser. Utgångspunkten är att studenterna har intentioner med sina handlingar. Genom att analysera studenternas
handlingar och utsagor i termer av kontextualisering kan deras tankar och föreställningar om matematik och matematikundervisning analyseras. Man kan också analysera hur dessa tar sig uttryck i deras orientering mot olika matematiska
lärandeobjekt och användning av matematiska resurser. Ur ett empiriskt perspektiv riktar studenten som lärande aktör fokus mot studenternas handlingar
och utsagor som aktualiseras av relationen mellan matematiska lärandeobjekt
och matematiska resurser. Denna relation tenderar att bli mer komplex när studenterna påbörjar matematikstudier på universitetet. Studenterna måste i högre
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utsträckning själva identifiera matematiska lärandeobjekt att orientera sitt arbete
mot, samt bedöma vilka potentiella matematiska resurser som skall användas
och på vilket sätt detta skall ske. Att använda läraren som en matematisk resurs i
strävan mot ett procedurellt matematiskt lärandeobjekt kan bli problematiskt om
läraren i stället fokuserar ett produktinriktat matematiskt lärandeobjekt. Studenterna måste också i större utsträckning på eget initiativ använda sig av olika matematiska resurser. En lärarledd genomgång kan vara en otillräcklig matematisk
resurs för att studenten skall kunna påbörja ett självständigt arbete med att lösa
uppgifter. Studenten måste resurskomplettera med exempelvis lärobokens text
och exempel samt samarbete med andra studiekamrater och ytterligare individuell hjälp från läraren.
I förintervjuerna ger studenterna en bild av att det på gymnasiet fanns en
samstämmighet mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser.
Som matematisk resurs bidrog lärarledda genomgångar till att studenterna direkt
kunde börja arbeta med övningsuppgifter. Det fanns en närhet mellan strukturer
och processinriktade matematiska lärandeobjekt, då den ena ofta resulterade i
den andra eller tvärtom. Läroboken, läraren och studiekamraterna fokuserade i
högre grad samma typ av matematiskt lärandeobjekt som i sin tur kunde integrera procedurella och produktinriktade matematiska lärandeobjekt. Studenten som
lärande aktör fick därmed tydliga mål och medel för sitt matematiska arbete på
gymnasiet, även om det inte alltid upplevdes som meningsfullt.
Vilket matematiskt lärandeobjekt som studenterna identifierar och orienterar
sitt arbete mot, samt varför det sker har i räkneövningsepisoderna beskrivits,
förklarats eller analyserats med hjälp av studenternas kontextualisering av lärandesammanhanget. Med utgångspunkt från att studenterna i egenskap av lärande
aktör handlar intentionellt, kan också förklaringar ges till varför studenterna använder vissa matematiska resurser och på vilket sätt det sker. Sammanfattningsvis kan konstateras att studenter som har en tendens att kontextualisera lärandesammanhanget utifrån situationen har en starkare benägenhet att orientera sig
mot ett procedurinriktat lärandeobjekt och att nyttja de matematiska resurser
som omedelbart står till buds, medan en mer kognitiv kontextualisering av det
matematiska innehållet snarare gynnar en mer sammanhangsbunden förståelse
och ett mer nyanserat användande av matematiska resurser med ett starkare inslag av studentens eget initiativ.
Den huvudsakliga delen av studenternas arbete med matematik består i att
lösa övningsuppgifter. Uppgiftens karaktär, utformning och innehåll har en stor
betydelse för vilket matematiskt lärandeobjekt som studenterna orienterar sig
mot, men också för vilka matematiska resurser som aktualiseras. Flera av uppgifterna som studenterna arbetar med under räkneövningarna innehåller algoritmer och standardiserade lösningsmetoder. För att veta vilka av dessa som skall
användas i en specifik uppgift krävs dock inslag av en mer sammanhangsbunden
förståelse och en inriktning mot ett mer produktorienterat lärandeobjekt. Detta
illustreras på ett tydligt sätt när Jenny och Ellen arbetar med uppgiften om ekvationssystem. Samtidigt som studenterna skall lösa enskilda ekvationer på ett
standardiserat sätt måste studenterna använda dessa resultat för att kunna åstad-
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komma en fullständig lösning på uppgiften. Detta kan ur studenternas perspektiv
resultera i att uppgiften upplevs som svår och skapar en osäkerhet om vad de
förväntas uppnå och hur det skall ske. Det matematiska innehållet blir i varierande utsträckning otillgängligt för studenterna som i sin tur blir beroende lärande aktörer.
Att agera som oberoende lärande aktör förutsätter att de övningsuppgifter
som studenterna arbetar med kan lösas med tillgängliga matematiska resurser.
Eftersom studenterna har tillgång till olika matematiska resurser kommer också
möjligheten att agera som en självständig och oberoende lärande aktör att variera. I räkneövningsepisoderna tar sig detta konkreta uttryck i att exempelvis Fredrik har en god förmåga att arbeta självständigt och löser de flesta övningsuppgifterna, medan Jenny har betydligt svårare att lösa uppgifter utan stöd av internativa matematiska resurser. Då dessa i större utsträckning har en begränsad tillgänglighet, måste Jenny anpassa sina studier efter exempelvis tillgången till läraren och studiekamraterna, vilket skapar ett större beroende i hennes egenskap
av lärande aktör.
Om studenten endast har tillgång till mer begränsade interna matematiska resurser finns risk för att det lärandeobjekt som studenten uppnår genom att lösa
en övningsuppgift skiljer sig från den ursprungliga tanken med uppgiften. Ett
exempel är när Jenny och Ellen arbetar med vektoruppgiften. I stället för att analysera innebörden av vektorbegreppet och utnyttja dess styrka och egenskaper,
använder sig studenterna av ett mer standardiserat lösningsförfarande som har
tydliga kopplingar till algebra. Att kunna lösa uppgiften utan hjälp har en positiv
inverkan på studenternas självkänsla och identitet i deras lärande av matematik,
men det matematiska lärandeobjekt som studenterna uppnår genom att lösa uppgiften kan beskrivas som förstärkande eller bekräftande snarare än utvecklande
för studenterna.
När studenterna talar om matematik är förståelse ett centralt och ständigt
återkommande begrepp. En närmare granskning av studenternas förhållningssätt
visar dock att förståelse kan handla om att förstå vad och hur man skall göra för
att lösa en uppgift, samt varför man skall göra på ett visst sätt, eller att förstå ett
matematiskt innehåll på ett mer idémässigt plan. För studenten som lärande aktör handlar det alltså om huruvida man skall förstå hur man gör eller om att göra
för att förstå.
På universitetet har läraren och läroboken en tendens att behandla det matematiska innehållet ur ett mer generellt perspektiv. De exempel och övningsuppgifter som studenterna skall arbeta med har en generisk karaktär, då syftet är att
de skall illustrera de mer övergripande matematiska idéerna som studenterna
skall lära sig. Tanken är alltså att studenterna i huvudsak skall förstå för att kunna göra. Olika exempel och övningsuppgifter illustrerar skilda aspekter och detaljer av ett matematiskt begrepp eller idé. Genom att lösa sådana uppgifter visar
studenterna att de har förstått detta. När exempel och uppgifter i större utsträckning inriktas mot ett matematiskt innehåll av mer generell karaktär, vilket i sin
tur medför att de får en mer generisk utformning, kan det ur studenternas perspektiv tolkas som att exempel och övningsuppgifter svarar mot ett mer begrän-
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sat matematiskt lärandeobjekt. I stället för att kunna tillämpa en algoritm eller
ett standardiserat lösningsförfarande på flera uppgifter, kan varje uppgift för sig
innehålla något nytt eller annorlunda. Då kan studenterna snarare uppfatta det
matematiska innehållet i uppgifter och exempel som mer lokalt.
Den grundläggande orsaken till denna eventuella diskrepans mellan läraren
och lärobokens utformning av det matematiska innehållet och studenternas nyttjande av läraren och läroboken som matematiska resurser är huruvida studenterna identifierar ett procedurellt lärandeobjekt och i egenskap av lärande aktörer
stävar efter generalitet när det gäller matematiska lösningsmetoder, snarare än
matematiska idéer. I det fallet kan studenter snarare uppfatta universitetsmatematiken som mindre generell eftersom det krävs en ny algoritm eller procedur
för att lösa varje uppgift, jämfört med gymnasiematematiken där ett stort antal
uppgifter kunde lösas med samma lösningsmetod. Det saknas alltså en generellt
tillämpbar lösningsmetod, vilket bidrar till en uppfattning om att universitetsmatematiken är mer specifik än generell och att undervisningen fokuserar ett lokalt
matematiskt innehåll.
Som tidigare påpekats handlar studenten som lärande aktör om relationen
mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser. Huruvida studenten kan agera som en oberoende lärande aktör när det gäller arbetet med övningsuppgifter är nära förknippat med vilka matematiska resurser studenten kan
använda sig av och på vilket sätt detta sker. När läraren och läroboken presenterar ett nytt matematiskt innehåll och sedan exemplifierar det förutsätts i större
utsträckning att studenterna även skall ha tillägnat sig vissa förkunskaper. Det
matematiska lärandeobjektet måste referera till ett mer omfattande matematiskt
innehåll. Om däremot de matematiska resurser som studenten använder sig av
begränsas till att endast fokuserar det matematiska innehåll som behandlas i aktuella exempel och övningsuppgifter, kan dessa uppfattas som otillräckliga och
endast lokalt tillämpbara – jämfört med de matematiska resurserna på gymnasiet
som hade ett mer omfattande användningsområde. Detta kan i sin tur få konsekvenser för kommunikationen i klassrummet och hur studenterna uppfattar den
diskurs om matematikens ökande generalitet, eftersom studenterna i själva verket upplever motsatsen. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att studenterna kan referera till en förståelse av en generell matematisk metod eller en generell matematisk idé. Vilken inriktning studenternas matematiska lärandeobjekt
får är en konsekvens av tillgängliga potentiella matematiska resurser. Studenterna kan dock ha intentionen att inrikta sitt matematiska arbete mot ett specifikt
matematiskt lärandeobjekt, vilket kräver tillgång till en viss uppsättning potentiella matematiska resurser.
Att beskriva stadieövergången genom att definiera tre kategorier av teoretisk
karaktär, nämligen matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör, har bidragit till att lyfta fram olika aspekter av stadieövergången som är väsentliga ur studenternas perspektiv. Det är dock viktigt att
poängtera att kategorierna är en teoretisk konstruktion som definieras utifrån
olika grunder. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser kan beskrivas som självständiga och oberoende kategorier som kan skildras var och en
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för sig. Kategorin studenten som lärande aktör tar sig däremot uttryck i studenternas handlingar med den övergripande intentionen att de skall lära sig matematik. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser är huvudsakliga beståndsdelar i dessa handlingar. Studenten som lärande aktör konstitueras alltså
utifrån de två andra kategorierna och är därmed beroende av dem, vilket medför
att denna kategori måste beskrivas i termer av de matematiska lärandeobjekt och
matematiska resurser som studenten aktualiserar i en lärandesituation.
Trots att kategorierna matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser
kan beskrivas i relativt konkreta termer, är det viktigt att inte likställa kategoriernas teoretiska definition med dess uttrycksformer. Ett matematiskt lärandeobjekt kan exempelvis handla om att studenten lär sig derivata, att hantera vektorer, jämföra ett svar med facit eller att använda en matematisk resurs på eget initiativ. På liknande sätt kan en matematisk resurs utgöras av läraren, läroboken,
studiekamrater eller individuella förkunskaper. Det är dock inte dessa enheter i
sig som är matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser, utan kategorierna uppstår i relation till studenten. Derivata är alltså inte ett matematiskt lärandeobjekt, men studenten kan göra derivata till ett matematiskt lärandeobjekt
genom sina intentioner att tillägna sig det. På samma sätt är inte läroboken en
matematisk resurs, men studenten kan använda läroboken som en matematisk
resurs.
Den främsta styrkan med att definiera kategorierna relationellt är att de kan
användas för att studera lärande av matematik ur individens perspektiv, både ur
ett individuellt och socialt perspektiv. I stället för att rikta fokus mot det matematiska innehållet i sig (exempelvis vad derivata definitionsmässigt är utifrån ett
rent matematiskt perspektiv), är det studentens uppfattning och hantering av det
matematiska innehållet som blir föremål för undersökning. Det blir möjligt att
studera hur individer förstår ett matematiskt innehåll som behandlas i ett specifikt sammanhang, att göra jämförelser mellan olika situationer och sammanhang
och att göra det över tid. Att använda dessa kategorier för en studie av stadieövergången ur studenternas perspektiv är alltså relevant och ändamålsenligt. En
svaghet, eller snarare svårighet, med denna definition är dock att det ibland blir
svårt att på ett stringent sätt uttrycka och utveckla resonemangen runt kategorierna och tolkningar med hjälp av dessa. I en analys av studenternas arbete med
matematik finns det risk för att kategorierna hanteras på ett statiskt sätt utan att
sättas i relation till individen och sammanhanget.
I den inledande redogörelsen för kategorin studenten som lärande aktör framfördes argument för hur kopplingen mellan mina tre kategorier och intentionell
analys med kontextualisering ser ut. En handling har en yttre aspekt som består
av ett observerbart beteende eller händelseförlopp och en inre aspekt som består
av individens intention eller syfte med handlingen. Genom att beskriva hur studenterna orienterar sig mot olika matematiska lärandeobjekt och vilka matematiska resurser som de använder sig av i termer av deras kognitiva, situationella
och kulturella kontextualisering av en lärandesituation eller ett lärandesammanhang skapas en teoretiskt baserad länk mellan de tre empiriskt grundade kategorierna matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lä-
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rande aktör samt en intentionell analys av individers handlingar utifrån ett kontextualiseringsperspektiv. Med kontext avses här en forskningsmässig teoretisk
konstruktion av individens intentioner som ligger till grund för dennes utsagor
och handlingar.
En central skillnad mellan kategorierna och kontexterna, som främst är av ontologisk karaktär, är att medan kategorierna har utvecklats från data och därmed
kan utgöra ett centralt resultat av min studie, är kontexterna ett fördefinierat metodologiskt verktyg från bland annat Halldén (1999) och Scheja (2002). Ur ett
metodiskt perspektiv kan konstateras att medan de tre kategorierna har varit centrala för analysen av intervjuerna, har intentionell analys använts för att analysera observationer av studenternas arbete med övningsuppgifter. Det primära syftet med analyserna är naturligtvis att generera resultat om stadieövergången ur
studenternas perspektiv. En koordination av resultaten från de olika datakategorierna har dock även bidragit till att tydliggöra kopplingen mellan kategorier och
kontexter. Att analysera studenternas kontextualisering av en övningsuppgift innebär att intentionen bakom studenternas handlingar beskrivs i termer av kognitiva, situationella och kulturella kontexter. Dessa utgör i sin tur grunden för att
dra slutsatser om karaktären på de matematiska lärandeobjekt och matematiska
resurser som sätts i spel. Kontexterna belyser också den inbördes relationen mellan matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser.
Studenten som lärande aktör fokuserar studenternas handlingar och utsagor
som aktualiseras av relationen mellan matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser. Matematiska lärandeobjekt kan ha en procedurell eller produktorienterad prägel, då studenterna i olika utsträckning kan arbeta för att uppnå en
algoritmisk, funktionell eller sammanhangsbunden förståelse. Vilken typ av matematisk förståelse som studenterna fokuserar i sitt arbete med matematik kan
analyseras och dras slutsatser om utifrån deras kontextualisering av exempelvis
övningsuppgifter. Kontexterna är alltså ett analysresultat av teoretisk karaktär
som bildar underlag till slutsatser om de matematiska lärandeobjekt och de matematiska resurser som studenterna aktualiserar i sitt matematiska lärande.
Som tidigare påpekats kan relationen mellan matematiska lärandeobjekt och
matematiska resurser beskrivas som reflexivt och simultant konstituerade. Vid
vissa tillfällen kan studenten fokusera ett specifikt matematiskt lärandeobjekt för
att sedan inventera tillgången på potentiella matematiska resurser för att uppnå
lärandeobjekt. I andra fall kan tillgängligheten av olika matematiska resurser
vara avgörande för vilket matematiskt lärandeobjekt studenten kommer att arbeta mot. Vilken kategori som har den mest framträdande rollen i studenternas matematiska arbete kan variera under olika skeden. Initialt kan en kategori ha en
mer framträdande roll för att senare stå tillbaka för den andra och vice versa. Ett
hypotetiskt exempel kan vara när en student, som är inriktad mot ett procedurellt
lärandeobjekt, ber läraren om hjälp. Eftersom läraren kan beskrivas som en interaktiv matematisk resurs, kan han eller hon påverka studentens arbete mot en
mer produktorienterad inriktning. Ett exempel som påvisar motsatsen kan vara
då studenten har ambitionen att uppnå ett förståelseinriktat matematiskt lärande-
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objekt, men på grund av bristande matematiska resurser lyckas studenten endast
åstadkomma ett matematiskt lärandeobjekt av mer procedurell karaktär.
När det gäller kopplingen mellan de tre kategorierna och kontexterna finns
inget lagbundet samband mellan en viss karaktär på matematiska lärandeobjekt
och matematiska resurser och olika sätt för studenterna att kontextualisera ett
matematiskt innehåll eller en lärandesituation. En närmare granskning av resultaten visar dock att det finns tendenser till att en mer kognitiv kontextualisering
av ett matematiskt innehåll eller en uppgift har en tendens att föra studenten mot
ett mer produktinriktat lärandeobjekt. I dessa fall blir olika lösningsprocedurer
ett led i att uppnå en mer sammanhangsbunden förståelse. Med en sämre förmåga att relatera övningsuppgifter till deras matematiska karaktär och innehåll tenderar studenten att låta den situationella kontextualiseringen dominera, vilket
skapar sämre förutsättningar att uppnå ett produktinriktat lärandeobjekt.
Detta resultat har tydliga paralleller med Lithners modell för matematiska resonemang (2003), där identifiering av likheter respektive plausibla resonemang i
viss mån motsvarar en mer situationell respektive kognitiv kontextualisering av
ett matematiskt innehåll. Styrkan med att analysera studenternas handlingar i
termer av kontextualisering i stället för att helt enkelt kategorisera deras matematiska resonemang utifrån Lithners modell är att kontexterna beaktar situationens betydelse för studenternas lärande. Kontexterna baseras på och omfattas av
studenternas synsätt och upplevelser av det aktuella lärandesammanhanget. Det
bidrar i sin tur till att förklara, inte bara hur och vad studenterna gör när de löser
uppgifter, utan även varför de gör på det sättet. Detta stärker även påståendena
om att stadieövergången skall och kan belysas både ur ett individuellt och socialt
perspektiv.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att de huvudsakliga resultaten i
min studie består av utvecklandet av kategorierna matematikens lärandeobjekt,
matematiska resurser och studenten som lärande aktör, samt att påvisa hur dessa
kan användas för att beskriva stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet ur studenternas perspektiv. Ett annat viktigt resultat är hur kategorierna,
som analyserats fram med hjälp av grounded theory-inspirerade metoder, kan
kopplas till intentionell analys och kontextualisering. Ett överordnat resultat av
metakaraktär är hur matematikdidaktisk forskning kan ta sin metodologiska
startpunkt i en verklig situation och resultera i en teoretisk beskrivning av dessa
företeelser eller fenomen. Det bidrar i sin tur till att grundläggande teoretiska
perspektiv för lärande och kunskap får en annan roll och funktion. I diskussionsavsnittet kommer fler aspekter av resultaten även att diskuteras i förhållande till
tidigare studier, teoretiska perspektiv, fortsatt forskning och konsekvenser för
undervisningspraktiken.
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6. Diskussion
Syftet med min studie har varit att undersöka nybörjarstudenters stadieövergång
mellan matematikstudier på gymnasiet och universitetet utifrån ett studerandeperspektiv. Fokus har riktats mot individens lärande av matematik i ett nytt undervisningssammanhang, mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning och matematiska kunskaper. Syftet gav upphov till den primära frågeställningen om vad som karaktäriserar stadieövergången ur studenternas perspektiv. Dessutom formulerades två frågeställningar av mer övergripande
karaktär om hur stadieövergången kan identifieras och beskrivas ur ett teoretiskt
perspektiv samt vilken metodprocess som krävs för att uppfylla studiens syfte.
Medan det inledande kapitlet innehåller en sammanfattning och diskussion av
den första frågeställningen riktas detta kapitel fokus mot de teoretiska och metodologiska frågorna. Kapitlet avslutas med några förslag på fortsatt forskning och
undervisning som jag anser att studiens resultat implicerar.

6.1 Stadieövergångens karaktär
Att undersöka vad som karaktäriserar stadieövergången ur studenternas perspektiv har varit studiens primära frågeställning. Utifrån de tre kategorierna matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör,
som genererats från förintervjuerna, kan svaret på denna frågeställning sammanfattas i följande tre punkter:
• Stadieövergången medför en minskad samstämmighet mellan matematikens
lärandeobjekt och matematiska resurser.
• Stadieövergången medför en omorientering av matematiska lärandeobjekt.
• Lärande av matematik på universitetet kräver komplettering av matematiska
resurser.
Detta kan i sin tur sammankopplas med studenternas upplevelser av en förändring av övningsuppgifternas karaktär, en mer komplex variation och växling
mellan olika representationsformer. Det förekommer också flera exempel av generisk karaktär, som syftar till att illustrera en övergripande idé eller princip.
I förintervjuerna uttrycker studenterna att de tror att matematiken på universitetet kommer att bli svårare, samt att studierna kommer att bli mer krävande i
fråga om tid och innehåll. Dessa förändringar är främst av kvantitativ karaktär.
Förenklat uttryckt kan det beskrivas som att studenterna förväntar sig att mate-

201

matikstudier på universitetet har stora likheter med gymnasiet, men att föreläsningarna blir längre, antalet övningsuppgifter blir fler och tidsåtgången för självstudier ökar. Mina resultat visar dock att de aspekter av stadieövergången mellan
matematikstudier på gymnasiet och universitetet som är framträdande för individuella studenter snarare handlar om små, delvis implicita och dolda förändringar av mer kvalitativ karaktär. Ytligt sett förmedlas en bild av att matematikstudier på gymnasiet och universitetet har flera likheter, men i själva verket
finns väsentliga skillnader som dessutom kan vara svåra för studenterna att upptäcka och hantera. Att studera matematik vid universitetet är inte samma sak
som att studera matematik på gymnasiet, men det är inte heller något helt nytt.
Att hantera stadieövergången på ett framgångsrikt sätt innebär att kunna hantera
detta dubbla budskap av kontinuitet och förändring. De matematiska lärandeobjekt och matematiska resurser som studenterna möter i undervisningssituationen
har liknande former och uttryck som studenterna är vana vid från gymnasiet,
men skall till viss del förstås och användas på ett nytt sätt. Olika potentiella matematiska resurser ger implicita budskap om förändringar av matematikens lärandeobjekt i det nya lärandesammanhanget. Detta förväntas studenterna kunna
fånga upp och omsätta i handling, dvs. studenten i egenskap av lärande aktör
måste förändras.
Ett konkret exempel på stadieövergångens karaktär ur studenternas perspektiv
utgörs av lärarens genomgång. Studenterna upplever en ökad klyfta mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser när lärarens genomgång inte
är direkt användbar för att lösa övningsuppgifter. Som potentiell matematisk
resurs syftar lärarens genomgång till att illustrera en matematisk idé eller samband på ett mer generellt plan, vilket sedan illustreras med hjälp av exempel. Att
upptäcka detta förändrade syfte med lärarens föreläsning kan dock vara svårt för
studenterna, eftersom formen för lärarens genomgång starkt påminner om vad
studenterna är vana vid från gymnasiet. För att genomgången skall bli en produktiv matematisk resurs för studenterna krävs det att de, åtminstone delvis,
upptäcker föreläsningens roll och funktion.
På liknande sätt förändras även lärobokens roll som matematisk resurs. Lärobokens upplägg påminner i stor utsträckning om vad studenterna är vana vid
från gymnasiets. En kort introducerande text efterföljs av ett eller ett par fullständigt lösta exempel. Avsnittet avslutas med övningsuppgifter som studenterna skall arbeta med. Syftet med lärobokens texter och exempel är dock inte längre primärt att studenterna skall lära sig en specifik lösningsmetod, utan snarare
att illustrera och elaborera med övergripande matematiska idéer. Underliggande
syfte och tankar med bokens innehåll skiljer sig åt från gymnasiets, vilket bidrar
till att boken inte kan användas som en matematisk resurs för att stödja ett matematiskt lärandeobjekt av procedurell karaktär.
I det här sammanhanget får läraren som matematisk resurs en viktig roll att
tydliggöra de förändringar och förväntningar som universitetsstudier i matematik kräver. När läraren ger studenterna individuella förklaringar till hur olika
uppgifter skall lösas, förmedlar läraren även viktiga aspekter av en universitetsmatematisk kultur. Till skillnad från övriga potentiella matematiska resurser kan
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läraren som matematisk resurs explicitgöra de små, men många, förändringar
som studenterna måste åstadkomma i egenskap av lärande aktörer. Denna process kan beskrivas som en komplettering av matematiska resurser, men också
som en omorientering av ett meta-matematiskt lärandeobjekt. Att lära sig matematik på universitetet sker inte bara genom att läsa mer och lösa fler uppgifter,
utan måste ske parallellt med ett lärande av meta-matematiska lärandeobjekt.
Det mest väsentliga meta-matematiska lärandeobjektet utgörs av att lära sig att
använda potentiella matematiska resurser på ett nytt sätt. Studenterna måste alltså både lära matematik och lära hur man lär matematik.
Meta-matematiska lärandeobjekt har flera paralleller med matematiska resurser. En väsentlig del av stadieövergången är den komplettering av matematiska
resurser som studenterna måste åstadkomma. Det innebär både att ta nya matematiska resurser i bruk och att använda befintliga matematiska resurser på ett
nytt sätt. Att förändra nyttjandet av matematiska resurser kan på ett ytligt plan
uppfattas som studenters bristande förmåga att anpassa sig till ett nytt lärandesammanhang. Nya undervisningsmetoder och ett matematiskt innehåll av delvis
ny karaktär ändrar villkoren för lärande och vad som skall läras. Detta synsätt
ger, enligt min uppfattning, intrycket av att det finns ett färdigt lärandesammanhang som studenterna skall anpassa sig till. Studenten insocialiseras i den nya
kulturen genom att delta i den aktuella diskursen och använda sig av artefakter.
Min tolkning är alltså att en anpassning till ett nytt sammanhang har en mer sociokulturell prägel. En komplettering av matematiska resurser handlar dock snarare om att studenten har förmåga att iaktta eventuella förändringar av det matematiska innehållet vilket medför behov av att omorientera sig mot förändrade
matematiska lärandeobjekt. Det handlar också om att i den aktuella lärandesitutionen bedöma vilka potentiella matematiska resurser som finns tillgängliga
samt hur dessa kan och bör användas i relation till det aktuella matematiska lärandeobjektet. Komplettering av matematiska resurser tar sig uttryck i studentens handlingar och är således en väsentlig komponent av studenten som lärande
aktör. Medan anpassning till ett nytt lärandesammanhang först och främst handlar om individen i ett socialt sammanhang, är kärnan i resurskomplettering en
förmåga att kalibrera individuella och externa matematiska resurser, vilket i sig
utgör en brygga mellan det individuella och sociala.
Genom att beskriva stadieövergången i termer av matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör, kan kvalitativa förändringar av lärandet i matematik i samband med stadieövergången belysas och
beskrivas, både ur ett individuellt och sammanhangsrelaterat perspektiv. Däremot ger kategorierna ingen direkt beskrivning av stadieövergången ur ett observatörsperspektiv med fokus på faktiska förändringar av studiesammanhanget.
Det är alltså skillnad på hur studenterna upplever stadieövergången och vilka
faktiska förändringar av matematikens innehåll och undervisningssammanhang
som äger rum. Det handlar dock inte om att välja det ena perspektivet och bortse
från det andra eller tvärtom. Snarare är det en fråga om vilket perspektiv som
ligger i förgrunden och vad detta relateras till. Om fokus riktas mot individens
uppfattning av ett sammanhang utan att förankras till situationen som den kan
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uppfattas av en utomstående och oberoende observatör finns risk för att resultatet blir en beskrivning av en individuell lokal verklighet som saknar relevans för
någon annan än individen själv. Snarare är det av största vikt att studerandeperspektivet analyseras fram i förhållande till ett observatörsperspektiv, som utgör en grund för analys och slutsatser.
Relationen mellan ett subjektivt och objektivt perspektiv på stadieövergången
har genomsyrat analysen av intervjuer och observationer. Medan matematikens
lärandeobjekt har en subjektiv karaktär har detta genomgående relaterats till ett
matematiskt innehåll, som är av objektiv observatörskaraktär. På samma sätt
finns behov av att skilja mellan matematiska resurser och potentiella matematiska resurser i form av konkreta företeelser så som läraren, läroboken, studiekamrater och individuella förkunskaper. Utifrån ett observatörsperspektiv är det också möjligt att studera lärarens genomgång ur ett mer matematisk-kulturellt perspektiv eller bedöma studenters förkunskaper utan att de faktiskt används i en
konkret lärandesituation. När det gäller studenten som lärande aktör iscensätts
denna kategori genom studenternas handlingar och utsagor. Dessa kan iakttas
och beskrivas utifrån ett observatörsperspektiv, vilket också är en förutsättning
för att man skall kunna genomföra en intentionell analys med kontextualisering.
Ett viktigt resultat i min studie är den ökade divergensen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser. Ytligt sett kan detta resultat också
betraktas som ett ökat avstånd mellan subjektet och objektet för lärande, men i
stället för att betrakta svårigheter i samband med stadieövergången som förändringar av (mer eller mindre) statiska faktorer som studenterna ställs inför, riktas
fokus mot relationen mellan studenterna och det aktuella lärandesammanhanget.
Studenters bristande förkunskaper kan i stället diskuteras utifrån att den ökande
komplexiteten och svårigheten att använda lämpliga matematiska resurser på rätt
sätt. För att kunna tillägna sig matematiska lärandeobjekt på universitetet krävs
en bredare repertoar av potentiella matematiska resurser. Det är inte lika uppenbart vilka matematiska resurser som är lämpliga att använda i en given situation.
Det ställer krav på att studenterna i egenskap av lärande aktörer blir mer initiativrika, samt tränar sin förmåga att välja mellan och bedöma olika potentiella
matematiska resurser i förhållande till olika matematiska lärandeobjekt. Stadieövergången kräver alltså en ökad aktivitet, självständighet och kreativitet av studenten i egenskap av lärande aktör, vilket kan vara ett nytt prestationskrav för
nybörjarstudenter på universitetet.
Studenternas svårigheter i samband med stadieövergången kan dock förklaras
med matematikämnets förändrade karaktär. Studenter har från gymnasiet med
sig en vana och förtrogenhet med vad matematik är och vad det innebär att lära
sig matematik. På universitetet förändras dock detta på ett sätt som studenterna
kan ha svårt att uppfatta och hantera. Matematikämnets förändrade karaktär kan
alltså betraktas som en mer allmän företeelse, där problem kan uppkomma på
grund av att studenterna är ovana vid matematikens (delvis) nya skepnad. I konkreta lärandesituationer kan dock detta ta sig uttryck som individuella tillkortakommanden. Oavsett om brister eller förändringar tillskrivs den lärande indivi-
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den eller föremålet för lärandet, är konsekvensen att avståndet mellan den lärande och det som skall läras blir för stort och svårt att överbrygga.
Att matematikämnet delvis förändrar karaktär kan också orsaka svårigheter
för nybörjarstudenter vid universitetet. Ett viktigt område inom matematikdidaktisk forskning som har hög relevans för stadieövergången mellan gymnasiet och
universitetet är forskning om avancerat matematiskt tänkande (Tall, 1991).
Skolmatematik transformeras till matematik som ett akademiskt ämne, där elementär matematik ersätts av avancerat matematiskt tänkande som präglas av generalitet och abstraktion. Genom att betrakta lärande som en individuell företeelse kan svårigheter i samband med stadieövergången vara ett uttryck för att matematikämnets karaktär förändras i sådan utsträckning att individens befintliga
kognitiva scheman inte räcker till för vare sig assimilering eller ackommodation.
Om matematikämnet ges en mer övergripande innebörd och i stället tolkas som
en förändring av såväl det ämnesmässiga innehållet som en förändring av undervisningsmetoder, kan analys och tolkningar även göras utifrån ett situationell
och sociokulturellt perspektiv. Det sociala och kulturella sammanhanget för matematikstudierna förändras och studenterna måste införlivas i det nya lärandesammanhanget.
Utifrån mina tre kategorier kan dessa förändringar i stället beskrivas som en
ökad divergens mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser,
en omorientering av matematiska lärandeobjekt och ett behov av komplettering
av matematiska resurser. Som tidigare konstaterats beskriver mina resultat i
grunden samma undervisningssituationer och sammanhang som tidigare studier
har gjort. Den väsentliga skillnaden är att om stadieövergången exempelvis beskrivs som att matematikämnet delvis förändrar karaktär, reduceras det komplexa fenomen som stadieövergången utgör, till en fråga om en enskild förändring. Ett sådant perspektiv exkluderar alltså individen och lärandesammanhanget, samtidigt som förändringarna av det matematiska innehållet i sig tenderar att
beskrivas i lagbundna termer. Om matematikämnet förändrar karaktär kan det ur
studenten perspektiv medföra en omorientering av matematikens lärandeobjekt
men det kan också medföra att matematiska resurser måste användas på ett annat
sätt. Denna beskrivning omfattar alltså både den lärande individen, objektet som
är föremål för lärande, och det sammanhang i vilket lärandet äger rum. Kategorierna möjliggör en överblick och hanterbarhet av den komplexa och mångfacetterade företeelse som stadieövergången innebär, utan att ge avkall på de faktorer
som ur studenternas perspektiv är väsentliga i denna process.
En individuellt präglat synsätt på studenters svårigheter i samband med stadieövergången handlar om förkunskaper i matematik. Brist på förkunskaper
uppkommer i relation till ett matematiskt innehåll som studenten inte är tillräckligt förberedd på att möta. Om studenten hade haft dessa matematiska kunskaper, hade han eller hon också kunnat tillgodogöra sig det matematiska innehållet
som behandlas på universitetet på ett bättre sätt.
Jag hävdar att ovanstående resultat representerar ett nytt sätt att se på studenters lärande av matematik. Mina data är i huvudsak insamlade från vardagliga
undervisningssituationer, som både studenter och lärare som kommit i kontakt
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med matematikstudier vid universitetet känner igen. De undervisningsrelaterade
fenomenen som jag har analyserat är i grunden samma undervisnings- och lärandeföreteelser som iakttagits av många forskare före mig. Den väsentliga
skillnaden är att min metodansats, inspirerad av grounded theory, har resulterat i
en teoretisk beskrivning av stadieövergången som gör det möjligt att se andra
saker och att hitta andra lösningar och infallsvinklar på välkända fenomen. Mina
data gör det möjligt att beskriva och förklara individuella skillnader utan att göra
anspråk på att lärande av matematik är en individuell kognitiv företeelse. I analysen är studenternas upplevelser av det aktuella lärandesammanhanget en central del. Det bidrar till att resultaten också beaktar ett situerat och sociokulturellt
perspektiv på stadieövergången, utan att individuella aspekter och variationer
går förlorade i analysen.
Trots att såväl tidigare studier som min studie beskriver stadieövergången,
sker detta med olika utgångspunkter och med skilda metodologiska ansatser. Det
får bland annat konsekvenser för huruvida stadieövergången beskrivs som objektiva faktiska skillnader mellan två utbildningsstadier eller subjektiva upplevelser av förändringar ur studentens perspektiv. Att välja det ena eller andra perspektivet får också konsekvenser för vilka termer som används för att beskriva
stadieövergången. Att tala om studenters bristande förkunskaper i matematik har
en tendens att rikta fokus mot ett bestämt matematiskt innehåll samt specifika
förmågor och färdigheter. En diskussion om stadieövergången i termer av en
omorientering av matematiska lärandeobjekt möjliggör på ett annat sätt en identifiering av vad studenterna skall inrikta sitt lärande mot och hur det skall göras,
eftersom ett matematiskt lärandeobjekt handlar om att orientera sitt lärande mot
kunskaper i ett sammanhang som är relevanta i en aktuell lärandesituation. Man
uppnår ny matematisk kunskap inte bara genom att läsa mer och lösa fler uppgifter, utan parallellt måste man tillägna sig meta-matematiska lärandeobjekt.
Studenterna måste alltså både lära sig matematik och lära sig hur man lär sig
matematik.

6.2 Teoretiska perspektiv på kategorierna
En fråga av mer övergripande karaktär har varit att undersöka hur stadieövergången kan identifieras och beskrivas ur ett teoretiskt perspektiv. I detta avsnitt
kommer jag att diskutera hur de kategorier som genererats i studien, nämligen
matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande
aktör, kan relateras till de mer övergripande och allmänna perspektiven på lärande och kunskap: ett individuellt, ett situerat och ett sociokulturellt perspektiv.
Hur relaterar då mina tre kategorier till de mer traditionella teoretiska perspektiven på lärande och kunskap? Min ståndpunkt är att de tre kategorierna kan relateras både till ett individuellt, situerat och sociokulturellt perspektiv på lärande,
men att karaktären på kategoriernas innehåll vid olika tillfällen och för olika individer kommer att ligga närmare något av dessa perspektiv. Styrkan med detta
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är att olika aspekter av stadieövergången kan belysas med stöd av en enhetlig
begreppsapparat och att dessa aspekter kan relateras till varandra.
Att använda en individuell kognitiv ansats för matematikdidaktiska studier
har främst syftat till att kartlägga och analysera studenters förståelse av olika
matematiska begrepp och samband. Det är individens förståelse och ett matematiskt innehåll som har stått i fokus. Beskrivningar av studenters missuppfattningar, svårigheter med ett olika matematiska begrepp och vilka möjligheter till ackommodation som olika undervisningsaktiviteter och undervisningsmaterial kan
ge upphov till är några exempel på forskningsområden som har belysts utifrån
det här perspektivet.
Vad finns det då för anknytningar mellan studenternas förståelse av ett matematiskt innehåll och stadieövergången? En central del av stadieövergången är
studenternas lärande av matematik, både ur ett innehållsmässigt och metamatematiskt perspektiv. Matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser
kan användas för att beskriva studenternas begreppsförståelse som en mer isolerad företeelse, vilket kan vara relevant att undersöka i relation till kursernas matematiska innehåll. Ett viktigt resultat är att stadieövergången kan medföra ett
behov hos individen att omorientera sig mot nya matematiska lärandeobjekt.
Denna process kan beskrivas i termer av individuella kognitiva scheman av matematiska lärandeobjekt som blir föremål för ackommodation.
När det gäller tidigare studier av stadieövergången har ett tema varit studenternas bristande matematiska förkunskaper. En fara med att belysa detta ur ett
individuellt perspektiv är att det tenderar att bidra till att hänskjuta stadieövergångsproblematiken till den enskilda studenten. I stället för att betrakta bristande
förkunskaper som ett problem som uppkommer i gränssnittet mellan individer
och ett nytt sammanhang med nya krav, läggs problemet hos individen och hans
eller hennes bristande förmåga att lära sig matematik. Detta eliminerar också
sammanhangsbundna och kulturella aspekter av stadieövergången som något
som påverkar studenternas lärande av matematik. Istället måste fokus riktas mot
individens förmåga att lära sig matematik och en anpassning av det matematiska
innehållet för att optimera gränssnittet mellan dessa två företeelser.
Även om studenterna har haft matematik på schemat under hela sin grundoch gymnasieskoltid är det tydligt att matematikstudier på universitetet innebär
många nya erfarenheter inom området. En del av dessa nyheter och förändringar
kan tillskrivas den universitetsmatematiska kultur som studenterna möter. Det är
också uppenbart att studenten som lärande aktör omfattar handlingar och utsagor
som syftar till att studenten skall bli en del av denna kultur. Jag har inledningsvis använt begreppen skolmatematik och matematik som ett vetenskapligt ämne
för att markera distinktionen mellan gymnasiets och universitetets respektive
kultur när det gäller matematikundervisning. Mina resultat visar dock att relationen mellan skolmatematik och matematik som ett vetenskapligt ämne är mer
komplex än att den bara skulle vara som två sidor av samma mynt. Precis som
Lampert (1990) påpekar, måste studenterna kunna hantera dubbelheten mellan
en skolmatematisk och akademisk matematisk lärandekultur. De måste också ha
förmåga att växla mellan skolmatematik och matematik som ett vetenskapligt
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ämne, samt ha kompetens att bedöma när respektive lärandekultur är lämplig.
Studenten som lärande aktör fångar de meta-matematiska lärandeobjekt och de
matematiska resurser som inte bara riktar fokus mot studenternas matematiska
lärande ur ett rent innehållsmässigt perspektiv utan även fokuserar hur detta lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang.
Ur ett sociokulturellt perspektiv finns kunskap inbyggt i artefakter och medieras genom användande och kommunikation. Jag vill understryka att matematiska resurser inte kan likställas med artefaktbegreppet. Däremot kan de processer
som artefakter och mediering aktualiserar även beskrivas i termer av matematiska resurser. En viktig distinktion mellan artefakter och matematiska resurser är
att medan en artefakt är bärare av kunskap och kultur, oavsett vem som brukar
den, kan matematiska resurser endast identifieras, analysers och diskuteras i relation till den individ som använder dem. Medierande processer kan synliggöras
genom analyser av studenten som lärande aktör och hans eller hennes användning av artefakter och sätt att kommunicera i olika situationer. Det är dock inte
liktydigt med att de handlingar och intentioner som kategorin ”studenten som lärande aktör” belyser, handlar om mediering. Min tolkning av mediering ur ett
sociokulturellt perspektiv är att det är en benämning på en process som går ut på
att individen införlivas i det sociala och kulturella sammanhang som han eller
hon befinner sig i. Mediering är dock inte direkt kopplat till individens handlingar och hans eller hennes intentioner. Det bidrar i sin tur till att mediering och
kontextualisering blir två processer som är mycket olika till sin karaktär. Slutsatsen blir därför att en undersökning av stadieövergången ur ett sociokulturellt
perspektiv med mina tre kategorier inte låter sig göras.
Som inledningsvis konstaterades i avhandlingens teoretiska bakgrund har det
sociokulturella och det situerade perspektivet på lärande och kunskap flera gemensamma beröringspunkter, men medan det sociokulturella perspektivet snarare har mer övergripande och generella aspekter av hur det är att vara universitetsstuderande i matematik och blivande lärare, samt artefakters och medieringens roll för lärandet, riktar det situerade perspektivet fokus mot lokala och mer
tillfälliga aspekter av det aktuella lärandesammanhanget. Några exempel är hur
den aktuella situationen och lärandesammanhanget påverkar studenternas lärande och meningsskapande processer. Hur studenter införlivas i ett nytt och förändrat undervisningssammanhang inryms också i ett situerat perspektiv, där
sammanhanget främst syftar på en lokal omgivning och aktuella relationer.
Ett viktigt resultat som framkommit i studien är att studenter som i egenskap
av lärande aktör utför handlingar och utsagor för att tillägna sig ett procedurorienterat lärandeobjekt har större benägenhet att göra en situationell kontextualisering av lärandesituationen. I stället för att se till det matematiska innehållets karaktär försöker studenterna hitta företeelser eller utsagor i sin omedelbara närhet
för att exempelvis lösa uppgifter. Det gör ofta att studenterna använder boken
som matematisk resurs för att leta efter liknande exempel, eller försöker få läraren att gen en procedurell förklaring av hur en uppgift skall lösas.
I ett situerat perspektiv på lärande och kunskap är identitet ett centralt begrepp. Att delta i en praktikgemenskap är nära förknippat med olika former av
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kompetenser. Individen identifierar sig genom vad hon anser att hon är, vad hon
känner till respektive vad hon inte är, vad som är obekant, okänt och oproduktivt. När individen försöker införliva sig i en praktikgemenskap, som i det här
fallet utgörs av inledande matematikstudier vid lärarutbildningen på universitetet, kommer han eller hon att bli en del av ett samspel mellan deltagarna om vad
det innebär att vara en person i just den praktiken. Vi definierar vilka vi är i
samspelet med andra när vi deltar i olika praktiker, samt genom vad vi har gjort
och var vi har varit och vart vi är på väg.
Att delta i en praktikgemenskap är nära förknippat med handlingar, vilket inryms i kategorin studenten som lärande aktör. Samtidigt som identitet är ett begrepp med en situerad prägel kan identitetsbegreppet också utgöra en brygga
mellan sammanhanget och individen. På samma sätt utför studenten som lärande
aktör handlingar i ett socialt sammanhang mot bakgrund av sina intentioner. Intentionerna influeras av tidigare erfarenheter av lärande av matematik och av hur
han eller hon uppfattar det nya lärandesammanhanget. Det finns alltså möjligheter att göra en teoretisk och pragmatisk koppling mellan studenten som lärande
aktör och identitet som ett situerat begrepp.
Jag har tidigare hävdat att ett centralt resultat är att mina tre kategorier inrymmer både individuella, situerade och sociokulturella aspekter av stadieövergången. I ovanstående avsnitt har jag försökt att förklara och argumentera för
denna slutsats. Mitt resonemang kan sammanfattas i nedanstående tabell, där
varje fält kan fyllas med exempel på olika företeelser som kan karaktäriseras i
enlighet med tabellens kolumn- och radrubriker. Det är dock inte syftet med att
konstruera en sådan tabell. Snarare vill jag synliggöra hur mina tre kategorier är
intimt sammankopplade med de tre teoretiska perspektiven som jag inledningsvis har redogjort för och som har visat sig i studiens resultat.

Individuellt
Situerat
Sociokulturellt

Matematikens
lärandeobjekt

Matematiska resurser

Studenten som
lärande aktör

Det är dock viktigt att poängtera att dessa resultat är en konsekvens av att jag
har utgått från empiriska data som har insamlats för att belysa ett verklighetsrelaterat fenomen. Data har analyserats med hjälp av grounded theory-inspirerade
metoder, vilket har genererat resultat som har både en individuell, situerad och
sociokulturell karaktär. Däremot gäller inte det omvända. Den forskningsansats
som jag har tillämpat är inte reversibel i den bemärkelsen att det är möjligt att
tillämpa en individuell, situerad och sociokulturell forskningsansats för att
komma fram till samma resultat. Det beror på att de teoretiska perspektiven möjliggör skilda forskningsfrågor och implicerar olika forskningsmetoder. Att använda ovanstående perspektiv som en teoretisk forskningsansats är alltså inte
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ekvivalent med att forskningsresultaten kan karaktäriseras utifrån samtliga tre
perspektiven.

6.3 Metodologiska slutsatser
Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka stadieövergången
mellan gymnasiet och universitetet ur studenternas perspektiv. Studien har dock
även genererat resultat av metodologisk karaktär som berör forskningsprocessen
ur ett mer generellt perspektiv. Avsnittet inleds därför med en diskussion om
min metodologiska ansats och den metodologimodell som arbetades fram i metodavsnittet. Därefter diskuterar jag några olika aspekter av övergången från
empiriska instanser till teoretiska kategorier och begrepp, vilket är en central
aspekt för validiteten då data har analyserats med grounded theory-inspirerade
metoder. Studiens resultat relateras även till olika teoretiska perspektiv och
knyts an till diskussionen om huruvida stadieövergången bör betraktas som en
individuell, situerad eller sociokulturell företeelse. Avslutningsvis diskuteras
även styrkor och svagheter i studiens praktiska genomförande.
En övergripande frågeställning som aktualiserats i samband med studien är
huruvida stadieövergången utgör en individuell eller social företeelse. Frågan,
som är av epistemologisk karaktär, har i sin tur sin grund i val av teoretiskt perspektiv för studien, det vill säga vilka lärande- och kunskapsteorier som skall
användas i min studie. I avhandlingens inledande kapitel refererade jag till andra
studier som på olika sätt adresserar stadieövergången. Det kunde konstateras att
det har producerats många relevanta forskningsresultat av såväl kognitiv, situerad som sociokulturell karaktär, vilka alla bidrar till att belysa olika aspekter av
stadieövergången.
• Studier som fokuserar systematiska och organisatoriska aspekter av stadieövergången samt olika harmonierande åtgärder (förkunskaper, examinationsutformning, matematiskt innehållsmässig kalibrering, preparandkurser).
• Studier ur ett i huvudsak situerat perspektiv som riktar fokus mot hur individer finner sig till rätta i en ny situation och sammanhang.
• Hur individers begreppsuppfattning utvecklas när det gäller vissa specifika
begrepp som är relevanta och karaktäristiska för universitetsmatematiken.
Efter att ha belyst tidigare forskning om eller relaterad till stadieövergången
kunde konstateras att ingen av dessa studier direkt fångade den komplexitet som
stadieövergången innebär för många studenter. Inte heller kunde jag finna en teori för lärande och kunskap eller ett teoretiskt ramverk som kunde undersöka
stadieövergången ur studenternas perspektiv på det sätt som jag önskade göra.
Dessa insikter resulterade i definitionen av stadieövergången som studenternas
lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare erfarenheter. Ett viktigt resultat av studien är de tre kategorierna matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör, samt hur dessa
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kan användas för att belysa stadieövergången ur studenternas perspektiv. En
närmare analys av karaktären av och relationen mellan de olika kategorierna för
olika studenter vid varierande tidpunkter under stadieövergången visar att stadieövergången både har en individuell, situerad och sociokulturell karaktär vid
olika tillfällen och i samband med olika situationer.
Mot bakgrund av detta vill jag diskutera kopplingen mellan ett teoretiskt perspektiv på lärande och kunskap och stadieövergångens teoretiska karaktär. Jag
vill också diskutera hur den senare kan bidra med viktig kunskap om olika lärandeteorier. Att initialt välja ett specifikt teoretiskt perspektiv för en studie av
stadieövergången innebär, enligt min uppfattning, att forskaren också bestämmer
sig för vilka aspekter av stadieövergången han eller hon vill undersöka. Det är
tydligt att en viktig del av stadieövergången utgörs av studenternas individuellt
kognitiva utveckling när det gäller kunskaper i matematik. Om ett sådant perspektiv varit utgångspunkt för studien hade detta också blivit belyst. Om i stället
ett situerat perspektiv på lärande och kunskap hade använts hade studien också
kunnat säga mycket om hur studenterna blir del av en praktikgemenskap samt
vilka processer och fenomen detta aktualiserar. Min poäng är dock att genom att
utgå från en verklighetsförankrad definition av stadieövergången och sedan analysera data med hjälp av grounded theory-metoder har samtliga dessa aspekter
kunnat studeras parallellt.
Med utgångspunkt från mina resultat finns det sedan möjlighet att fortsätta att
undersöka olika aspekter av stadieövergången. Ett fördefinierat teoretiskt perspektiv på lärande och kunskap kan då användas för att styra resultatens karaktär. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan exempelvis betydelsen och påverkan av den nya matematiska kultur som universitetsmatematiken utgör undersökas mer ingående, om det är den aspekten av stadieövergången som skall belysas. Alltså, utifrån att granska vilken teoretisk karaktär mina resultat har, kan en
del av resultaten belysas närmare genom att undersökningen utförs utifrån det
teoretiska perspektiv som karaktäriserar resultaten.
För min metodiska ansats har jag utgått från Schoenfeld (2007), Kane, Crooks och Cohen (1999) samt Kane (2006) för att åstadkomma en modell över
forskningsprocessen som jag sedan har använt i mitt arbete. Jag har utförligt
diskuterat de båda modellerna var för sig för att sedan utforma en fusionerad
modell som på ett tydligt sätt beskriver forskningsprocessens olika delar. Förutom att modellen bidragit till att vägleda och strukturera utformning och genomförande av min studie, har ett viktigt argument för att använda denna modell varit möjligheten att i efterhand kunna bedöma forskningsprocessen och genererade resultat. I nedanstående tabell återfinns modellen i den vänstra kolumnen och
motsvarande steg i min forskningsprocess i den högra kolumnen.
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Fusionerad metodmodell
Målområde

Teoretisk ingång
Teoretiskt och begreppsligt ramverk
Metodologiska
ställningstaganden
Ramverk för empiriska
representationer
Metod för datainsamling

Obearbetad empirisk data
Bearbetning av data
Bearbetad data och
empiriska representationer
Analys
Generaliserade resultat
Extrapolation till
målområdet
Slutsatser och uppfyllande av syftet

Steg i forskningsprocessen
Att undersöka stadieövergången ur studenternas perspektiv
Funderingar runt tidigare studier om
stadieövergången och olika teoretiska
perspektiv.
Definition av stadieövergången som studenters lärande av matematik i ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare erfarenheter.
Var stadieövergångens olika delar tar
sig empiriska uttryck. Var de förekommer. Var jag kan ”se” stadieövergången, var den äger rum.
Grounded theory och intentionell anlays
med kontextualiseringar.
Ljudupptagning, övrig dokumentation
(föreläsningsanteckningar, skriftliga
lösningar, prov)
Intervjuteknik
Data från intervjuer och observationer
Sortering och organisering.
Beslut om vad som skall tas med
och vad som skall utelämnas
Presentation av datamaterialet
i avhandlingen.
Sortering och kodning med
grounded theory och intentionell analys
Kategorierna; kategoriernas
egenskaper och förändring
Kategorierna ur ett mer generellt
perspektiv. Talar om stadieövergången
som fenomen.
Att belysa stadieövergången
ur studenternas perspektiv.

En vanlig utgångspunkt för kvalitativa studier inom matematikdidaktisk är att
forskaren väljer ett teoretiskt perspektiv eller ramverk som utgångspunkt för sin
studie. Forskningsfrågor, metodisk ansats och resultat kommer sedan att genereras inom ramen för detta ramverk. Schematiskt kan då forskningsprocessen beskrivas enligt följande:
Teori Æ Forskningsfråga Æ Metod Æ Resultat
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Val av teoretisk ansats har avgörande konsekvenser för formulering av forskningsfrågor och val av undersökningsmetod. Den teoretiska ansatsen avgör således vilka aspekter av ett fenomen som kommer i förgrunden. Ibland startar
forskningsprocessen med en fråga, vilket gör att forskningsprocessen sker enligt
följande sekvens:
Fråga Æ Teori Æ Metod Æ Resultat

I avhandlingens inledning behandlades både forskningsstudier som direkt adresserar stadieövergången, samt omfattande matematikdidaktiska forskningsstudier
som är relevanta för stadieövergången. Samtidigt kunde det konstateras att tidigare studier som handlade om eller var relevanta för stadieövergången har genomförts utifrån olika teoretiska perspektiv och därmed genererat resultat av
skilda karaktärer. Mitt syfte är att undersöka stadieövergången ur studenternas
perspektiv. På grund av avsaknaden av ett lämpligt teoretiskt ramverk att utgå
ifrån har jag valt en annan forskningsansats som schematiskt kan beskrivas enligt följande:
Syfte Æ Metod Æ Resultat Æ Teori

I stället för att utgå från ett färdigt teoretiskt ramverk eller forskningsfrågor som
i sig implicerar en specifik teoretisk ansats har jag valt att utgå från min empiriskt baserade definition av stadieövergången och dess väsentliga delar. Genom
att samla empiriskt datamaterial från de situationer där stadieövergången utifrån
min definition aktualiseras har det varit möjligt att arbeta i omvänd ordning, så
att resultatet i huvudsak utgör en teoretisk beskrivning av stadieövergången. Det
implicerar i sin tur ett teoretiskt perspektiv eller ramverk som stadieövergången
kan belysas utifrån. Avsikten med en sådan forskningsprocess har varit att få en
genuin belysning av stadieövergången ur studenternas perspektiv utifrån deras
verklighet och lärandesammanhang samt att bibehålla ett helhetsperspektiv av
stadieövergången och vara öppen för att kärnan i stadieövergången inrymmer
både individuella, situationella och kulturella aspekter. För att fånga de komplexa och multipla processer som stadieövergången innebär, krävs en öppenhet
för att olika teoretiska perspektiv kan aktualiseras. Jag har fortlöpande argumenterat för att stadieövergången måste belysas utifrån både ett individuellt och ett
socialt perspektiv. Jag har också visat att matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör innehåller både individuella, situationella och kulturella element, vilket möjliggör att de kan användas för att belysa och beskriva stadieövergången ur ett övergripande perspektiv, utan att från
början fastlägga vilka som är de väsentliga aspekterna av stadieövergången ur
studenternas perspektiv.
En väsentlig faktor för de forskningsresultat som genereras i en studie som
utgår från en verklig situation är att de empiriska data som samlas in verkligen
belyser den situation och de fenomen som är centrala för studien. När det gäller
definitionen av stadieövergången innehåller den tre väsentliga delar: studenters
lärande av matematik, ett nytt sammanhang och tidigare erfarenheter av matematik och matematikundervisning. För att kunna samla empiriska data om dessa
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tre delar av stadieövergången krävs en lokalisering av i vilka sammanhang dessa
förekommer empiriskt. Data om studenters lärande av matematik har samlats in
genom att jag har observerat studenter när de löser uppgifter själva, tillsammans
med studiekamrater och när de får hjälp av läraren. Att observationerna sker i
samband med deras inledande matematikkurser på universitetet syftar till att belysa lärandesammanhanget. Att få fram de nya aspekterna av lärandesammanhanget kan åstadkommas genom att man jämför och riktar fokus mot de förändringar som studenterna upplever. För att kunna åstadkomma detta krävs dock att
studenternas synsätt kan relateras till något, vilket i detta fall måste utgöras av
en beskrivning av lärandesammanhanget som har en mer objektiv prägel. Att
låta intervjuer om lärande och undervisning i matematik på gymnasiet utgöra
grunden för att belysa studenters tidigare erfarenheter garanterar visserligen ett
studerandeperspektiv, men det är samtidigt naturligt att ifrågasätta om inte studenterna även borde ha observerats under sin gymnasietid. Men det kan vara
svårt att hitta studenter på gymnasiet som vet att de vill bli lärare i matematik
vilket gör undersökningen praktiskt svår att genomföra, och dessutom finns det
metodologiska argument för att denna typ av data inte är nödvändig för att fylla
studiens syfte. De aspekter av studenternas tidigare erfarenheter från gymnasiet
som är intressanta för en studie om stadieövergången ur studenternas perspektiv
är just deras subjektiva upplevelser av tidigare erfarenheter, snarare än faktiska
förkunskaper och upplevelser. Det spelar således mindre roll om studenterna
hade goda kunskaper i matematik på gymnasiet om han eller hon inte upplever
att så var fallet. Empiri om studenternas tidigare erfarenheter har därför en tydlig
subjektiv prägel.
När det gäller datainsamlingens praktiska genomförande har valet av informanter och observationstillfällen samt genomförandet av intervjuer och observationer avgörande betydelse för datamaterialets kvalitet och för studiens validitet.
Jag har tidigare redogjort för hur studenterna valdes ut, hur intervjuer och observationer har genomförts samt vid vilka tillfällen datainsamlingarna har genomförts. Då påpekades bland annat att insamlade data från respektive student varierat i omfång, vilket gör att exempelvis Fredrik och Jenny har fått en mer framträdande roll i studien, medan tillgängliga data från Lukas varit betydligt mer
begränsade. Eftersom den här studien har genomförts inom ramen för en doktorandutbildning har tidsmässiga och ekonomiska resurser varit begränsade. Att
hitta studenter på gymnasiet som sedan påbörjar en lärarutbildning med inriktning mot matematik kan i princip betraktas som praktiskt omöjlig att genomföra.
Det blir också tydligt när man beaktar att de fem studenter som har deltagit i min
undersökning var de enda fem möjliga matematiklärarstudenter av den årskullen
vid det aktuella lärosätet som hade kunnat delta. Av dessa fem beslutade sig flera av dem för att påbörja lärarutbildningen i ett sent skede, varav en blev antagen efter den officiella ansökningstiden hade gått ut. Ur ett omvänt perspektiv
kan i stället konstateras att min undersökning av stadieövergången i princip har
omfattat alla tillgängliga studenter av den aktuella årskullen, vilket ur ett kvantitativt perspektiv gör att urvalet av informanter kan betraktas som heltäckande.
Det är dock viktigt att poängtera att även om de fem studenter som deltagit i un-
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dersökningen spelar en väsentlig roll för dess resultat, är syftet med studien inte
att studera och dokumentera stadieövergången av enskilda individer. I stället är
målet att belysa typikaliteter och fenomen som olika individer kan uppleva i
samband med stadieövergången. Med det menar jag att det är ekvivalent vem eller vilka av studenterna som i störst utsträckning har givit underlag för uppkomsten av exempelvis mina tre kategorier. Det är studenternas upplevelser i
sig, inte studenterna som upplever, som är föremål för analys.
De intervjuer som har genomförts kan till sin karaktär beskrivas som semistrukturerade. Utifrån ett antal fördefinierade frågeområden har studenten fått
möjlighet att prata och associera utifrån sina egna tankar, erfarenheter och åsikter. En fara när det gäller intervjuers validitet är att intervjuaren påverkar den intervjuade att ge de svar som i den aktuella situationen verkar önskvärda. Detta
kan ske på olika sätt. Frågor kan utformas på ett normativt sätt, följdfrågor kan
ange en önskad inriktning på svaret och intervjuaren kan också ha en tendens att
tolka svaren på ett felaktigt sätt. Eftersom jag har genomfört relativt många intervjuer och observationer med de deltagande studenterna har de fått många
möjligheter att på olika sätt uttrycka sina tankar, uppfattningar, upplevelser och
åsikter om matematik, lärande av matematik och matematikundervisning. Jag
har också lärt känna studenterna genom att intervjua och observera dem. Det gör
att vi har haft gemensamma erfarenheter och händelser att utgå ifrån under intervjuerna, vilket enligt min uppfattning minskar risken för feltolkningar.
Kärnan i att analysera data med metoder inspirerade av grounded theory är att
generera empiriskt grundad teori. I metodavsnittet – steg 5 – beskrev jag utförligt hur jag har arbetat med mina empiriska data under analysprocessen. Anledningen till valet av grounded theory som forskningsmetod för att generera en teoretisk beskrivning av stadieövergången ur studenternas perspektiv var bland
annat att mer förutsättningslöst kunna analysera data än om ett fördefinierat teoretiskt ramverk och metod hade använts. Att grounded theoryinspirerade metoder erbjuder stor frihet och många möjligheter för forskaren i sitt möte och sin
interaktion med data innebär dock inte att metoden saknar kriterier för ett tillförlitligt genomförande. Charmaz (2006) tar bland annat upp trovärdighet, originalitet, samstämmighet, och användbarhet som viktiga kriterier för att bedöma
kvaliteten av en grounded theory-studie.
Min analys bygger på en omfattande mängd transkriptioner av intervjuer och
observationer. I avhandlingen redovisas exempel som är centrala för undersökningen och analysen. Transkriptionerna har valts ut för att både ge en övergripande bild av empirin, men också för att lyfta fram specifika händelser och
fenomen. Tanken med att redovisa empiri med både bredd och djup har varit att
läsaren själv skall ha möjlighet att verifiera analysens trovärdighet. Trots att jag
har intervjuat och observerat olika studenter under en längre tid har mina kategorier från förintervjuerna visat sig vara funktionella för att analysera observationer och intervjuer i undersökningens senare skeden. Jag hävdar att det är en
indikation på samstämmighet i min analys. Trots att resultaten genererats från
skilda typer av empiri inrymmer de samma grundläggande kategorier på ett konsistent sätt. Jag kommer att återkomma till resultatens användbarhet, men kan
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redan nu jag konstatera att kategorierna är användbara, både i ett forskningssammanhang om stadieövergångar samt lärande av matematik ur ett mer generellt perspektiv. Kategorierna kan också användas i konkreta undervisningssammanhang, eftersom de erbjuder en terminologi för att beskriva olika företeelser som har med individers lärande av matematik att göra.
Det finns många studier om stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Det finns ännu fler studier som på olika sätt är relevanta för denna övergång. Många studenter och lärare kan också känna igen sig i intervjuer och observationer utifrån ett personligt och erfarenhetsmässigt perspektiv. Det som särskiljer den här studien från andra är den forskningsansats som jag har använt
mig av som har bidragit till att karaktären på resultaten är ovanliga för en studie
om stadieövergångar. Matematiska lärandeobjekt, matematiska resurser, studenten som lärande aktör, som genererats från förintervjuerna, har legat till grund
för min fortsatta analys och beskrivning av stadieövergången genom att jag har
undersökt variabler och dimensioner av kategorierna samt deras inbördes relationer. Även om flera element i respektive kategori kan uppfattas som bekanta är
sättet att konstituera kategorierna (genom att utgå från en verklighetsbaserad situation), sättet att definiera dem (relationellt mellan individen och dennes handlingar och intentioner) samt beskrivningen av deras inbördes relationer (kategorierna konstitueras till viss del ömsesidigt beroende av varandra) nydanande.
Charmaz (2006) beskriver utförligt hur forskaren bör arbeta med empiriska
data för att generera kategorier. Hur detta i praktiken genomförs, hur forskaren
väljer att sortera sina empiriska data, samt på vilka grunder olika företeelser och
empiriska instanser sammanbuntas till en kategori har en avgörande betydelse
för studiens trovärdighet och kvalitet. Jag har därför valt att redovisa ett konkret
exempel på hur jag har hanterat mina data och vad jag har bedömt som en empirisk instans av ett teoretiskt begrepp. Ett exempel på en teoretisering av empirin
i analysen av förintervjuerna har sett ut på följande vis:
• Alla studenter berättar om sina studiekamrater och hur de arbetade
tillsammans under matematiklektionerna.
• Gemensamt för studenternas berättelse är att studiekamraterna på olika sätt
fyllde en viktig funktion i deras lärande av matematik.
• Studenterna talar också om läraren och den funktion som han fyllde i
samband med matematikundervisningen.
• Det studiekamrater och läraren hade gemensamt var alltså att utgöra
stödjande funktioner för studenternas matematiska lärande.
• Även boken är ett stöd för studenternas lärande av matematik.
• De personer, föremål och företeelser som studenterna använder sig av och
upplever fyller en viktig funktion i sitt lärande av matematik kategoriseras
som ”matematiska resurser”.
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Kategorierna som har genererats från förintervjuerna har legat till grund för analysen av efterföljande intervjuer och räkneövningsepisoder. För exempelvis kategorin matematiska resurser har analysen bidragit till att beskriva, karaktärisera
och komplettera denna kategori, dess funktion och egenskaper.
Medan förintervjuerna analyserats enbart med grounded theory-metoder har
både grounded theory och intentionell analys med kontextualiseringsperspektiven använts för att analysera räkneövningsepisoderna. I avhandlingens metodavsnitt gav jag en utförlig beskrivning av de båda metoderna. Trots att de i grunden är fundamentalt olika (vissa skulle nog säga inkommensurabla) menar jag
att en kombination av dessa metoder har varit en framgångsrik metod för att
analysera mina data och generera en teoretisk beskrivning av stadieövergången.
Analysen av förintervjuerna resulterade i tre kategorier som kan användas för att
beskriva stadieövergången ur studenternas perspektiv. Forskaren kan alltså använda kategorierna för att beskriva subjektets uppfattning av att lära matematik i
ett nytt sammanhang mot bakgrund av tidigare erfarenheter. Intentionell analys
handlar om att analysera studenternas intentioner. Kontexterna utgör en beskrivning av studenternas uppfattningar ur ett kognitivt, situerat och kulturellt perspektiv som ligger till grund för hans eller hennes handlingar. På så sätt möts de
empiriskt grundade kategorierna med de teoretiskt fördefinierade kontexterna
genom att kategorierna kan användas för att beskriva studenternas olika kontextualiseringar av stadieövergången. Jag argumenterade inledningsvis för att resultaten av en inledande analys av empiri med grounded theory kunde användas för
att stärka analysen av studenternas kontextualiseringar, genom att erbjuda ett
begreppsligt ramverk för ge en relevant beskrivning av dessa. Jag hävdar att resultaten och analysen har gett ytterligare grund för detta argument.
Studiens resultat kan också relateras till debatten om olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som också togs upp i teorikapitlet (se kapitel 2). Det
finns flera svårigheter med att inledningsvis anta två eller flera teoretiska perspektiv, då det får konsekvenser för studiens syfte och forskningsfrågor samt val
av metod och analysverktyg. Valet av teoretiskt perspektiv är avgörande för studiens resultat. Det kan vara en bidragande orsak till att tidigare studier fokuserat
en eller ett par viktiga infallsvinklar av stadieövergången, vilket i sin tur har bidragit till att reducera den komplexitet som stadieövergången inrymmer. Eftersom grounded theory-metoder inte är knutna till ett specifikt teoretiskt perspektiv eller endast kan användas på en viss typ av data, erbjuder denna metod en
större öppenhet. Jag hävdar att det är den grundläggande förklaringen till att min
studie har genererat resultat som inrymmer flera olika teoretiska perspektiv.

6.4 Implikationer för fortsatt forskning
Studiens omfattning och innehåll kan ge upphov till fortsatt forskning i flera olika riktningar, både när det gäller forskning om stadieövergångar samt utveckling
av metodologiska ansatser och teoretiska perspektiv för matematikdidaktisk
forskning utifrån ett mer generellt perspektiv.
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Studiens huvudsakliga resultat utgörs av de tre kategorierna matematikens lärandeobjekt, matematiska resurser och studenten som lärande aktör samt av hur
kategorierna och relationen dem emellan förändrar karaktär i samband med stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Ett omedelbart område för
fortsatt forskning är att använda och utveckla dessa kategorier i andra forskningsstudier. Att använda kategorierna för att undersöka andra stadieövergångar,
exempelvis mellan högstadiet och gymnasiet, eller mellan universitetet och arbetslivet, kan bidra både till att stärka kategorierna och till att skapa jämförbara
studier av olika stadieövergångar där det blir möjligt att undersöka vilka olika
svårigheter som blir centrala i samband med olika stadieövergångar. Som tidigare poängterats utgår kategorierna från ett studerandeperspektiv. Det vore därför
givande att relatera kategorierna till en studie om stadieövergången ur ett lärareller observatörsperspektiv. Kategorierna kan också vidareutvecklas genom att
användas i studier som ur ett mer statiskt perspektiv vill belysa studenters lärande av matematik i ett specifikt sammanhang. Ett annat sätt att närmare undersöka kategorierna är att med utgångspunkt från dem göra kvantitativa studier. Kategorierna kan då utgöra underlag för de variabler som skall kvantifieras. Här
finns också potential för att använda kategorierna för olika forskningsprojekt
inom design research, vilket kan ha ett uttalat pragmatiskt och förbättrande syfte
vad gäller lärande och undervisning i matematik.
Ett viktigt metodologiskt resultat i studien är tillämpningen av den omvända
ordningen för forskningsprocessen. I stället för en mer traditionell ansats har jag
valt att utgå från en verklig situation som har resulterat i en teoretisk beskrivning
av de fenomen och företeelser som förekommer i denna situation. Skillnaderna
mellan denna forskningsansats och en mer traditionell sådan har paralleller med
forskning inom matematik och tillämpad matematik. Medan matematisk forskning utgår från etablerade forskningsmetoder handlar tillämpad matematik om
att beskriva och undersöka verklighetsbaserade företeelser med ett matematiskt
språk. Mot bakgrund av detta kan min forskningsansats snarare beskrivas som
en tillämpad sådan, där det övergripande syftet har en mer pragmatisk prägel
och där målet helgar medlen. Min personliga uppfattning är att många matematikdidaktiska forskningsstudier får ge avkall på sitt förklaringsvärde och sin relevans på bekostnad av teoretisk strikthet. Jag efterlyser därför fler matematikdidaktiska forskningsstudier som utgår från en mer pragmatisk ansats där forskningsmetoderna snarare kan beskrivas som tillämpade än som traditionella. Detta är speciellt tillämpbart på komplexa forskningsområden där det inledningsvis
kan vara svårt att peka på den problematik eller de fenomen man vill undersöka.
En mer tillämpad matematikdidaktisk forskningsansats kan alltså bistå med en
empiriskt grundad problemformulering av ett forskningsområde. Ett exempel är
matematiksvårigheter, där det finns en rik flora av definitioner och synsätt på
vad detta innebär. Ett annat exempel är hur nyexaminerade lärare formerar sin
läraridentitet och konstituerar sin lärarroll, eftersom detta också är ett mångfacetterat fenomen där forskningsprocessen även bör omfattas av en initial problemidentifiering.
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Ovanstående inriktning för fortsatt forskning har också en nära anknytning
till en vidareutveckling av metodologiska modeller och ansatser inom matematikdidaktisk forskning. Oavsett vilken teoretisk ansats som används för matematikdidaktiska forskningsstudier anser jag att de kritiska delarna av forskningsprocessen, nämligen steget mellan empiri och teori, har problematiserats i alltför
liten utsträckning. Ett angeläget framtida forskningsområde är därför, enligt min
uppfattning, att genomföra forskningsstudier som också innehar en metapotential när det gäller analysprocessen. Att tydliggöra hur empiriska instanser transformeras till teoretiska begrepp är angeläget att belysa, både för att stärka matematikdidaktisk forsknings vetenskapliga trovärdighet, men också för att underlätta för nya forskare inom området.

6.5 Implikationer för undervisningspraktiken
En stor del av forskningen inom matematikdidaktik har sin grund i en praktisk
verklighet och de frågor, fenomen och problem som väcks i olika undervisningsoch lärandesituationer när det gäller matematik. Detta gäller även för min studie,
vars grundläggande frågeställningar har vuxit fram från mina egna erfarenheter
som lärande och lärare av matematik på gymnasiet och universitetet. Målet med
studien har varit att undersöka stadieövergången ur studenternas perspektiv. Min
ambition har varit att belysa hur nybörjarstudenter på universitetet upplever sina
matematikstudier, vad som är roligt, lätt, svårt, problematiskt och givande. Mina
forskningsresultat har bidragit till att öka kunskapen om centrala aspekter av nybörjarstudenters syn på lärande av matematik på universitetet mot bakgrund av
deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning på gymnasiet. Däremot
har syftet med studien inte varit att hitta lösningar på den problematik som förknippas med stadieövergången i olika forskningsrapporter och utredningar. Jag
vill därför betona att jag i följande diskussion relaterar studiens resultat till mina
personliga värderingar och åsikter utifrån mina tankar och önskemål när det
gäller stadieövergången och hur den på bästa sätt kan utformas för nybörjarstudenter.
Problem i samband med stadieövergången föreslår man ofta skall lösas genom harmoniering, vilket innebär att skillnaderna mellan stadierna minimeras.
Målet med en sådan lösning är att individen i så liten utsträckning som möjligt
skall märka att undervisningssammanhanget förändras. Mina resultat visar att de
centrala aspekterna av stadieövergången ur studenternas perspektiv är den ökade
divergensen mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser, en
omorientering av matematiska lärandeobjekt och komplettering av matematiska
resurser. Med ovanstående som utgångspunkt kan en harmoniering av stadieövergången ske på flera olika nivåer: en social och kulturell nivå, en klassrumsoch situationell nivå samt en individnivå. Studiens resultat pekar på att en harmoniering av stadieövergången kan åstadkommas genom att:
• tydliggöra det matematiska innehållets delvis förändrade karaktär
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• underlätta komplettering av matematiska resurser
• bibehålla en närhet och samstämmighet mellan matematikens
lärandeobjekt och matematiska resurser.
För att åstadkomma detta krävs både strukturella och didaktiska förändringar i
samband med stadieövergången. Ett sätt att åstadkomma en harmoniering av
stadieövergången är att vidta organisatoriska och praktiska förändringar av det
nya undervisningssammanhanget, både ur ett mer övergripande och lokalt perspektiv. Några exempel är att organisera studenter i mindre studiegrupper, erbjuda ett mer fylligt studiematerial och att ha mer varierande former för undervisningen med syfte att åstadkomma en komplettering av matematiska resurser
samt att tydliggöra matematikens lärandeobjekt. Här bör poängteras vikten av att
växla mellan det matematiskt specifika och generiska, samt att parallellt med det
matematiska innehållet föra en diskussion med avseende på meta-matematiska
lärandeobjekt. Detta är, enligt min uppfattning, en förutsättning för att studenterna också skall kunna tillägna sig matematikens lärandeobjekt på ett tillfredsställande sätt.
En återkommande fråga när det gäller matematikdidaktisk forskning är dess
relevans och användbarhet för den konkreta undervisningspraktiken. Även om
föremålet för min studie är starkt influerat av konkreta och verkliga situationer
då studenter förväntas lära sig matematik, syftar studien också till att vara teorigenererande. Målet med min studie har varit att generera en teoretisk beskrivning av stadieövergången ur studenternas perspektiv. Frågan är då om och i så
fall hur en teoretisk beskrivning kan lämna något bidrag som har positiv relevans för undervisningspraktiken. Teori och praktik behandlas ofta som två väsensskilda separata företeelser. Många resultat, i synnerhet om de är av mer teoretisk karaktär, inom matematikdidaktisk forskning har en tendens att stanna
inom forskningsvärlden och inte nå ut till lärare, elever och klassrum. Här kan
också poängteras att vissa forskningsresultat av utpräglad teoretisk karaktär
främst syftar till att utveckla det matematikdidaktiska forskningsfältet. Denna
typ av forskning har alltså ingen primär ambition att bidra till en positiv utveckling av lärande och undervisning i matematik.
Att praktiska undervisningsföreteelser beskrivs med teoretiska begrepp, alternativt att teoretiska begrepp ges empiriska representationer, är en central del av
matematikdidaktisk forskning som kan bidra till en positiv utveckling av konkreta undervisnings- och lärandesituationer. Till skillnad från ett mer vardagligt
språk ställer teoretiska begrepp höga krav på precision. Att definiera teoretiska
begrepp utifrån empiriska instanser möjliggör upptäckten av karaktärer, fenomen och företeelser som utifrån ett vardagligt språkbruk skulle kunna vara svåra
att upptäcka. Att utveckla teoretiska beskrivningar av empiriska fenomen är alltså i sig kunskapsgenererande. Teoretiska beskrivningar av undervisningsrelaterade företeelser utgör också en viktig grund för att kommunicera om lärande och
undervisning. Att ge stadieövergången en teoretisk beskrivning kan likställas
med att utveckla ett gemensamt fackspråk, vilket i sin tur bidrar till ett annat sätt
att kommunicera om stadieövergången. Med ett mer formellt och exakt språk-
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bruk kan mer generella och allmänna företeelser som har med stadieövergången
att göra lyftas fram och bli föremål för en kvalificerad diskussion.

6.6 Slutord
Den här avhandlingen är det samlade resultaten av den forskning som jag har
bedrivit under min tid som doktorand. Efter att ha läst en mängd referenser, haft
många och intensiva kontakter med studenterna, ägnat åtskilliga timmar med att
transkribera insamlade data, samt under långa tider ägnat en stor del av min
vakna tid åt att analysera data vill jag avsluta med att redogöra för några personliga reflektioner och lärdomar utifrån mitt arbete med denna avhandling.
Ett faktum, som gjort sig påmint om under hela studiens gång, är att stadieövergången är en komplex företeelse. Att påbörja universitetsstudier i matematik
är en stor förändring på alla plan: fysiskt, innehållsmässigt, socialt och emotionellt. Jag tror att många instämmer med att vårt ansvar som lärare vid universitet
och högskolor är att i så stor utsträckning som möjligt stödja studenterna i denna
process. Hur detta kan ske på bästa sätt kan det dock finnas olika uppfattningar
om. Mot bakgrund av mina resultat som visar att stadieövergången medför en
omorientering av matematiska lärandeobjekt anser jag att vi måste stödja studenterna i detta arbete. Min uppfattning är att vi måste vara tydliga med vad denna
omorientering består i. Det kan exempelvis åstadkommas genom en utförlig
kommunikation om meta-matematiska lärandeobjekt, men också genom att underlätta den komplettering av matematiska resurser som universitetsmatematiken kräver. Som universitetslärare i matematik kan vi förklara syftet med en föreläsning för studenterna, visa hur man kan använda boken som matematisk
resurs, förklara hur svaren på uppgifter kan bedömas och jämföras med facit,
samt bistå med fullständigt lösa uppgifter som studenterna kan nyttja som matematiska resurser när de inte har tillgång till exempelvis lärare eller andra studiekamrater. På så sätt tror jag att man kan bidra till att överbrygga den ökande
divergens mellan matematikens lärandeobjekt och matematiska resurser som
studenterna upplever i samband med stadieövergången.
Att bedriva en longitudinell studie av kvalitativ karaktär om stadieövergången
handlar om att i egenskap av forskare vara närvarande med studenter i ett undervisningssammanhang. För min personliga del har det varit lärorikt att delta i detta sammanhang som en utomstående observatör. I denna roll finns det möjlighet
att lägga märke till företeelser, händelser och processer som man annars inte
lägger märke till, varken som lärare eller student. Det är svårt att redogöra för
alla de lärdomar och erfarenheter som detta har givit mig personligen, men jag
hoppas och tror att det kommer att avspegla sig på olika sätt i min fortsatta undervisningspraktik. Under studiens gång har jag också lärt känna de studenter
som deltagit i undersökningen samt har fått möjlighet att följa dem under deras
första terminer som yrkesverksamma lärare. Det har varit en spännande fortsättning på ett redan fängslande forskningsprojekt. En omedelbar observation och
reflektion jag har gjort är att studenterna skiljer sig åt i sin lärargärning. Det
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skall därför bli mycket intressant att fortsätta undersöka studenternas övergång
från utbildning till arbetsliv, både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.
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Bilaga 1

Presentation

Namn
Födelseår
Hur länge har du bott i Växjö?
Varför valde du att läsa i Växjö?
Uppväxtort
Hemmet
Har du några syskon (som har läst på universitetet)?
Vad arbetar dina föräldrar med?
Fritidsintressen

Allmänt om gymnasiet
Gymnasieskola
Program

Matematikundervisningens utformning på gymnasiet

En typisk matematiklektion
Arbetssätt
Gruppen
Läroboken
Miniräknaren
Examination och betygssättning
Vilka examinationsformer var vanligast under din gymnasietid?
På vilka grunder sattes betygen?
Kan du se några alternativ som du hade tyckt var bra?
Matematiklärare
Vad är typiskt för en matematiklärare?
Hur kan man skilja en bra från en dålig matematiklärare?
Kan du komma ihåg vilka tankar och känslor du brukade ha under en matematiklektion?

Synen på matematik

Meningen med matematikundervisningen
Vissa anser att det främsta skälet till att läsa matematik är att man kan ha nytta av
det i vardagslivet så att man t.ex. kan beräkna rabatter och liknande. Andra menar att matematik bidrar till att träna hjärnan till logiskt tänkande, att det helt enkelt utgör hjärngymnastik. Vad tycker du är nyttan med att läsa matematik? Vilka matematiska kunskaper behöver man kunna?
Matematikens innehåll
Vad är det första du tänker på när du hör ordet matematik?
Kan du berätta om något matematiskt innehåll som du minns från någon av matematikkurserna på gymnasiet som du tyckte var: viktigt, svårt resp. tråkigt?
Vardagsanknuten matematik

Vad innebär det att matematik är vardagsanknuten?
Matematisk begåvning
Hur är en person som är matematiskt begåvad?
Hur kan man karaktärisera matematisk begåvning?
Matematiker
Vad förknippar du med en matematiker?
Att förstå matematik
Hur vet du att du har förstått något i matematik?
Är det skillnad på att förstå och kunna matematik?
Att lära sig matematik
Hur gör du när du skall lära dig något i matematiken som du inte förstår direkt
från början?
Vilket är det bästa sättet att lära sig nytt stoff i matematiken?
Att studera matematik
Har du någon speciell studieteknik när det gäller matematik?
Likheter och skillnader mellan matematik och andra ämnen i skolan

Om universitetsstudier

Tidigare universitetsstudier
Har du tidigare erfarenheter av universitetsstudier?
Vad och var har du läst?
Bilden av universitetsstudier
Hur upplever du den här tiden du har läst på lärarprogrammet?
Hur anser du att utbildningen påverkas av att ni byter studiekamrater och ämnen
flera gånger under utbildningens gång?
Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan gymnasiet och universitetet som du
har upplevt?
Motivera valet att bli matematiklärare och att läsa matematik
Vad i lärarprogrammets utformning tilltalar dig?
Vilka andra människor har influerat dig i valet att läsa matematik?
Vad finns det i din personlighet som gör att du väljer att läsa matematik?
Vad får du för reaktioner från omgivningen när du berättar att du skall bli matematiklärare?

Bilden av universitetsmatematiken som ämne

Om du skulle beskriva för en vän vad du kommer att få lära dig under dina matematikstudier, vad skulle du säga då?
Förväntade likheter och skillnader mellan gymnasiets och universitetets matematikstudier

Egen kapacitet

Vilken är den mest avgörande faktorn för framgångsrika studier i matematik på
universitetet tror du?
Vilken av dessa faktorer är din starkaste sida?
Finns det något som du har suttit och tänkt/funderat på som jag inte har frågat
om som du vill berätta?

Acta Wexionensia
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2007. För förteckning av skrifter publicerade tidigare år eller i tidigare Acta-serier, se
Växjö University Press sidor på www.vxu.se
Serie III (ISSN 1404-4307). Från 2007 och framåt.
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