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Sammanfattning 
Matematiklärares profession och professionella utveckling är grundläggande 
för elevers lärande. Syftet med studien har varit att följa en process för att 
förstå vad och hur matematiklärare lär i en praktikgemenskap. En grupp 
matematiklärare från årskurs 1-6 har träffats regelbundet under ett år. 
Gruppen, reflektionsgruppen har arbetat med att utveckla och söka svar på en 
gemensam kärnfråga. Reflektionsgruppens gemensamma intresse var att förstå 
mer om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen. Studien 
har sin grund i Goodchilds (2008) den utvecklande forskningscykeln som 
kombineras med Wengers (1998) praktikgemenskaper för att analysera hur 
reflektionsgruppens samtal om kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen förändras. I analysen och tolkningen används tre begrepp som 
analysverktyg: ömsesidigt engagemang, gemensamt intresse och delad 
repertoar. Resultat visar förändringar i reflektionsgruppens samtal från att 
förstå, till att identifiera, till att tolka och slutligen tillämpa matematiska 
resonemang i matematikundervisningen. Ett resultat av studien är också 
förändringar i reflektionsgruppen samtal som förändras från konsensus till att 
problematisera kärnfrågan. 
 
Nyckelord: Matematiklärares professionella utveckling, Kommunikation i 
matematikundervisningen, Resonemang i matematikundervisningen, Praktik-
gemenskaper, Utvecklingsforskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
Mathematics teachers’ profession and professional development is essential to 
develop students’ learning. The aim of this study has been to follow a process 
in order to understand what and how mathematics teachers learn in a 
community of practice. A group of mathematics teachers grade 1-6 met 
regularly for a period of one year. This group, called the reflection group, was 
tasked with developing a common core question. The reflection group’s joint 
enterprise was to understand more about communication and reasoning in 
mathematics teaching. The study is based on Goodchild’s (2008) the develop-
mental research cycle combined with Wenger’s (1998) communities of practice to 
analyse how the reflection group shifts the way of talking about communi-
cation and reasoning in mathematics teaching. In the analyses and the 
interpretation three concepts are used as analytical tools: mutual engagement, 
joint enterprise and shared repertoire. The results show shifts in the reflection 
group’s way of talking from to understand, to identify, to interpret and finally 
to apply mathematical reasoning in teaching. The result of the study also 
shows changes in the process as the conversation shifted from consensus to 
problematizing the common core question.  
 
 
Keyword: Mathematics teachers’ professional development, Communication 
in teaching mathematics, Reasoning in teaching mathematics, Communities 
of practice, Developmental research 
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1. INLEDNING 
I kapitlet beskrivs hur studien vuxit fram genom ett kommunalt kartläggnings-
arbete i matematik följt av en frivillig kompetensutveckling. Lärares lärande i och 
från den egna undervisningen liksom kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen är centrala begrepp. Studien kan beskrivas som praktiknära forsk-
ning där resultat från inledande intervjuer ligger till grund.  

1.1 Bakgrund till studien 
Studien har vuxit fram ur ett skolutvecklingsarbete i matematik i en svensk 
medelstor kommun. Under våren 2011 gjordes en kartläggning av grund-
skolans matematikundervisning, i samband med implementeringen av Lgr 11, 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Kartläggningen 
resulterade i en kommunal, ettårig och frivillig kompetensutveckling för 
matematiklärare. Kompetensutvecklingen byggde på kollegialt lärande, lång-
siktighet, kontinuitet, samtal och aktiviteter att genomföra i den egna under-
visningen utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning. Alla deltagande lärare 
i kompetensutvecklingen tillfrågades om deltagande i en planerad studie i 
matematikdidaktik. Av de 69 matematiklärarna valde 11 undervisande 
matematiklärare i årskurs 1-9 att låta sig intervjuas för studien. Intervjuerna 
var ett sätt att få kontakt med matematiklärare som är intresserade av att 
utveckla sin matematikundervisning och sina elevers lärande. Intervjuerna 
skapade också möjlighet att ta reda på hur lärare ser på sin undervisning, hur 
de beskriver sin undervisning och hur de ser på sitt eget lärande i den praktik 
de verkar samt hur de ser på begreppen kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen. Intervjuerna med lärarna gav mig en mängd idéer 
om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen samt om 
lärares möjlighet att utveckla sitt eget lärande i undervisningspraktiken. Innan 
intervjuerna genomfördes hade jag en föraning om att kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen skulle vara betydelsefulla begrepp för 
lärarna och att de skulle beskrivas med viss tveksamhet. Intervjudata 
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analyserades i syfte att identifiera mönster, likheter och skillnader med hänsyn 
till lärares föreställningar om matematikundervisning, kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen samt om lärares lärande.  
 
Svensk grundskola har sedan 2011 en ny läroplan (Lgr 11). I kursplanen i 
matematik (Lgr 11) lyfts processer fram i form av förmågor. Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar förmågor att formulera och lösa problem 
med hjälp av matematik, värdera valda strategier och metoder, använda och 
analysera matematiska begrepp, välja och använda matematiska metoder, föra 
och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer 
för att kommunicera om matematik. Förmågor får ett matematiskt värde då de 
används tillsammans med ett matematiskt innehåll, centralt innehåll (Lgr 11). I 
kursplanen i matematik (Lgr 11) betonas betydelsen av att elever ges möjlighet 
att använda matematiken i olika sammanhang för att använda logiska resone-
mang och kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer. Läro-
plansreformen kan ha medfört att lärare känner sig osäkra på vad dessa 
förmågor innebär i undervisningen. I den här studien fokuseras på två av de 
fem förmågorna i matematik: att föra och följa matematiska resonemang samt 
att använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera om matematik 
(Lgr 11).  
 
Som verksam lärare har jag funderat över vad matematiska resonemang och 
muntlig kommunikation i matematik innebär samt hur jag kan förändra och 
utveckla undervisningen för att stimulera matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang. Vid ett tillfälle för ett antal år sedan skulle jag 
undervisa årskurs 9 i matematik. Jag hade inte träffat någon av eleverna tidi-
gare. Jag bestämde mig för att använda ett antal uppgifter från Nationella 
ämnesprov i matematik som grund för att samtala om matematik med varje 
enskild elev för att på det sättet förstå elevers uttryck för matematiska tankar. 
Först då förstod jag ”på riktigt” hur värdefull kommunikation i matematik-
undervisningen kan vara och flera av samtalen blev lärande för både eleven och 
mig. Vid ett flertal tillfällen har jag kommit tillbaka till vad som kännetecknar 
en givande kommunikation i matematikundervisningen. Hur och vad kan 
förändras i en kommunikation tillsammans med enskilda elever eller en grupp 
elever för att främja elevernas förståelse och lärande i matematik? Efter varje 
diskussion med vänner och kollegor har innebörden av kommunikation i 
matematikundervisning blivit både mer avancerad och svårgripbar. Har kom-
munikation i matematik och matematisk kommunikation liknande betydelse 
eller är de av olika karaktär? Är matematisk kommunikation ett mål och/eller 
ett medel för att nå målen?  
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I en forskningsöversikt om språk och kommunikation i matematik-
undervisning skriver Lampert och Cobb (2003):  

 
… we can think of communication as a part of the treatment 
with mathematical understanding as the outcome, or we can 
think about the instructional intervention as the treatment and 
learning to communicate as the outcome. […] learning to 
communicate as a goal of instruction cannot be cleanly separated 
from communication as a means by which students develop 
mathematical understandings. (Lampert & Cobb 2003, s. 237) 

 
Här beskriver Lampert och Cobb (2003) kommunikation i matematik som 
både mål i sig och medel för att nå målen. Denna dubbla innebörd av 
begreppet kommunikation i matematik kan orsaka förvirring i matematik-
undervisningen. Begreppet och dess innehåll riskerar att förlora sin betydelse. 
Genom kommunikation i matematik ges möjlighet att både lära sig att kom-
municera matematiskt och att lära sig kommunicera ett matematiskt innehåll. 
I läroplanen (Lgr 11) beskrivs undervisning om kommunikation i matematik 
och matematiska resonemang: 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna 
ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 
kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga 
och matematiska sammanhang. (Lgr 11, s. 62) 

 
Enligt Lgr 11 ska läraren och matematikundervisningen ge eleverna förut-
sättningar att utveckla matematiska resonemang och kommunicera om mate-
matik med matematikens uttrycksformer. Detta återfinns sammanfattat som 
långsiktiga mål formulerade som två av de matematiska förmågor som eleverna 
ska utveckla: 

 
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser. (Lgr 11, s. 63) 
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Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket 2011) beskriver 
kommunikation i matematikundervisningen:  
 

Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska 
utveckla förmågan att kommunicera med och om matematik. 
(Skolverket 2011, s. 11) 

 
Som framgår av citatet ovan formuleras matematikundervisningens syfte som 
att utveckla elevernas förmåga att både kommunicera med och om matematik. 
 

 […] Två av de förmågor som finns i de långsiktiga målen i 
kursplanen handlar också om att eleverna ska utveckla 
kommunikativa förmågor i matematik. […] Lika viktigt som att 
själv kunna kommunicera matematik är det att kunna lyssna till 
och ta del av andras beskrivningar, förklaringar och argument. 
[…] Genom att kommunicera ett matematiskt innehåll med 
olika uttrycksformer utvidgar och utvecklar eleverna begrepps-
förståelsen samt utvecklar förmågan att generalisera, analysera 
och dra slutsatser. En ytterligare aspekt av matematikens 
kommunikativa karaktär är att kunna föra resonemang. En del av 
att kunna föra ett resonemang innebär att utveckla en förståelse 
för att matematiska samband är konstruerade, och att de därför 
kan ”återupptäckas” genom att man resonerar sig fram. 
(Skolverket 2011, s. 11) 

 
I citatet ovan uttrycks vikten av att kommunicera ett matematiskt innehåll 
liksom vikten av att lyssna och ta del av andras matematiska beskrivningar. I 
Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011) formuleras 
två förmågor med kommunikativ karaktär: matematiska resonemang som en 
av matematikens kommunikativa aspekter och förmågan att kommunicera ett 
matematiskt innehåll.  
 
Genom intervjuerna med de elva lärare som var intresserade av att delta i en 
matematikdidaktisk studie utkristalliserades fyra områden i matematiklärarens 
vardag. Dessa fyra områden som utgör grunden för innehållet och strukturen i 
studien är: Kommunikation i matematikundervisningen; Resonemang i mate-
matikundervisningen; Lärares avsaknad av frågor för att förstå och stimulera 
elevers uttryck för matematiska tankar; och Möta alla elevers olika kunskaps-
nivå. Intervjuerna gav dessutom en entydig bild av behov av didaktiska 
ämnessamtal på den egna skolan, och betydelsen av att få diskutera och träffa 
matematikkollegor under organiserade former liknande den kompetens-
utveckling de intervjuade lärarna deltagit i. Avsaknaden av lärares didaktiska 
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ämnessamtal är grund för studiens upplägg och genomförande och presenteras 
som ett femte område, Lärares lärande i och från den egna yrkespraktiken. 
Under intervjuerna var begreppen kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen i fokus.  
 
Nedan ges exempel på citat från de fem områden som utkristalliserades i 
intervjuerna. 
 

! Kommunikation i matematikundervisningen  
I intervjuerna frågar jag om lärarna kan definiera och beskriva kommunikation 
i matematikundervisningen, och om de kan ge något exempel på detta. Ett 
medvetet val hade gjorts att inte förbereda lärarna på att vi skulle samtala om 
kommunikation i matematikundervisningen. En av de intervjuade lärarna 
berättar.  
 

Ja, det kan vara kommunikation mellan eleverna när de får prata 
en liten stund. Då kan jag säga till eleverna: “Ta och prata lite 
med varandra, ni kan resonera om vad ni kom fram till, om ni 
har olika uppfattningar”. Det är viktigt att eleverna får berätta 
hur de har tänkt.  

 
Analysen visar att de elva lärarna uttrycker liknande tankar som framgår av 
citatet ovan, då de beskriver begreppet kommunikation i matematikunder-
visningen. Lärarna lyfter fram betydelsen av att elever ska ges möjlighet att 
prata och kommunicera i matematikundervisningen. Kommunikation i mate-
matikundervisningen beskrivs som ett samtal där elever ges möjlighet att 
berätta hur de har tänkt. Lärarnas beskrivning av kommunikation öppnar upp 
för både matematisk kommunikation sett från ett lärandeperspektiv och 
kommunikation i matematik från ett undervisningsperspektiv. Likaså fram-
kommer av intervjuerna att flertalet av lärarna likställer elevens förmåga att 
använda matematisk kommunikation med lärarens möjlighet att stimulera en 
undervisning med kommunikation i matematik.  
 

! Resonemang i matematikundervisning  
Liksom med begreppet kommunikation i matematikundervisningen, gjordes 
ett medvetet val att inte förbereda lärarna på att intervjusamtalet skulle handla 
om resonemang i matematikundervisningen. Lärarna ombads att definiera och 
beskriva matematiska resonemang och att ge exempel på hur de använder 
resonemang i sin matematikundervisning. Nedanstående två citat belyser hur 
lärare beskriver matematiska resonemang. 
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Ja, men det kan vara om de jobbar i grupp, då har de ju ofta 
matematiska resonemang. Då tycker någon elev att de ska göra 
på ett visst sätt och då säger en annan elev, det går inte alls. Ja då 
får de ju argumentera för sin sak. 
 
Jag har jättesvårt att förklara den förmågan, att resonera. Men är 
det inte det här att du kan använda det du redan vet på nya 
moment?  

 
Flertalet av de intervjuade matematiklärarna talar om svårigheten att både 
förstå och förklara innebörden av matematiska resonemang samt att beskriva 
hur det tränas i undervisningen. Lärarna framhåller betydelsen av att elever ges 
möjligheten till samtal i matematikundervisningen och genom samtalet er-
bjuds att förtydliga sina matematiska tankar. I intervjuerna framkommer vik-
ten av att elever får möjlighet att använda matematisk kunskap i ett resone-
mang för att skapa ny kunskap i nya liknande situationer. Ofta beskrivs mate-
matiska resonemang som ett samtal mellan läraren och elever eller mellan 
elever. 
 
Vid intervjutillfället samtalar vi om de båda begreppen, matematisk 
kommunikation och matematiska resonemang. Ett svar på frågan om likheter 
och skillnader mellan begreppen, belyses med citatet nedan: 
 

Matematisk kommunikation och matematiska resonemang, är 
det någon skillnad, jag tror inte det? Men det är en bra fråga. Vi 
pratar ju om, just det här, när eleverna förklarar hur de tänker 
och använder mattespråket, när man använder de rätta 
begreppen, till exempel addition och subtraktion. Det skulle 
kunna vara när de pratar om något är rimligt. Ja, rimlighet skulle 
kunna vara ett resonemang. Ja, då resonerar man ju och 
kommunicerar, eller? 

 
Majoriteten av de intervjuade lärarna uttrycker osäkerhet då det gäller att 
beskriva likheter och skillnader mellan begreppen matematisk kommunikation 
och matematiska resonemang. I intervjuerna framkommer betydelsen av att 
elever ges möjlighet att förklara hur hon eller han tänker. Analysen av 
intervjuerna visar att flera av lärarna beskriver matematisk kommunikation och 
matematiska resonemang som ett gemensamt begrepp där både matematisk 
kommunikation och matematiska resonemang framställs som kommunikativa 
och att de båda sker i samspel med någon, antingen lärare och elev eller mellan 
elever.  
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! Lärares avsaknad av redskap och förståelse för elevers sätt att 
uttrycka matematiska tankar.  

Vid intervjutillfället samtalar vi om hur och vad lärare gör för att förstå elevers 
matematiska strategier och uttryck för matematiska tankar. Citatet nedan 
belyser hur flera av lärarna beskriver detta.  

 
Jag tycker det är svårt att förstå vad elever egentligen tänker. 
Ofta säger jag: ”Visa hur du tänker?” Men vet inte hur eller vad 
jag ska fråga eleven för att hon eller han ska ta sig vidare i sitt 
mattetänk.  

 
I intervjuerna uttrycker lärarna avsaknad av redskap och frågor för att förstå 
elevers uttryck för matematiska tankar. I intervjuerna framkommer att lärarna 
ofta använder frågan: ”Hur tänker du?”. Lärarna uttrycker frustration över att 
inte veta hur de ska stimulera eleverna vidare i deras matematiktankar och att 
de saknar redskap för att formulera frågor som gynnar elevernas fortsatta 
matematiklärande.  

 
! Möta elevers olika kunskapsnivå i matematik  

Under intervjuerna tillfrågades lärarna om de har funderat över vad som är den 
största utmaningen i matematikundervisningen. Två lärares tankar återges i 
citaten nedan.  
 

Alla nivåer i klassen, och hur man stimulerar eleverna på deras 
egen nivå. Det är den allra största utmaningen. En del elever 
skulle kunna gå hur långt som helst, men dels saknar jag 
kunskaper själv och dels så behöver eleverna stöttning för att gå 
vidare på djupet.  
 
Att stödja och stimulera både de starkaste och de svagaste elever-
na. De svaga är väldigt många och undervisningen tenderar att 
alltid gå mer mot det svaga hållet. 

 
Ett något oväntat resultat är att samtliga lärare oberoende av varandra berättar 
om liknande erfarenheter. Lärarna talar om svårigheten och utmaningen att 
möta och stimulera varje enskild individ på den nivå eleven befinner sig i 
matematikämnet. Flertalet lärare beskriver att deras undervisning tenderar att 
anpassas för elever med svårigheter i matematik och lärarna talar om oron för 
att elever som är intresserade av matematik riskerar att understimuleras.  
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! Lärares lärande i och från den egna yrkespraktiken  
I intervjun tillfrågas lärarna hur de ser på sitt eget lärande och vilka 
möjligheter de har att utvecklas som matematiklärare på den skolan de arbetar. 
Två av lärarna citeras nedan:  
 

På den egna skolan träffas vi inte och pratar matematik, det kan 
vara om vi har rastvakt ihop, då kan vi prata på skolgården. På 
skolan har vi ju träffar i arbetslaget varje måndag, men då är det 
praktiska frågor som kommer upp i första hand.  
 
Jag tror också det är viktigt att få möta fler lärare från andra 
skolor samt att man får input, planera lektioner tillsammans och 
diskutera matematikundervisning med lärare från olika skolor.  

 
Av intervjuerna framgår att lärarna saknar pedagogiska ämnessamtal på den 
egna skolan och att praktiska frågor prioriteras. Lärare uttrycker betydelsen av 
att få arbeta kollegialt med utgångspunkt från den egna yrkespraktiken och 
vikten av att diskutera och utbyta didaktiska erfarenheter med kollegor såväl 
på den egna skolan som med kollegor från andra skolor.  
 
Figur 1 illustrerar bakgrunden till studien, hur studien har vuxit fram ur ett 
skolutvecklingsprojekt i matematik. 
 
 

våren 2011 
Kommunal kartlägg- 

ning i matematik-
undervisningen 

2012 
Kompetens
-utveckling 

nov 2012-feb 2013 
Förstudie, 11 intervjuer 
med matematiklärare 

mars 2013-jan 2014 
Studien i reflektions- 

gruppen 

 
Figur 1. Kronologisk illustration av hur studien vuxit fram. 

1.2 Intervjuerna som utgångspunkt 
I föregående avsnitt presenterades fem områden som genom intervjuerna 
utkristalliserats som betydelsefulla för matematiklärares undervisning. Med 
utgångspunkt från kursplanen i matematik (Lgr 11) framkommer lärares 
osäkerhet om begreppen kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen. I intervjuerna synliggörs lärarnas svårigheter att beskriva 
likheter och skillnader mellan begreppen kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen. Flertalet av de intervjuade lärarna definierar och 
beskriver begreppen kommunikation och resonemang i matematikunder-
visningen som ett och samma. Begreppet kommunikation i matematikunder-
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visningen beskrivs till exempel som att: samtala, prata, förklara och berätta. 
Det är oklart om de intervjuade lärarna talar om kommunikation i 
matematikundervisning utifrån ett lärandeperspektiv eller utifrån ett 
undervisningsperspektiv och om matematisk kommunikation kan ses som 
både mål och medel. Matematiska resonemang beskrivs otydligt och de 
intervjuade lärarna har svårt att ge exempel på matematiska resonemang från 
undervisningen. Lärarna talar om betydelsen av att ge elever möjlighet att 
argumentera för en matematisk tanke och använda tidigare matematisk 
kunskap i nya situationer. Med erfarenhet från den kompetensutveckling de 
intervjuade lärarna har deltagit i, uttrycker lärarna att de saknar 
matematikdidaktiska samtal på den egna skolan. De framhåller samtidigt 
betydelsen av att arbeta kollegialt med matematiklärare både på den egna 
skolan och med kollegor från andra skolor. I studien kommer en arbetsgrupp, 
reflektionsgruppen, att följas under en process. Reflektionsgruppen kommer 
att arbeta med en kärnfråga, med utgångspunkt i kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen.  

1.3 Avhandlingens disposition 
I detta kapitel (Kapitel 1) har bakgrunden till studien presenterats genom 
bland annat intervjuer med matematiklärare. I kapitel 2 presenteras en 
litteraturöversikt innehållande tre nyckelbegrepp: lärares lärande; kommunika-
tion i matematikundervisningen; och resonemang i matematikundervisningen. 
Dessa nyckelbegrepp har framkommit som centrala områden i analys av 
lärarintervjuerna. Med hänsyn till intervjuerna formulerades studiens syfte och 
forskningsfråga, vilket redovisas i kapitel 3. I kapitel 4 redogörs för teorin, 
praktikgemenskaper. I studien är deltagandeperspektivet på lärande centralt. 
Studiens metod beskrivs i kapitel 5 som praktiknära utvecklingsforskning, en 
longitudinell fallstudie. Där redogörs även för insamling och analys av data. I 
kapitel 6 presenteras studiens resultat som matematikdidaktiska teman och 
situationer. Avhandlingen avslutas med en diskussion (Kapitel 7).  
 
  



 10 

2. LITTERATURÖVERSIKT 
Litteraturöversikten har fokus på tre nyckelbegrepp: lärares lärande, kommunika-
tion i matematikundervisningen och resonemang i matematikundervisningen. Be-
greppen har framkommit som centrala genom analys av intervjuerna.  

2.1 Lärares lärande 
Lärares lärande i och från den egna undervisningen är det första nyckelbe-
greppet i studien. Lärares lärande kan ses och studeras ur olika perspektiv och 
har under olika perioder benämnts till exempel lärarfortbildning, kompetens-
utveckling, lärarprofessionalism, förändrad fortbildningskultur och undervis-
ningskultur.   
2.1.1 Modeller för lärares lärande - kompetensutveckling 
Under sent 1980-tal och under 1990-talet växte intresset för praktiknära 
forskning inom matematikdidaktik. Lärare, lärarutbildare och matematik-
didaktiska forskare strävar efter att förstå hur undervisning och lärande kan 
förändras och utvecklas (t.ex. Cohen & Ball 1999; Cochran-Smith & Lytle 
1999). I kompetensutveckling av matematiklärare väcktes frågor och fun-
deringar om hur kompetensutveckling kan integreras med lärares egen 
yrkespraktik (Borasi & Fonzi 2002; Little 1993). Schön (1983/2007) har 
introducerat begreppet reflektion-i-handling för att medvetandegöra lärares 
lärande i den egna yrkespraktiken genom erfarenheter och reflektioner. Schön 
(1983) beskriver reflektion som medel för att utmana och förändra den egna 
yrkespraktiken. Då individen reflekterar börjar individen omedvetet eller med-
vetet att göra observationer för att förstå situationen (Dewey 1933/2007). 
Schön (1983/2007) skriver om avsaknaden av vetenskapliga studier om lärares 
lärande i den reflekterande yrkespraktiken. Parallellt med lärares lärande om 
undervisning och lärande uppmärksammar matematikdidaktiska forskare (t.ex. 
Cobb & Yackel 1996) elevers matematiklärande ur ett deltagandeperspektiv, 
lärande ses som en aspekt av att delta i sociala sammanhang. Lerman (2000) 



 11 

benämner utvecklingen av matematikdidaktisk forskning som the social turn 
och betonar betydelsen av sociala och kulturella aspekter på elevers matematik-
lärande. Elevers matematiklärande förskjuts alltså från ett tillägnande- till ett 
mer deltagandeperspektiv. Lave och Wenger (1991) liksom Sfard (1998) lyfter 
fram lärande som deltagande. Nya former för kompetensutveckling införs och 
lärares lärande förskjuts från ett tillägnande- till ett deltagandeperspektiv. 
Sfard (1998) beskriver deltagandeperspektivet: 
 

… the permanence of having gives way to the constant flux of 
doing. While the concepts of acquisition implies that there is a 
clear end point to the process of learning, the new terminology 
leaves no room for halting signals. Moreover, the ongoing 
learning activities are never considered separately from the 
context within which they take place. (Sfard 1998, s. 6)  

 
Tio år senare skriver Sfard (2008) att deltagandeperspektivet har växt fram ur 
tillägnandets lärandeperspektiv och dess begränsningar för lärande, och Sfard 
(2008) belyser den sociala praktiken som en oskiljaktig del för lärande med 
hänsyn till deltagandeperspektivet.  

 
[… ] learning to speak, to solve mathematical problems, or to 
cook means a gradual transition from being able to play a partial 
role in the implementation of the given types of tasks to 
becoming capable of implementing them in their entirety and of 
one’s own accord. (Sfard 2008, s. 79) 

 
Ur deltagandeperspektivet formas och skapas individens förståelse och lärande 
genom ett socialt sammanhang. Individen är en del av en gemenskap och tar 
gradvis till sig gemenskapens sätt att samtala och agera (Lave & Wenger 1991, 
Sfard 2008; Wenger 1998). Ett antal modeller för kompetensutveckling har 
implementerats där deltagandeperspektivet på lärande prioriterats. I flera av 
dessa modeller samlas deltagarna kring ett specifikt syfte, explicit eller implicit, 
och utför handlingar i ett socialt sammanhang. Modellerna för kompetens-
utveckling har någon form av struktur och deltagarna utvecklar ett gemensamt 
språk och gemensamma värderingar. Deltagarna i gemenskapen undersöker, 
diskuterar, reflekterar, modifierar, utvecklar och skapar kunskap om sin egen 
praktik.  
 
Learning study och lesson study är båda modeller för att organisera lärare och 
utveckla deras undervisning med hänsyn till deltagandeperspektivet. En likhet 
mellan de här två modellerna är att en grupp lärare arbetar tillsammans för att 
utveckla matematikundervisningen. En skillnad mellan modellerna är att 
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learning study har sin utgångspunkt i en teori om lärande, variationsteorin 
(Runesson 1999). Två begrepp är centrala i en learning study, lärandeobjekt 
och kritiska aspekter. Lärandeobjektet framhålls av van Bommel (2012) som 
komplext och lärare behöver arbeta med förståelse av lärandeobjektets 
matematiska innebörd. Lesson study är i stället inriktad på lektionsdesign, 
utprövning och utveckling av elevuppgifter (King & Murata 2005; Stigler & 
Hibert 1999). Båda dessa modeller används i kompetens- och utvecklings-
projekt i Sverige. Learning study har även använts i forskning om matematik-
lärarutbildning (van Bommel 2012).  
 
Forskningscirkel är en annan modell för kompetensutveckling där lärare kan 
använda och prova ny kunskap för att förändra sin egen undervisning. I 
forskningscirkeln ges samtidigt forskare möjlighet att undersöka, följa och 
dokumentera en process samt tolka ny kunskap som växer fram, se brister och 
upptäcka eventuella nya behov av forskningsinsatser inom området. 
Forskningscirklar har sina rötter i arbetarrörelsens folkbildningsideal där 
studiecirklar var en grund för kunskapsbildning (Persson 2007). Holmstrand 
och Härnsten (2003) beskriver i sin forskningsöversikt i utbildnings- och 
undervisningssammanhang att det finns en 25-årig historia kring forsknings-
cirklar, men att dessa är begränsade då det gäller systematisk forskning. Ett 
syfte i forskningscirkeln är ömsesidigt utbyte av lärande mellan aktörerna i 
forskningscirkeln, forskare och yrkesverksamma lärare. Forskningscirkeln kan 
ses som en organiserad mötesplats där ett problem eller en explicit fråga 
undersöks och arbetas med för att skapa kollegial kunskap och lärande. I det 
pågående arbetet i forskningscirkeln försöker man explicit att skapa utrymme 
för reflektion och deltagarna utmanas att se på den egna praktiken genom ett 
forskande perspektiv (Persson 2007). Bland forskare debatteras forsknings-
cirkel som modell för vetenskaplig forskning. Forskarens och lärarnas nära 
samarbete för att alstra lärande och ny kunskap ses av vissa forskare som 
ovetenskapligt och den forskning som bedrivs i en forskningscirkel ifrågasätts 
av bl.a. Zeichner och Noffke (2001). Det nära samarbetet mellan lärare och 
forskare skapar frågor angående tolkning och vems eller vilkas tolknings-
företräde som är av betydelse.  
 
En stor del av den forskning som skett inom området kompetensutveckling 
och lärares lärande har utgått från lärarfortbildning (Llinares & Krainer, 
2006). Forskningsöversikter gjorda inom området lärares lärande, både 
allmändidaktiska och matematikdidaktiska (t.ex. Borko 2004; Opfer & Pedder 
2011; Timperley & Alton-Lee 2008) visar att forskning ofta fokuserar på 
specifika aktiviteter och processer skilda från lärares undervisning. Kom-
petensutveckling för lärare har traditionellt utgått från hur lärande uppstår i 
kompetensutveckling. I litteratur och forskning beskrivs avsaknad av hur och 
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vad lärare lär från kompetensutveckling för att främja och stödja undervisning 
och elevers lärande (Borko 2004; Opfer & Pedder 2011; Timperley & Alton-
Lee 2008; Timperley 2013). Med hänvisning till sin forskningsöversikt ställer 
sig Opfer och Pedder (2011) frågande till de epistemologiska antaganden och 
mätningar som gjorts om lärares förändringar i relation till lärares lärande. 
Borko (2004) beskriver meningsfullt lärande som: ”… a slow and uncertain 
process for teachers, just as it is for students” (s. 6). En möjlighet för lärares 
lärande är en design med upprepade cykler då antagande, analys och ny design 
anpassas till både undersökande och kunskapande processer (Borko 2004; 
Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble 2003). En stor del av den 
forskning som finns om lärares lärande är enligt Timperley och Alton-Lee 
(2008) inte baserad på lärares lärande om elevens lärande. Timperley och 
Alton-Lee (2008) samt Knight (2009) beskriver betydelsen av att under-
sökande och kunskapsbildande processer understöds av en huvudfråga om 
elevers lärande. Sowder (2007) skriver om matematiklärares kompetens-
utveckling och lärarprofessionalism, målet med kompetensutveckling och vad 
betydelsefull kompetensutveckling för matematiklärare skulle kunna innebära. 
Hon belyser problematiken med att förena forskning och matematik-
undervisning. Sowder (2007) grundar forskningsöversikten på tio frågor, varav 
jag har valt tre som specifikt betydelsefulla för den här studien: How do teachers 
learn from their professional communities about teaching mathematics?, What can 
teachers learn investigating their own teaching of mathematics?, What can be 
learned from research on teacher change?. De två första frågorna är rubriker i den 
fortsatta litteraturöversikten och den tredje frågan behandlas i diskussionen.  
2.1.2 Lärares lärande om matematikundervisning i praktik-
gemenskaper 
Sowders (2007, s. 158) första fråga är: How do teachers learn from their 
professional communities about teaching mathematics?. Med hänsyn till Sowder 
(2007) och de frågor hon ställer angående lärarprofessionalism problematiserar 
Matos, Powell och Sztajn (2009) i sin forskningsöversikt hur lärarprofes-
sionalism skulle kunna utvecklas i praktiknära matematikdidaktisk forskning. 
Matos m.fl (2009) framhåller praktiknära forskning med etablerade praktik-
gemenskaper där reflektion är central. Lärare lär tillsammans med forskare och 
forskning prövas och anpassas i undervisning. Matos m.fl. (2009) använder 
begreppet ”learning in and from practice” för att beskriva lärares lärande i och 
från den egna undervisningen. Brodie (2014) beskriver lärares lärande genom 
praktikgemenskaper:  
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Sucessful professional learning communities create environments 
where teachers can explore their strengths and weaknesses with 
colleagues; develop collaborative soloutions to problems of 
practice; and implement new ideas collectively for the benefit of 
learners. (Brodie 2014, s. 222) 

 
Brodie (2014) använder begreppet lärares lärande i professionella lärande-
gemenskaper och framhåller målinriktade praktiker. Brodie (2014) beskriver 
sin studie som ”research on learning through teaching mathematics” (s. 237) 
vilket kan jämföras med tidigare beskrivning av Matos mfl. (2009) ”learning in 
and from practice”. Brodie (2014) skriver om handledarens centrala roll för att 
skapa möjligheter för en undersökande, reflexiv, kollegial, trygg och förändrad 
praktikgemenskap. Brodie (2014) beskriver hur matematiklärares samtal och 
lärande om elevers missuppfattningar i matematik förändras över tid då de 
ingick i en organiserad lärandegemenskap: från att identifiera till att tolka 
missuppfattnngar; från tolkning till engagemang om elevers missuppfatt-
ningar, och från ett fokus på elevers missuppfattningar till fokus på lärarens 
egen kunskap om missuppfattningarna.  
 
Flera studier och forskningsöversikter framhåller lärares lärande genom den 
egna undervisningen (t.ex. Brodie 2014; Matos m.fl. 2009). En del forskare 
ser möjligheter för lärares lärande genom designforskning med upprepade 
undersökande och kunskapande cykliska processer (t.ex. Borko 2004; Cobb 
m.fl. 2003). Brodie (2014) framhåller lärandepraktiker där lärare ges möjlighet 
att lära genom att undervisa matematik, att reflektera över den egna under-
visningen och elevers lärande. Brodie (2014) påpekar också betydelsen av en 
målinriktad praktik för deltagarna samt betydelsen av vägledning i lärande-
praktiken.  
2.1.3 Lärares lärande genom undersökning av den egna 
matematikundervisningen 
Sowders (2007, s. 158) andra fråga är: What can teachers learn investigating their 
own teaching of mathematics?. Nedan görs en litteraturöversikt med hänsyn till 
Sowders (2007, s. 158) frågor om hur och vad lärare kan lära. Hur lärare kan 
lära om matematikundervisningen genom kollegiala gemenskaper, och vad 
lärare kan lära sig genom att undersöka den egna matematikundervisningen.   
 
Ett sätt att förändra matematiklärares lärande är att förena undersökande och 
kunskapsbildande processer, där både forskare och yrkesverksamma mate-
matiklärare deltar i den utvecklande forskningsprocessen som genererar kun-
skap och frågor till respektive fält (t.ex. Brodie 2014; Goodchild, Fuglestad & 
Jaworski 2013; Goodchild 2014; Jaworski 2004; 2006; 2008; Kazemi & 
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Hubbard 2008; Oliveira & Henriques 2015 in press). Forskning om lärares 
lärande genom undervisning i matematik visar att lärare kan lära genom 
interaktionen med elever om en reflexiv praktik med kollegor möjliggörs 
(Brodie 2014; Goodchild m.fl. 2013; Goodchild 2014; Jaworski 2004; 2006; 
2008). Professionella lärandegemenskaper kan stimulera lärare att utveckla 
reflexiva kvaliteter, ”which might support their learning through teaching” 
(Brodie 2014, s. 237). 
 
Utvecklingsforskning (t.ex. Goodchild m.fl. 2013; Jaworski 2008; Oliveira & 
Henriques 2015 i tryck) och designforskning (t.ex. Cobb m.fl. 2003) har 
använts i matematikdidaktisk forskning för att utveckla lärares lärande och 
samtidigt skapa nya forskningsfrågor. Jaworski (2006) skriver att elevers 
matematiklärande beror på lärares utveckling av undervisning och att under-
visning utvecklas genom de lärprocesser lärarna är engagerade i. Jaworski 
(2006) skriver om svårigheten att genom teorier förstå undervisning som främ-
jar elevers matematiklärande. Teorier används för att kunna analysera och 
förklara, och kan sällan ge förklaringar direkt till praktiken. Ett sätt att närma 
sig problemet, att förstå undervisning och lärande i praktiken, kan vara att se 
undervisning som en lärandeprocess från den praktik matematiklärare verkar i 
menar Jaworski (2006). Hon använder uttrycket ”Teaching as Learning in 
Practice” (Jaworski 2006, s.187) och hänvisar till Lave (1996) som i sin tur 
bygger på den teorin, situerat lärande (Lave & Wenger 1991). Med hjälp av 
teorin, situerat lärande (Lave & Wenger 1991) och lärandeteorin, communi-
ties of practice (Wenger 1998) beskriver Jaworski (2006) kritisk anpassning 
som ett nyckelbegrepp för lärares lärande i och från den egna yrkespraktiken. 
Jaworski (2006) eftersträvar en praktiknära lärandeteori om undervisning 
innehållande learning-to-develop-learning (s. 191). Denna lärandeteori innebär 
ett kritiskt anpassat förhållningssätt där lärare, lärarutbildare och forskare 
samverkar och lär tillsammans genom inquiry (Jaworski 2008). Utmärkande 
för lärandeteorin är samverkan mellan forskare, lärarutbildare och lärare i 
utvecklingsforskning där lärande och praktik utvecklas genom inquiry för att 
förbättra elevers matematiklärande (Goodchild m.fl. 2013; Goodchild 2014; 
Jaworski 2004; 2006; 2008). Begreppet inquiry community ger både en 
teoretisk och en praktisk grund för utveckling och alla deltagare i en inquiry 
community har rollen som forskare (Goodchild 2014; Jaworski 2008). Inquiry 
kan beskrivas som ett nyfiket, undersökande och reflekterande förhållnings-
sätt, ett verktyg och ett sätt att vara (Jaworski 2006). Inquiry används i flera 
olika sammanhang i en och samma studie hos forskare, lärarutbildare, lärare 
och hos elever. Inquiry används som verktyg i matematik för att främja elevers 
matematiklärande. Inquiry är en del i matematikundervisningen för att 
utforska, konstruera uppgifter och ett verktyg för att möjliggöra utveckling av 
undervisning. Inquiry används även i forskning där lärare, lärarutbildare och 
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forskare forskar på processen att använda inquiry i matematikundervisning 
(Jaworski 2006). Ett utvecklingsforskningsparadigm beskrivs av Jaworski 
(2008) där inquiry cycle (en plan med handling, observation med reflektion 
och analys med återkoppling) är en del. Lärare, lärarutbildare och forskare 
arbetar och är medvetna om inquiry cycle och dessa aktiviteter skapar 
engagemang som leder till medvetenhet om det kollegiala lärandet i projektet 
(Goodchild 2008; Jaworski 2008). Brodie (2014) beskriver sin studie som 
”research on learning through teaching mathematics”, vilket kan jämföras med 
tidigare beskrivning av Matos mfl. (2009) ”learning in and from practice”.  

2.2 Kommunikation i matematikundervisningen 
Kommunikation, med fokus på matematik är det andra nyckelbegreppet i den 
här studien. Begreppet kommunikation kommer ursprungligen från latinska 
”communicare” som betyder ”göra gemensam”. Kommunikation eller att 
kommunicera innebär att utbyta information med varandra. National-
encyklopedin förklaringen: en överföring av information mellan människor, 
djur, växter eller apparater. I en kommunikation behövs ett gemensamt språk, 
en kod, vari kommunikationen formas, dessutom behövs ett fysiskt medium i 
vilken informationen överförs. Kommunikation sker muntligt, skriftligt, 
genom bilder och rörelser. Matematiska tankar och idéer utbyts genom att 
människor talar, lyssnar, skriver eller visualiserar ett matematiskt innehåll. 
Sfard (2008, s. 297) beskriver kommunikationssystemet som en del av en 
diskurs, där diskursen definierar tillåtande aktiviteter genom fyra 
karaktäristiska drag: vocabularies, visual mediators, routines and endorsed 
narratives (Sfard 2008). För att förstå kommunikation i matematik-
undervisningen kommer matematisk kommunikation att beskrivas med hän-
syn till eleven och förmågan matematisk kommunikation, ett lärande-
perspektiv. Sett ur ett deltagandeperspektiv på lärande beskrivs matematisk 
kommunikation som medel för läraren att kommunicera matematiskt, ett 
undervisningsperspektiv.  
2.2.1 Matematisk kommunikation, ett lärandeperspektiv  
Matematisk kommunikation innefattar att kunna uttrycka sig matematiskt 
samt att tolka och förstå andras representationer och uttryckssätt av 
matematikinnehåll. Matematisk kommunikation kan ses från tre aspekter som 
förmågan: att kommunicera i matematik, att kommunicera med matematik 
eller att kommunicera om matematik (Niss & Højgaard Jensen 2002). I sin 
forskningsöversikt om kommunikation och språk i matematik skriver Lampert 
och Cobb (2003) i inledningstexten:  
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If students are to engage in mathematical argumentation and 
produce mathematical evidence, they will need to talk or write in 
ways that expose their reasoning to one another and to their 
teacher. These activities are about communication and the use of 
language. (Lampert & Cobb 2003, s. 237)  

 
Lampert och Cobb (2003) betonar betydelsen av kommunikation i 
matematikundervisning för att eleven själv ska förstå sina matematiska tankar, 
andra elevers matematiska idéer och att läraren ska ges möjlighet att förstå 
elevens uttryck för matematiska tankar. Författarna belyser samtidigt begrepp-
et kommunikation och dess dubbla karaktär. Kommunikation kan ses som en 
aspekt av att delta i aktiviteter, lära att kommunicera matematiskt och 
kommunicera för att utveckla matematisk förståelse, ”learning to communicate 
and communicate to learn” (Lampert & Cobb 2003 s. 238). Genom 
kommunikation i matematik ges eleven möjlighet att såväl lära sig att 
kommunicera matematiskt som att lära sig ett matematiskt innehåll.  
2.2.1.1 En definition av matematisk kommunikation 
Matematisk kommunikation beskrivs i det danska KOM-projektet, 
Kompetencer og matematiklæring (Niss & Højgaard Jensen 2002) som en av åtta 
matematiska kompetenser. I en översikt av the PISA Mathematics Framework 
gjord av Turner, Blum och Niss (2015) beskrivs teoretiska och praktiska frågor 
dels i utvecklingen av ramverket men också användning av ramverket. Ram-
verket består av sex kompetenser (communication; devising strategies; mathe-
matisation; representation; using symbols, operations and formal language; 
reasoning and argument) varav kommunikation är en kompetens. Turner m.fl. 
(2015) redogör för definition av kompetensen kommunikation och dess 
utveckling 2005-2013. Definitionen av the PISA Mathematics Framework 
2013 fokuserar på kommunikationens receptiva aspekt, förstå målet med 
matematikuppgiften och vad som förväntas av den som ska lösa uppgiften. 
Definitionen för The PISA Mathematics Framework 2013 är: 

 
Reading and interpreting statements, questions, instructions, 
tasks, images and objects; imagining and understanding the 
situation presented and making sense of the information 
provided including the mathematical terms referred to; 
presenting and explaining one’s mathematical work or 
reasoning. (Turner m.fl. 2015, s. 111) 

 
Enligt definitionen ovan, handlar matematisk kommunikation om att tolka 
och förstå vad en specifik matematisk uppgift eller situation innebär, och hur 
den kan presenteras och förklaras matematiskt eller som ett matematiskt 
resonemang. Kompetensen kommunikation och dess centrala delar innebär att 
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förstå matematikuppgiften i detalj. Turner m.fl. (2015) skriver att kom-
petensen kommunikation ingår i och är en del av alla kompetenserna och 
därmed formar kommunikation de övriga kompetenserna.  
2.2.2 Matematisk kommunikation, ett undervisningsperspektiv 
Från ett deltagandeperspektiv på lärande (Sfard 2006; 2008) blir lärarens 
kvalitet på matematisk kommunikation av betydelse för kommunikationen i 
matematikundervisningen. Elever lär genom att lyssna och imitera det språk 
och den kommunikation läraren använder i matematikundervisningen. För 
detta behöver eleven både vägledning och modeller. Med hänsyn till 
deltagandeperspektivet kan imitation innebära att eleven imiterar i en reper-
toar som eleven ännu inte fullt ut behärskar (Vygotskij 1999). Vidare skriver 
Vygotskij (1999) om barnet som genom att tala högt tränar på sin egen 
förmåga att tänka. De talade orden vägleder en aktivitet eller en handling hos 
barnet och de talade orden utvecklas till inre tankar hos individen, 
internalisering (Vygotskij 1999). Internalisering innebär att barnet utrustas 
med ett inre språkligt tänkande och kan förutse och förstå händelser i tanken. 
Sfard (2008) har med utgångspunkt från Vygotskij utvecklat begreppet 
Commognition, förenklat innebär det att, när individen tänker (individuell 
kognition och mellanmänsklig kognition) kommunicerar individen med sin 
egen inre terminologi, ”thinking as communicating” (Sfard 2008, s. 83).  
2.2.2.1 Förstå elevers uttryck för matematiska tankar 
Kommunikation i matematikundervisningen ställer krav på matematiklärare, 
både att förstå elevens uttryck för matematiska tankar samt att stimulera 
eleven så att den ges möjlighet att systematisera och vidareutveckla sitt 
matematiska tänkande genom kommunikation, med hänsyn till både medel 
och mål. Matematiklärare ställs ständigt inför svårigheten att ta reda på 
elevens förkunskaper och bedöma elevens förståelse med hänsyn till om svaren 
är rätt eller fel (Emanuelsson 2001). Kommunikation i matematik-
undervisning kan vara en strategi eller en metod för läraren att förstå hur 
eleven har tänkt samt att vidareutveckla matematiska strategier. Löwing 
(2004) anser att lärarens sätt att leda kommunikation i undervisningen både 
kan göra det möjligt men också begränsa möjligheterna att fördjupa och 
utmana diskussioner med eleverna. Löwing (2004) menar att lärare i 
kommunikation tillsammans med elever ofta saknar kännedom om elevens 
förkunskaper i matematik och börjar kommunicera och undervisa eleven innan 
de tagit reda på elevens förkunskaper.  
 
Flera studier, däribland Hsu (2013), visar elevers svårigheter att fullständigt 
förklara matematiska tankar från en egen matematisk lösning. För att beskriva 
sina tankar är elever i behov av att uttrycka sig precist och ge tillräckligt med 
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detaljer så att lärare och klasskamrater kan förstå elevens matematiska tankar 
och idéer (Kostos & Shin 2010; Nathan & Knuth 2003). Den ständiga frågan 
om vad som är nyckeln till att förstå elevers uttryck för matematiska tankar har 
initierat ett flertal studier (t.ex. Boaler & Staples 2008; Brodie 2002; 2011; 
Franke, Carpenter, Fennema, Ansell & Behrend 1998; Franke, Carpenter, 
Levi & Fennema 2001; Franke, Kazemi, & Battery 2007a; Henningsen & 
Stein 1997). Matematikdidaktiska forskare (t.ex. Brodie 2002; 2011; Franke, 
Webb, Chan, Battery, Ing, Freund & De 2007b) har intresserat sig för att 
förstå undervisning och på vilket sätt lärare kan förändra de samtal och den 
kommunikation som sker i matematikundervisningen för att främja elevernas 
matematiska tänkande och meningsskapande. Studier visar att lärare upplever 
det svårt att följa upp elevers initiala förklaringar samt att stimulera elevers 
fortsatta matematiska tankar när de försöker beskriva strategier eller se sam-
band med andra elevers strategier (t.ex. Franke m.fl. 1998; Franke m.fl. 2001). 
Brodie (2002; 2011) diskuterar uppdraget lärare ställs inför, att förstå elevers 
uttryck för matematiska tankar och att stimulera elevers matematiska resone-
mang samt lärares eget lärande om elevers matematiklärande ”working with 
learners’ mathematical thinking” (Brodie 2011, s. 174).  
2.2.2.2 Stimulera elevers matematiska tankar 
Det finns studier som visar att lärare saknar den matematiska kunskap som 
behövs för att stimulera elevers matematiska tänkande (Ball & Bass 2000; Ma 
1999). Mercer (1995; 2000) visar att lärare ställer frågor i matematikunder-
visningen för att söka information, för att testa om elever vet det som 
förväntas av dem. Lärarna ställer frågor där elevers svar blir en upprepning av 
det läraren tidigare har sagt och eleven ges föga möjlighet att beskriva 
matematiska tankar. Mercer (2000) beskriver dessa frågor som, ”building the 
future from the past” (s. 52). Tidigare studier i vilka revoicing, att återge 
används som ett pedagogiskt redskap för att stimulera matematiska samtal har 
visat sig gynnsamma och utvecklande för matematiska idéer i undervisningen. 
O’Connors och Michaels (1993) studie och analys av lärarens roll i 
helklassdiskussioner visar hur läraren återger, ”revoice” elevens förklaringar på 
olika sätt. Läraren klargör till exempel matematiska idéer och matematiska 
strategier, introducerar nya termer i välbekanta idéer och styr diskussionen i 
nya riktningar. Studien visar hur lärare stödjer elever att förklara sina 
resonemang och att läraren omformulerar elevers gissningar så att de blir 
tydliga och sammanhängande. O’Connor och Michaels (1996) intresserade sig 
för lärarens roll och jämförde resultaten från amerikanska helklassdiskussioner 
med japanska helklassdiskussioner, i vilka samma aktiviteter genomfördes. 
Studien visade att amerikanska lärare återgav elevers förklaringar tio gånger 
mer frekvent jämfört med japanska lärare. Till exempel kunde japanska elever 
förklara att de använde en annan elevs argument och en tredje elevs gissningar 
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för att stödja sin egen argumentation. Studien visar också att japanska elever i 
tidig ålder undervisas i att använda och referera till varandras idéer.  
 
Även Brodie (2011) har lyft fram revoicing i en studie och hänvisar till tidigare 
forskning av Hiebert och Wearne (1993). Hiebert och Wearne (1993) har 
kategoriserat frågor som lärare ställer i fyra grupper: frågor för att uppmana 
elever att återge information; frågor där elever uppmanas att beskriva 
strategier; frågor där elever uppmanas att skapa matematiska problem; och 
frågor där elever uppmanas att undersöka bakomliggande egenskaper om 
procedurer, strategier eller matematiska problem. Enligt Brodie (2011) visar 
Hieberts och Wearnes studie att de mest frekventa frågorna som lärare ställer 
är frågor för att uppmana elever att återge information. Boaler och Brodie 
(2004) har identifierat nio olika kategorier av frågor lärare ställer till elever och 
även deras studie visar att lärare använder frågor för att samla information och 
inte för att utveckla elevens matematiska tankar. Strategier och metoder kan 
verka logiska när man hör och läser om dem, att kommunicera, att förklara 
och att argumentera är ett sätt att ta reda på om man har förstått (Boaler 
2011). Franke m.fl (2007b) skriver om kommunikationens betydelse i 
matematikundervisningen. 
 

… the moves teachers may make to support students in making 
their mathematical thinking explicit, sharing out with others and 
using it as the basis of conversation, much remains to be known 
about the teacher practices that help students clarify and com-
municate their mathematical thinking. (Franke m.fl. 2007b, s. 1) 

 
En studie där forskare (Franke m.fl. 2007b) har arbetat tillsammans med 
lärare för att få kunskap om hur lärare kommunicerar och stimulerar elever i 
deras matematiska kommunikation då de förklarar sina matematiska tankar 
har visat att lärare använder ”open-ended” frågor, till exempel, ”Hur löste du 
uppgiften?” Studien visar också att lärare stimulerar elevens initiala förklaring, 
men har svårigheter att följa upp och stimulera elevers fortsatta matematiska 
tänkande. Franke m.fl. (2007b) påpekar att det finns få forskningsbaserade 
studier som ger lärare stöd för hur de kan stimulera elevernas matematiska 
förståelse och elevers matematiska förklaringar.  
 

We know little about the details of teacher practice, specifically 
the kinds of questions a teacher asks when supporting students in 
making their thinking explicit. (Franke, Webb, Chan, Ing, 
Freund & Battery 2009, s. 380) 
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Vid läroplansreformer visar studier att lärare tolkar dessa förändringar olika 
(t.ex. Boaler & Brodie 2004; Brodie, Jina & Modau 2009). Brodie m.fl. 
(2009) menar att vid en läroplansreform är vissa delar av reformen enklare att 
implementera i undervisningen och andra delar mer avancerade. Ett exempel 
på något som är svårt att förändra är hur lärarna interagerar med elever. 
Matematisk kommunikation och kommunikation i matematikundervisning-
en liksom matematiska resonemang, skulle kunna vara förändringar vid 
läroplansreformer som är och har varit svåra att implementera i 
undervisningen och flera frågor är fortfarande obesvarade inom området.  

2.3 Resonemang i matematikundervisningen 
Matematiska resonemang är det tredje nyckelbegreppet i studien. Här definie-
ras och beskrivs matematiska resonemang ur ett lärandeperspektiv, i undervis-
ning och i styrdokument.  
2.3.1 Matematiska resonemang, ett lärandeperspektiv 
Niss (2003) beskriver två aspekter av de matematiska kompetenserna, den 
analytiska där matematisk förståelse skapas och den produktiva där ett resultat 
skapas, till exempel ett matematiskt arbete. Den danska läroplanen och 
nämnda kompetenser kan jämföras med den svenska läroplanens (Lgr 11) 
förmågor. Niss (2003) gör en jämförelse mellan språklig literacy och mate-
matisk literacy och menar att literacy är att behärska ett språk och att kunna 
använda språket i olika kontexter. Språklig literacy är mer än att läsa och 
skriva, matematisk literacy är mer än att kunna räkna, sortera och jämföra. 
Språklig literacy kan beskrivas som att förstå och tolka andra människors 
skrivna text och muntliga kommunikation samt förmågan att kommunicera 
både verbalt och i text så att andra förstår. Vad innebär det att vara matematisk 
eller vad är betydelsen av matematisk literacy? Att vara matematisk innebär 
enligt Niss (2003) att behärska kompetenserna. I KOM-projektet (Niss & 
Højgard Jensen (2002) definieras matematisk kompetens som att vara 
medveten om, förstå, utöva, använda och kunna ta ställning till matematik och 
matematisk verksamhet i en mångfald av sammanhang där matematik ingår 
eller kan komma att ingå. Från dessa kompetenser grundar Niss och Højgard 
Jensen (2002) betydelsen och innebörden av matematisk förståelse.  
2.3.1.1 Olika definitioner av matematiska resonemang 
I den svenska läroplanen, kursplanen för matematik (Lgr 11) uttrycks en 
progression av elevernas förmåga i matematiska resonemang, men inte vad ett 
resonemang innebär eller hur det kan utvecklas och inte heller varför det 
behöver utvecklas. Lithner (2006; 2008) liksom Yackel och Hanna (2003) 
skriver att begreppet ”matematiska resonemang” i matematikundervisning ofta 
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beskrivs implicit utan definition, med antagandet att det finns en universell 
förståelse av dess mening och betydelse. Till exempel betonar The Principles 
and Standards (NCTM, 2000) matematiska resonemang och ger flera exempel 
på resonemang av hög kvalitet, men i likhet med svensk kursplan i matematik 
(Lgr 11) ges ingen definition av begreppet eller förs någon djupare teoretisk 
diskussion om karaktären på matematiska resonemang. I styrdokumenten 
beskrivs inte heller vilka aspekter som är avgörande för ett resonemangs 
kvalitet. Likväl beskrivs ett resonemang av hög kvalitet som en logisk slut-
ledningsförmåga. Ett matematiskt resonemang kan beskrivas som tankegångar 
eller tankeprocesser för att producera påståenden och rika sammanfattningar i 
form av en lösning (Lithner 2006; 2008). Lithner (2008) skriver att det finns 
ett flertal studier som behandlar matematiska resonemang, varav merparten 
undersöker matematiska resonemang tillsammans med matematiska bevis. En 
skillnad som bör lyftas fram angående matematiska bevis och matematiska 
resonemang är att matematiska resonemang inte behöver vara formellt logiskt 
deduktiva, utan till och med kan vara inkorrekta så länge som det finns 
”reasons behind the thinking” (Lithner 2006, s. 4). En liknande tolkning gör 
Lampert (1990) och hävdar att matematiska resonemang kan tränas i 
undervisningen genom att elever ges möjlighet att gissa eller anta ett 
matematiskt ställningstagande under förutsättning att eleven kan förklara och 
argumentera för sitt ställningstagande. Enligt Lampert (1990) karaktäriseras 
matematik som vetenskap av ett antagande, följt av undersökningar för att 
verifiera antagandet. Lamperts (1990) beskrivning av matematik som 
vetenskap kan jämföras med hur NCTM (2008) beskriver reasoning and proof 
som en cyklisk process i vilken exploration, conjecture and justification är 
nyckelbegrepp.  
 
I en översikt av the PISA Mathematics Framework (Turner m.fl. 2015) 
definieras Reasoning and argument, 2013, enligt: 
 

Drawing inferences by using logically rooted thought processes 
that explore and connect problem elements to form, scrutinise or 
justify arguments and conclusions. (Turner m.fl. 2015, s. 114)   

 
I citatet ovan, definition av resonemang och argument, betonar Turner m.fl. 
(2015) betydelsen av att forma, granska och motivera argument genom tänkta 
logiska slutsatser. Jag tolkar begreppet “to form” i det här sammanhanget, som 
att anta någon form av hypotes eller gissning som kan förklaras för att sedan 
granskas och verifieras. Detta kan jämföras med beskrivningen ovan av både 
Lampert (1990) och NCTM (2008). Lampert (1990) skriver om betydelsen av 
valet av aktiviteter i undervisningen för att utmana och stimulera elever att 
formulera antaganden för att sedan prova och undersöka dem.  
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Med utgångspunkt från empiriska studier av matematiska resonemang har 
Lithner konstruerat ett ramverk för att analysera matematiska resonemang 
(Lithner 2006; 2008). Ramverket ger en bild av hur elevens matematiska 
tankebanor leds och avgränsas av elevens förståelse och den sociala miljö 
eleven befinner sig i (Lithner 2008). Lithners ramverk karaktäriseras av två 
huvudtyper av matematiska resonemang: imitativt resonemang och kreativt 
matematiskt grundat resonemang. Ett imitativt resonemang är då individen 
minns ett svar eller en hel lösningsstrategi och imiterar. Imitativa resonemang 
används ofta vid rutinuppgifter. Lithner har kategoriserat två huvudtyper av 
imitativa resonemang, vilka består i att minnas strategin: Memorerade 
resonemang innebär att individen minns svaret och strategin består i att ange 
svaret. Algoritmiska resonemang delar Lithner upp i ytterligare fyra grupper, 
vilka Jäder (2015) benämner bekant algoritm, kompisvägledning, 
lärarvägledning och textvägledning. Algoritmiska resonemang kan ses som ett 
val av ett matematiskt resonemang som individen känner till och tror passar 
för den matematiska uppgiften. Ett algoritmiskt resonemang kan också ses 
från den explicita hjälpen individen ges genom ledtrådar och instruktioner från 
en kompis, en lärare, en lärobok, internet eller annan textkälla (Jäder 2015). 
Här kan förekomma olika typer av argumentation men behov av att skapa en 
ny lösning saknas. Som en inledning och förståelse för begreppet kreativt 
matematiskt grundat resonemang används ett citat av Lithner (2006): 

 
A strong emphasis is placed on reasoning as a way of 
justification, of different character in different grades, and that 
the particular format of the justification is less important than a 
clear communication of mathematical ideas. (Lithner 2006, s. 5) 

 
Lithner (2006) lyfter fram ett antal nyckelord för att beskriva och urskilja 
kreativt matematiskt grundat resonemang från imitativa resonemang: fluency, 
flexibility and novelty. Till dessa begrepp lägger Lithner aspekterna plausibility 
och mathematical foundation för att förtydliga och klargöra matematiken i ett 
kreativt matematiskt grundat resonemang (Lithner 2006, s. 7). I ramverket ingår 
följande kriterier för ett kreativt matematiskt grundat resonemang: 
 

Nyhet: En ny resonemangssekvens skapas eller en bortglömd 
sekvens återskapas. 
Rimlighet: Strategival och slutsats stöds av argument. Dessa 
argument svarar på frågan varför slutsatsen är sann eller rimlig.  
Matematisk grund: Argumenten är förankrade i centrala mate-
matiska egenskaper som ingår i resonemanget.  
(Lithner 2008, s. 266, egen översättning)  
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Lithner (2008, s. 256) använder en konstruerad bild för att beskriva 
ursprunget till olika resonemangstyper och framhåller vikten av att skilja 
mellan resonemangssekvensen och tankeprocessen. Elevens tankeprocess är dold, 
tills den kommer fram genom en argumentation. Lithner (2006) använder 
begreppet argumentation i samband med resonemang, och beskriver argu-
mentation som en del av resonemanget som syftar till att övertyga sig själv eller 
någon annan om ett matematiskt innehåll. Lithner (2008) lyfter fram 
rimligheten i argumenten, både om matematiska strategival och varför slut-
satsen är rimlig eller sann. Argumentet kan vara ytligt, vagt eller matematiskt 
välgrundat. Matematiska resonemang kan beskrivas med hänsyn till flera 
funktioner såsom förklara, kontrollera, systematisera, upptäcka, kommunicera, 
konstruera eller utveckla en matematisk strategi tillsammans med ett mate-
matiskt innehåll (Yackel & Hanna 2003).  
2.3.2 Matematiska resonemang i undervisning och styrdokument  
I läroplansreformer som genomförts i olika delar av världen har matematiska 
resonemang getts en central roll, i syfte att vara en integrerad del i 
matematikundervisningen (t.ex. Ball & Bass 2000; Hanna 1995; 2000; 
NCTM 2000; Yackel & Hanna 2003). Svensk läroplan (Lgr 11) liksom dansk 
läroplan (Niss & Højgaard Jensen 2002) framhåller matematiska resonemang 
som en av fem respektive åtta förmågor eller kompetenser för att nå förståelse i 
matematik. Förmågor och kompetenser kan jämföras med NCTM (2000) 
process standards, där en av processerna är Mathematical reasoning. Vissa 
läroplaner använder begreppen resonemang och bevis tillsammans till exempel 
NCTM (2000). I andra delar av världen, exempelvis Grekland, finns varken 
begreppet resonemang eller bevis med i grundskolans läroplan (Flegas & 
Charalampos 2013). I den svenska läroplanen, kursplan för matematik 
(Lgr 11) används ej begreppet bevis. I stället skrivs föra och följa matematiska 
resonemang samt argumentera logiskt. I Kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik (Skolverket 2011) beskrivs att eleverna i de senare årskurserna 
möter grunderna för bevisföring i det matematiska innehållet, centrala 
innehållet (Lgr 11). Enligt kursplanen i matematik (Lgr 11) ska undervisningen 
ge eleven möjlighet att utveckla förmågan att argumentera logiskt samt föra 
och följa matematiska resonemang.  
 
Studier visar att förekomsten av matematiska resonemang varit begränsad i 
matematikundervisningen, och att elever i alla skolformer har svårigheter att 
motivera och argumentera för matematiska tankar och strategier (Mariotti 
2006). Studier visar också att matematiska resonemang i undervisningen varit 
begränsade, ofta anpassade till speciella kurser i geometri på gymnasienivå 
(Hanna & de Bruyn 1999). Intervjustudier och observationsstudier gjorda 
bland elever (14-15 år) visar att elever ser matematiska resonemang och bevis 
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som ett tillvägagångssätt att tillämpa inlärda satser och ett sätt att 
kommunicera färdigheter, inte som en möjlighet att utveckla matematisk 
förståelse eller verifiera ett påstående (Herbst & Brach 2006; Soucy McCrone 
& Martin 2009).  
 
I en amerikansk kvantitativ studie av gymnasieläromedel i geometri (Otten, 
Gilbertson, Males & Clark 2014) diskuterar forskarna resonemang och bevis. 
Studien visar, och bekräftar tidigare studier, att läromedel som behandlar 
geometri har procentuellt större andel övningar med resonemang och bevis 
jämfört med exempelvis algebra (Thompson, Senk & Johnson 2012). Studien 
visar också att amerikanska läromedel ger elever knapphändiga möjligheter att 
konstruera bevis samt ett fåtal möjligheter att fundera över, och förstå 
matematiska resonemang och bevis. Otten m.fl. (2014) uppmanar till fortsatt 
forskning och frågor i undervisningen om resonemang och bevis, ”helping 
students see the intellectual need for this important practice” (s. 73). 
Författarna diskuterar studiens resultat och betonar betydelsen av att lärare 
skapar möjligheter för elever att reflektera och utveckla metakognitiva för-
mågor i resonemangsprocessen. Otten m.fl. (2014) menar att fortsatta studier 
behövs för att undersöka karaktären på de möjligheter som ges att resonera 
och bevisa i matematikundervisningen. Flera studier om resonemang är 
genomförda på gymnasienivå eller universitetsnivå samt är av kvantitativ 
karaktär och grundas på innehållet i läromedel eller tester (t.ex. Otten m.fl. 
2014; Thompson m.fl. 2012).  
2.3.3 Matematiska resonemang och bevis  
I NCTM (2000; 2008) rekommenderas att all matematikundervisning från 
förskolan till och med grade 12, ska genomsyras av resonemang och bevis i 
olika matematiska innehåll, inte bara i geometri. Matematikundervisning med 
resonemang och bevis ska bli en vana, ett sätt att tänka:  
 

Reasoning and proof should be a consistent part of students’ 
mathematical experience in prekindergarten through grade 12. 
Reasoning mathematically is a habit of mind and like all habits it 
must be developed through consistent use in many contexts.  
(NCTM 2000, s. 56)  

 
Stylianides (2008; 2009) har konstruerat ett verktyg för att analysera läromedel 
och använder begreppet ”reasoning-and-proving”, i betydelsen:  
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… to describe the overarching activity that encompasses the 
following major activities that are frequently involved in the 
process of making sense of and establishing mathematical 
knowledge: identifying patterns, making conjectures, providing 
non-proof arguments, and providing proofs.  
(Stylianides 2009, s. 258)  

 
Stylianides (2009) använder begreppet, reasoning-and-proving, resonera-och-
bevisa, med intentionen att beskriva hur ett material eller ett läromedel kan 
stödja elever och lärare att identifiera mönster, göra gissningar, tillhandahålla 
ett bevis eller tillhandahålla ett bevisargument. Stylianides (2009) fokuserar på 
matematiska resonemang relaterade till bevis, resonera-och-bevisa, detta som 
en aktivitet. Från studier genomförda av läromedel (Knuth, Choppin, 
Slaughter & Sutherland, 2002; Knuth & Sutherland 2004; Stylianides 2009) 
framkommer orimligheten att dra några slutsatser om och huruvida elevers 
förståelse stärks och ökar i matematikämnet genom resonera-och-bevisa.  
Stylianides (2009) skriver att det saknas forskning om sambandet lärobok-
sanvändning, lärarens undervisning och elevens matematikförståelse om 
resonera-och-bevisa. Den vägledning om resonera-och-bevisa som lärare 
erbjuds genom amerikanska läromedel är begränsad. Endast tio procent av 
analyserade läromedel ger lärare vägledning i form av möjliga lösningar till 
uppgifterna, hur lärare ska hantera elevers tillvägagångssätt i en bevisuppgift 
samt diskussionsförslag som stödjer lärares egen kunskap om resonemang och 
bevis (Stylianides 2007). Stylianides (2009, s. 278) lyfter fram tre skäl för 
behov av ytterligare forskning och vägledning för lärare och undervisning om 
resonera-och-bevisa: 1) lärare har ofta begränsad förståelse för bevis, vilket 
även Knuth m.fl. (2002) framhåller; 2) mellanstadiets lärare saknar ofta 
föreställningar om vad det innebär att främja resonemang och bevis; samt 3) 
resonemangsuppgifter och bevisuppgifter är ofta svåra att implementera i 
undervisningen, inte bara för att det är kognitivt krävande utan också för att 
elever upplever detta som riktigt svårt. Det sistnämnda betonar även Knuth 
m.fl. (2002) samt Küchemann och Hoyles (2003). Flegas och Charalampos 
(2013) har i en studie bland elever i grundskolans årskurs 5 (grade 6) sett 
elevers svårigheter och problem med att motivera en matematisk tanke, en 
matematisk strategi eller en lösning. Även Mariotti (2006) visar att elever i alla 
åldrar (från förskola till universitetsutbildning) har svårigheter att motivera en 
matematisk gissning eller förmodan. Hanna (2000) skriver om matematiska 
bevis och lyfter fram lärarens betydelse i klassrummet:  
 

Proof can make its greatest contribution in the classroom only 
when the teacher is able to use proofs that convey understanding.  
(Hanna 2000, s. 7) 
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Enligt Hanna (2000) är resonemang och bevis som endast används för att 
övertyga, ogynnsamma för klassrumsundervisningen. Yackel och Hanna 
(2003) understryker ett problem som genomsyrat matematikundervisningen 
under lång tid, att tyngdpunkten på resonemang och bevis i undervisningen 
har lagts på att lära in satser, axiom och bevis, inte på att kommunicera det 
matematiska meningsinnehållet. Det som bevisas behöver även en matematisk 
förklaring om varför det är sant eller varför det är en god strategi. Hanna 
(2000) anser att bevis endast har ett matematiskt värde för individen om det 
leder till ”real mathematical understanding” (s. 7). Resonemang och bevis kan 
ge rika möjligheter för lärare att hjälpa elever att se det generella i det specifika 
(Mason & Pimm 1984).  

2.4 Vägval för studien 
Litteraturöversikten har liksom de analyserade intervjuerna gett upphov till 
frågor och funderingar inom tre nyckelbegrepp: lärares lärande, kommunika-
tion i matematikundervisningen och resonemang i matematikundervisningen. 
Sowders (2007) forskningsöversikt om matematiklärares kompetensutveckling 
och lärarprofessionalism har medfört vägval för studien.  
 
Lärares lärande är fokus i studien och kommer att undersökas ur ett del-
tagandeperspektiv (Wenger 1998). Tidigare studier som fokuserar på del-
tagandeperspektivet och matematiklärares lärande genom sin dagliga yrkes-
praktik, hur lärare lär genom att agera på en skola, i ett visst sammanhang med 
en bestämd kultur är till exempel Palmér (2013) och Skott (2013; 2015). 
Genom patterns of participation uttrycker Skott (2013; 2015) komplexiteten i 
det lärande som sker hos matematikläraren genom den dagliga praktiken och 
de många sammanhang lärare deltar i. Vad är det matematiskt specifika och 
hur transformeras lärares lärande och agerande till matematikundervisningen? 
Dessa frågor är intressanta men kommer inte att kunna besvaras i den här 
studien. Jag väljer i stället att fokusera på lärares lärande i ett utvecklingsarbete 
med yrkesverksamma matematiklärare, årskurs 1-6. Det är lärares lärande 
under en process och det förändrade samtalet i en arbetsgrupp som studeras. I 
det här fallet ges lärare möjlighet att reflektera i och från den egna matematik-
undervisningen (t.ex. Matos m.fl. 2009) med fokus på elevers lärande om 
matematisk kommunikation och matematiska resonemang.  
 
I likhet med till exempel Goodchild m. fl. (2013) och Jaworski (2008) är mitt 
intresse att förena undersökande och kunskapande processer bland aktörer 
utifrån ett deltagandeperspektiv (Wenger 1998). Studiens utgångspunkt är om 
och på vilket sätt en organiserad praktikgemenskap med matematiklärare och 
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deltagande forskare kan skapa möjlighet för reflektion och lärande genom den 
egna matematikundervisningen. Studiens fokus på lärares lärande genom den 
egna matematikundervisningen kan jämföras med tidigare studier av t.ex 
Brodie (2014), Goodchild m. fl. (2013) och Jaworski (2006; 2008). Genom 
studien undersöks vilken betydelse en explicit matematikdidaktisk fråge-
ställning (kärnfråga) har för praktikgemenskapen och lärandeprocessen.  
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3. STUDIENS SYFTE OCH 
FORSKNINGSFRÅGA 
Studiens syfte är att följa och beskriva en process i en arbetsgrupp, reflektions-
gruppen, ur ett deltagandeperspektiv (Wenger 1998). I reflektionsgruppen finns ett 
syfte och en ”kärnfråga” som studiens syfte och forskningsfråga är relaterad till.  

3.1 Studiens syfte, forskningsfråga och 
reflektionsgruppens kärnfråga  
Studien är situerad i ett utvecklings-och forskningsprojekt med ett deltagande-
perspektiv på lärande. Vilken potential finns att arbeta med en utvecklings-
fråga, kärnfråga (Hur kan lärare utveckla kommunikation i matematikunder-
visningen och stimulera elevers matematiska resonemang?) i en organiserad 
praktikgemenskap? Syftet med studien är att följa en process och få kunskap 
om vad lärare kan lära i och från den egna praktiken, då lärare i en praktik-
gemenskap reflekterar och arbetar med att utveckla en kärnfråga om kom-
munikation och resonemang i matematikundervisningen. Studien har sam-
tidigt ett implicit syfte, att stödja och främja utveckling av de frågor som upp-
kommer i reflektionsgruppen. Studien som utvecklingsforskning medför att 
syfte, forskningsfråga och studieobjekt finns på två plan, dels reflektions-
gruppens syfte och kärnfråga om kommunikation och resonemang i mate-
matikundervisningen, dels studiens syfte och forskningsfråga, att tolka och 
förstå vad som händer i reflektionsgruppens process då deltagarna arbetar med 
kärnfrågan. 
 
Studiens syfte är att följa en process och få kunskap om vad lärare kan lära i 
och från den egna praktiken, då lärare i en praktikgemenskap reflekterar och 
arbetar med att utveckla en kärnfråga om kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen. Studiens forskningsfråga är: Vad händer i en 
arbetsgrupps (reflektionsgruppens) samtal då en gemensam kärnfråga finns?  
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Reflektionsgruppens syfte är att utveckla lärande och söka svar på kärnfrågan. 
Reflektionsgruppens kärnfråga är: Hur kan lärare utveckla kommunikation i 
matematikundervisningen och stimulera elevers matematiska resonemang? 

3.2 Epistemologiska och vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter  
Studien har en kvalitativ forskningsstrategi i syfte att tolka och förstå 
handlingar. Tolkning och meningsskapande sker från en hermeneutisk ansats, 
en vilja att förstå och tolka mänskliga handlingar i form av samtal, händelser, 
aktiviteter, symboler och erfarenheter (Gadamer 1988). Avsikten är att 
beskriva, analysera och tolka de komplexa lärandeprocesser som kan äga rum i 
en praktikgemenskap där ett förändringsarbete är accepterat. Genom att 
använda konkreta exempel från lärarens yrkespraktik skapas möjlighet att 
reflektera och diskutera samt teoretisera lärares arbete och på så sätt synlig-
göra, medvetandegöra och problematisera de val som görs i undervisningen.  
 
I studien är aktörernas förförståelse, medvetenhet och tolkning av pågående 
förändringsarbete av betydelse både för den undersökande och kunskapande 
processen. Alvesson och Sköldberg (2011) antar begreppet dubbelhermeneutik 
för denna tvåfaldiga tolkning hos aktörerna, lärare och forskare. Ambitionen 
är att beskriva och förstå hur mening och lärande skapas i en praktik-
gemenskap. I studien är den reflexiva praktiken av värde för både forsknings- 
och utvecklingsarbetet, varje aktörs reflektion och tolkning är av betydelse för 
den fortgående processen. Aktörerna är del av en helhet och har möjlighet att 
tolka och förstå hur de själva tolkas och kan därmed påverka och ändra sin och 
övriga deltagares uppfattning om sig själva och omvärlden. I det fortgående 
analysarbetet är det angeläget att den deltagande forskaren är medveten om 
och lyfter fram aktörernas handlande och reflektioner. Forskaren försöker 
förstå och utveckla kunskap om den verklighet aktörerna befinner sig i 
(Alvesson & Sköldberg 2011; Benton & Craib 2011).  
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 
Studiens övergripande perspektiv är sociokulturellt lärande. Lärande konstrueras i 
ett socialt sammanhang och ses som deltagande genom aktivitet och tillhörighet. Ett 
deltagande ger både form åt det vi gör och vilka vi är samt hur vi tolkar det vi gör. I 
den här studien används lärandeteorin Praktikgemenskaper, Communities of 
Practice (Wenger 1998).  

4.1 Praktikgemenskaper 
Lärandeteorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) har utvecklats från teorin 
om situerat lärande (Lave & Wenger 1991, Situated learning). Lärande sker 
genom deltagande i aktiviteter, samtal och är situerat till en specifik situation. 
Situerat lärande synliggörs som förändringar i deltagarnas sätt att tala och 
utföra aktiviteter i sociala praktiker (Lave & Wenger 1991). Lave och Wenger 
utvecklade teorin praktikgemenskaper genom studier av lärande i specifika 
grupper (t.ex. skräddare i Liberia). De såg lärande i dessa grupper som en 
social process där människors deltagande på olika sätt skapade lärande (Lave 
& Wenger 1991; Kimble & Hildreth 2004).  

 
A community of practice is a set of relations among persons, 
activity and world, over time and in relation with other tangen-
tial and overlapping communities of practice.  
(Lave & Wenger 1991, s. 98) 
 

Wenger (1998) beskriver praktikgemenskaper som en teori för att förstå en 
lärandeprocess, individens, gruppens eller den större organisationens lärande. 
En praktik kan beskrivas som att människor utför handlingar i ett socialt 
sammanhang. Deltagare samlas kring ett syfte, explicit eller implicit. Praktiken 
har någon form av struktur och på ett eller annat sätt skapar deltagarna ett 
gemensamt sätt att se på språk, värderingar och beteende, ett sammanhang där 
människan genom processer upplever världen och sitt sammanhang som 
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meningsfullt. Praktikgemenskapen är formad av historiska, sociala och 
kulturella influenser och är därmed inte någon fristående enhet. Wenger 
(1998) beskriver praktikgemenskaper enligt: 

 
… the primary focus of this theory is on learning as social 
participation. Participation here refers not just to local events of 
engagement in certain activities with certain people, but to a 
more encompassing process of being active participants in the 
practices of social communities and constructing identities in 
relation to these communities. (s. 4) 
 

Wenger (1998) påtalar att praktikgemenskaper finns överallt och att alla 
tillhör flera praktikgemenskaper på olika sätt. Detta innebär ett sammanhang 
där människor genom aktiva processer kan uppleva världen och sitt engage-
mang som meningsfullt. Wenger (1998) menar att det finns varierande 
praktikgemenskaper, mer eller mindre aktiva. Aktiva praktikgemenskaper och 
deltagare skapar möjligheter att utveckla och förhandla om mening (negotiation 
of meaning). Att vara aktiv i en praktikgemenskap behöver inte betyda att 
deltagarna i praktikgemenskapen löser ett problem utan kan medföra det 
motsatta. Deltagarna och praktikgemenskapen konstitueras i samspel med 
varandra och möjliggör en lärandeprocess. Vid samma tillfälle som individerna 
och gruppen formas av praktiken formas praktiken av deltagarna och deras 
handlande. Interaktion mellan deltagarnas erfarenhet är avgörande för utveck-
ling och lärande. Detta kan beskrivas som anpassning och förändring av 
erfarenhet. Olika praktikgemenskaper värdesätter och lyfter fram eller skjuter 
undan varierande erfarenheter av olika anledningar, vilket medför att varje 
praktikgemenskap och dess lärande är unik. Deltagarna i praktikgemenskapen 
ser inte lika på saker, men det finns en tendens att en praktikgemenskap med 
ett gemensamt intresse och en gemensam historia utvecklar ett gemensamt 
språk och förstår mänskliga relationer på liknande sätt. Wenger (1998) lyfter 
fram ett antal betydelsefulla delar för lärande: en praktik, en gemenskap, 
möjlighet till meningsskapande och identitetsskapande. Enligt detta synsätt är 
lärande en integrerad del av våra liv, den historia och den värld vi lever i. 
Wenger (1998) skriver i sitt förord till Communities of Practice Learning, 
Meaning and Identity: 
 

Communities of Practice presents a theory of learning that starts 
with this assumption: engagement in social practice is the 
fundamental process by which we learn and so become who we 
are.   

 
Lärandeteorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) utgår bland annat från 
situerat lärande (Lave & Wenger 1991) samt från Vygotskys (1999) tankar om 
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hur både individ och grupp utvecklas i samspel med andra individer, lärande 
sker i samspel med andra. Vygotsky (1999) och den kulturhistoriska skolan 
lyfter fram den avgörande roll språket har för att stödja utvecklingsprocesser 
samt strukturera tänkande och lärande. Individer blir succesivt en del av en 
kultur och en gemenskap genom att använda språket. Benton och Craib 
(2011) skriver om språk och dess användning, inte bara i användandet av 
språkregler utan också som medel för att tänka och ge mening. Språket är 
därför en del av en kultur där olika språkregler skapas. Lärande och kunskap 
utvecklas enligt Benton och Craib (2011) i sociala sammanhang där artefakter, 
både kommunikativa och fysiska, påverkar. Lärande kan ses utifrån två 
aspekter, lärande som tillägnande och lärande som deltagande. Lärande är 
bundet till situationer och sammanhang där lärande används, situerat lärande 
(Lave & Wenger 1991). Individen agerar med hänsyn till egna erfarenheter av 
vad individen omedvetet eller medvetet uppfattar att omgivningen önskar, 
begär eller tillåter i en viss verksamhet (Säljö 2000). Vad vi gör och vad vi kan 
göra är beroende på den sociala situation vi ingår i, den kontext vi tillhör och 
de kontextuella villkoren.  
4.1.1 Förhandla om mening 
Teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998), har meningsskapande som fokus 
och sätter lärande i en social kontext i vilken lärande och mening förhandlas. 
Meningsskapande är en aktiv dynamisk process, där praktikgemenskapens 
deltagare förhandlar om mening (Wenger 1998). Denna process innefattar två 
samverkande och grundläggande utvecklingsprocesser i praktikgemenskapen: 
deltagande (participation) och förtingligande (reification). Deltagarnas förhand-
lande om mening utgör en aktiv process där både motstånd och formbarhet är 
intressanta och berikande delar. Praktikgemenskapen och dess deltagare är alla 
del av en ständigt pågående process av förhandlande om mening som generer-
ar nya frågor, vilka verkar för fortsatt förhandlande och fortsatt menings-
skapande, som skapar möjlighet till lärande. Förtingligandet i praktikgemen-
skapen är processen då deltagarna ger form och värde till egna och andras 
upplevelser ”thingness”. Wenger (1998) beskriver skillnaden mellan deltagan-
de och förtingligande enligt följande:  

 
… in participation we recognize ourselves in each other, in 
reification we project ourselves onto the world, and not having to 
recognize ourselves in those projections, we attribute to our 
meanings an independent existence. (s. 58) 

 
Deltagande och förtingligande både möjliggörs och krävs för 
meningsskapande. Wenger (1998) menar att inget förtingligande sker utan 
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deltagande och vice versa. Deltagande och förtingligande är alltså beroende av 
varandra.  
4.1.2 Vad karaktäriserar en praktikgemenskap? 
Wenger (1998) beskriver tre olika förutsättningar för en praktikgemenskap. 
Dessa förutsättningar kan också ses som ett resultat av en praktikgemenskap 
och dess förändringar. Förutsättningar är: ett ömsesidigt engagemang (mutual 
engagement); ett gemensamt intresse (a joint enterprise); och en delad repertoar 
(a shared repertoire). Förutsättningarna skapas genom deltagarnas 
förtingligande och förhandlande om mening i den praktikgemenskap del-
tagarna handlar och verkar (Figur 2).  

Figur 2. Förutsättningar för en praktikgemenskap (egen tolkning av Wenger 1998, s. 
73, Figure 2.1.).  
 
Deltagarna i praktikgemenskapen behöver inte vara medvetna om dess 
förutsättningar. Det ömsesidiga engagemanget är grund för att en praktik-
gemenskap ska starta ett lärande och en förändring. Wenger (1998) påtalar 
betydelsen av att ta tillvara deltagarnas olika erfarenhet och på så sätt utmana 
handlingar i praktikgemenskapen. Varje praktikgemenskap är därför unik och 
ger därmed unika möjligheter. Ömsesidigt engagemang skapas genom att 
deltagarna i praktikgemenskapen är engagerade i aktiviteter och förhandlar om 
dess mening. Ett gemensamt intresse både inspirerar, aktiverar och ger energi 
samt skapar fokus bland deltagarna i praktikgemenskapen. En reflexiv och 
interagerande process skapar förutsättningar för ett gemensamt intresse. I den 
reflexiva processen sker förhandlingar om vilka frågor som är intressanta eller 
inte och vilka aktiviteter som är lämpliga eller inte. Delar av ett gemensamt 
intresse förtingligas genom språk, aktiviteter, berättelser, symboler och gester 
och blir på det sättet en delad repertoar. Den delade repertoaren är dels en 
central del av praktikgemenskapens förutsättningar, dels ett resultat av 
praktikgemenskapens processer. Wenger (1998) skriver om möjligheten att 
skapa och utveckla praktikgemenskaper till lärandegemenskaper (learning 
communities). Lärande innebär en interaktion i praktikgemenskapen mellan 
deltagarnas erfarenheter och kompetenser. Dessa båda begrepp behöver 
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ständigt utmanas i praktikgemenskapen för att upprätthålla lärande. För att 
skapa en dynamisk process i praktikgemenskapen uttrycker Wenger (1998) 
betydelsen av att skapa ”tension” mellan deltagarnas tidigare erfarenheter. 
 
Praktikgemenskapers processer tar tid, men tiden är inte avgörande. Wenger 
(1998) påpekar att det handlar om att gemensamt bevara ömsesidigt engage-
mang och gemensamt intresse och på så sätt hålla fast vid och dela ett 
betydande lärande. Lärande är ständigt pågående i praktiken, nya insikter 
förhandlas och bidrar till meningsskapande. Lärande är det som förändrar vår 
identitet, vår förståelse för vad vi gör samt vad det innebär och vad det betyder 
i den värld vi lever. Den ständigt processade och förändrade lärandegemen-
skapen medför en ideal kontext för att utveckla ny förståelse, där det konti-
nuerliga meningsskapandet ständigt förhandlas och förändras både som 
deltagande och identitet. Lärande är en process som innebär att bli (to 
becoming) en viss person likväl som att undvika att bli en annan person 
(Wenger 1998). Interaktionen av erfarenheter och kompetenser i en praktik-
gemenskap både formar, utmanar och förändrar deltagarna och praktik-
gemenskapen. Lärande kan ses som en form av social framväxande struktur. 
Meningsskapandet är en öppen process där både nya och gamla influenser 
skapas och återskapas genom förhandling om mening. Lärande innefattar nära 
interaktion av både ordning och kaos. Wenger (1998) skriver att det är i dessa 
interaktioner nya erfarenheter och nya former av kompetenser blir till lärande 
och ny kunskap skapas. Som tidigare nämnts påtalar Wenger (1998) tre förut-
sättningar för en praktikgemenskap: ett ömsesidigt engagemang, ett gemen-
samt intresse och en delad repertoar. Wenger (1998) menar även att det finns 
tre sätt att tillhöra (modes of belonging) en praktikgemenskap (Figur 3). Dessa 
sätt att tillhöra, engagemang (engagement) och föreställning (imagination) samt 
anpassning (alignment), har var och en styrkor och svagheter men kompletterar 
varandra. 

 
Figur 3. Sätt att tillhöra en praktikgemenskap (egen tolkning av Wenger 1998, s.174, 
Figure 8.1.). 
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Begreppet engagemang som ingår i sätt att tillhöra en praktikgemenskap (Fig. 
3) har snarlik betydelse som begreppet ömsesidigt engagemang i förutsätt-
ningar för en praktikgemenskap (Fig. 2). Engagemang bygger på förhandling 
av mening, meningsskapande och tillhörighet i praktikgemenskapen. Med 
hjälp av fantasin gör våra föreställningar det möjligt att anta andra och nya 
perspektiv. Genom att söka meningsskapande och engagemang i andra 
praktikgemenskaper skapas nya perspektiv och nya frågeställningar i befintlig 
praktikgemenskap. Deltagares tillhörighet i flera praktikgemenskaper menar 
Wenger (1998) stimulerar varje praktikgemenskap och skapar nya perspektiv, 
nytt meningsskapande och lärande i respektive praktikgemenskap. Kombina-
tionen och relationen engagemang och föreställningar skapar möjlighet för 
deltagande genom en reflexiv praktik. I deltagarnas förhandling om mening 
tvingas deltagarna anpassa sina tankar och på det sättet skapa nya 
frågeställningar och tillföra nya erfarenheter till praktikgemenskapen. 
Sammankopplingen föreställning och anpassning i praktikgemenskapen skapar 
möjlighet för deltagarna att agera med hänsyn till, och respekt för, varandras 
föreställningar och därmed anpassa tankar och aktiviteter. Vi justerar alltså 
vårt handlande och våra aktiviteter och förstår ”varför” vi agerar på ett visst sätt 
menar Wenger (1998). Ur praktikgemenskapen formas en lärandegemenskap 
vilken är involverad i en social process av ständig omstrukturering där för-
handling om mening sker.  
4.1.3 Praktikgemenskaper i några tidigare studier och i denna 
studie  
Teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) har använts som verktyg i tidigare 
studier inom matematikdidaktik med olika fokus och på olika sätt. Palmér 
(2013), van Zoest och Bohl (2005) har använt praktikgemenskaper för att 
analysera lärares individuella förändring av identitet i en praktikgemenskap. 
Oliveira och Henriques (2015 i tryck) har genomfört en studie, utvecklings-
forskning, där en lärares deltagande och förändring i en praktikgemenskap 
analyserats med praktikgemenskaper som övergripande teori, och community 
of inquiry som ett verktyg för att få syn på kritiska reflektioner i praktik-
gemenskapen. Kazemi och Franke (2004) har designat en praktikgemenskap 
och har med hjälp av community of inquiry analyserat en grupp lärares 
deltagande och förändring när de har arbetat med elevlösningar i matematik. 
Goodchild (2014), Goodchild m.fl. (2013) samt Oliveira och Henriques (2015 
i tryck) har använt communities of practice som övergripande teori och 
communitiy of inquiry som både analysverktyg och utvecklande verktyg för de 
matematiklärare som deltagit i praktikgemensakpen.  
 
Teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) används i den här studien som 
analysverktyg för att förstå och beskriva reflektionsgruppen och hur dess 
delade repertoar om kärnfrågan förändras under processen samt hur samtalet i 
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praktikgemenskapen förändras. Utgångspunkten är deltagarnas ömsesidiga 
engagemang och det gemensamma intresset att arbeta med kommunikation 
och resonemang i matematikundervisningen. Reflektionsgruppens menings-
skapande och förtingligande av begreppen kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen ses som en transformation och förändring av 
reflektionsgruppens lärande. De deltagande lärarna engageras i aktiviteter och 
diskussioner tillsammans i reflektionsgruppen och förhandlar om mening för 
att förstå både kommunikation och resonemang i matematikundervisningen 
och därmed förstå sin egen undervisning i förhållande till dessa begrepp. I den 
här studien fokuseras på reflektionsgruppens förändring under processen, inte 
varje enskild lärares förändring och identitet. 

 
… practice is ultimately produced by its members through the 
negotiation of meaning. The negotiation of meaning is an open 
process, with the constant potential for including new elements. 
It is also a recovery process, with the constant potential for 
continuing, rediscovering, or reproducing the old in the new. 
The result is that, as an emergent structure, practice is at once 
highly perturbable and highly resilient. (Wenger 1998, s. 96) 
 

En central del i lärande och identitetsskapande är processen av menings-
skapande genom att deltagarna förhandlar om mening. Meningsskapande är 
något som deltagarna har erfarenheter av och upplever varje dag. Deltagande 
och förtingligande i praktikgemenskapen handlar här om att vara del i praktik-
gemenskapens process, ta del av praktiken på olika sätt och på så sätt förändra 
den delade repertoaren rörande kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen. Ett exempel är då matematiklärarna i reflektionsgruppen 
samtalar om genomförd lektion, problematiken att kommunicera matematiskt 
samt hur kommunikationen i undervisningen kan förändras för att stimulera 
eleverna att föra och följa ett resonemang. Genom deltagande och förting-
ligande skapas förutsättningar för att förhandla om mening, vilket leder till en 
ständigt pågående process av nytt meningsskapande. Wenger (1998) definierar 
förtingligande som ett sätt att se våra erfarenheter genom konkretion både som 
objekt, tankar och idéer. Wenger (1998) ser förtingligande som en ständigt 
pågående process i meningsskapandet. Min tolkning i den här studien, är att 
förtingligande synliggörs genom att reflektionsgruppens deltagare beskriver 
och konkretiserar matematisk kommunikation och matematiska resonemang 
från egna erfarenheter, tankar och idéer till exempel från genomförda 
aktiviteter i undervisningen. När deltagarna i reflektionsgruppen samtalar om 
att skapa mening och förståelse hos elever om vad ett matematiskt resonemang 
innebär behöver de förtingliga (Wenger 1998) begreppet matematiska 
resonemang. 
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En praktikgemenskap kan växa fram eller vara designad. Wenger (1998) 
framhåller att även då fasta ramar har designats av utomstående är det 
deltagarna som formar och får praktikgemenskapen att växa fram och 
utvecklas. Goodchild (2014, s. 309) anser att användningen av praktikgemen-
skaper som ramverk för att etablera forskningsutvecklande projekt i 
matematikdidaktik kräver en initital fas av community building. I min studie 
används en modell, den utvecklande forskningscykeln, (the developmental 
research cycle) från Goodchild (2008), vilken skapar möjligheter för en 
framväxande praktikgemenskap och en lärandegemenskap.  

 
Inquiry as a tool that enables the person or community to work 
on resolving the contradictions and tensions that they experience 
[… ] inquiry as a process and inquiry as a tool.  
(Goodchild 2014, s. 307) 

 
Inquiry har i tidigare studier (t.ex. Goodchild m.fl. 2013; Jaworski 2008) 
använts som verktyg för ett undersökande och kritiskt förhållningssätt i lär-
andegemenskaper. I den här studien används reflektioner hos aktörerna som 
redskap för att skapa möjlighet för både individuella och gemensamma 
reflektioner och samtal. Reflektionsgruppen reflekterar kring den kompetens 
och de erfarenheter deltagarna bär med sig från tidigare matematikunder-
visning, genomförda aktiviteter i studien och forskning inom området. Del-
tagarna tar även med sig kompetens till praktikgemenskapen i form av nya 
erfarenheter från andra praktikgemenskaper. Wenger (1998) använder be-
greppen boundaries och brokers då deltagare utbyter idéer med andra praktik-
gemenskaper, och skriver om betydelsen av att tillhöra flera praktikgemen-
skaper samt om och hur praktikgemenskaper kan överlappa varandra. I de fall 
då deltagare kan introducera både tankar och handlingar från en praktik till en 
annan och ”bygga broar” mellan praktikgemenskaperna kan nya möjligheter 
öppnas för meningsskapande och lärande.  
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5. METOD 
I kapitlet beskrivs val av metod för studien och vilka konsekvenser det har fått för 
studiens genomförande. Ambitionen är att genom en longitudinell fallstudie beskri-
va och förstå lärares lärande i en praktikgemenskap, reflektionsgruppen, där det 
finns en matematikdidaktisk kärnfråga.   

5.1 Metodologisk ansats 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva en process, vad matematik-
lärare kan lära i och från den egna yrkespraktiken, då det finns en 
utvecklingsfråga, kärnfråga. Studien är inspirerad av design based research 
(Cobb m.fl. 2003), utformad och organiserad med utgångspunkt från den 
utvecklande forskningscykeln (Goodchild, 2008). I kapitlet teoretiskt pers-
pektiv redogjordes för mitt sätt att se på lärande och meningsskapande i 
sociala sammanhang. Teorin, praktikgemenskaper (Wenger 1998) används 
som ett analysverktyg för att förstå gruppens meningsskapande och lärande ur 
ett deltagandeperspektiv. Deltagarna som tillhör en arbetsgrupp, reflektions-
gruppen (fem matematiklärare och en forskare), engageras i samtal, reflek-
tioner och i aktiviteter om kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen. Deltagarna producerar själva fysiska och konceptuella arte-
fakter, till exempel ord, berättelser, metoder och dokument för att förtingliga 
de delade upplevelser som de skapar i praktikgemenskapen. Meningsfullt 
lärande i praktikgemenskaper är beroende av samspelet mellan deltagande och 
förtingligande (Wenger 1998). Teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) 
har använts i liknande matematikdidaktiska studier tillsammans med lärare 
och forskare (t.ex. Goodchild m.fl. 2013; Jaworski 2006; 2008; Kazemi & 
Franke 2004). Forskningsansatsen i min studie kan benämnas utvecklings-
forskning i praktiken (developmental research in practice) (Goodchild m.fl. 
2013). Utvecklingsforskning ses då som ett kontinuerligt utbyte mellan skolut-
veckling och forskning, där båda är av betydelse för varandra.  
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5.2 Utvecklingsforskning och beskrivning av använd 
metod 
Utvecklingsforskning bygger på praktiknära forskning för att stimulera utveck-
ling samtidigt som den förändrande och utvecklande processen studeras 
(Goodchild m.fl. 2013). Gravemeijer (1994) beskriver utvecklingsforskning 
som cykliska upprepade processer mellan utveckling och forskning. Teorier 
och resultat från tidigare forskning medför nya föreställningar och utveckling 
som leder till aktiviteter vilka i sin tur analyseras och förs tillbaka till nya cykler 
av analys och förändrade aktiviteter. Goodchild (2008, s. 208) har konstruerat 
en idealiserad cyklisk modell för dialektisk utveckling av både praktik och 
teori, den utvecklande forskningscykeln (Fig. 4).  
 

 
Figur 4. The developmental research cycle, den utvecklande forskningscykeln 
(Goodchild 2008, s.208, Figure 1.). 
 
Hela den cykliska modellen symboliserar den metodologi och den arena där 
forskning och yrkespraktik möts i undersökande och kunskapande processer. 
Den vänstra ellipsen, den utvecklande cykeln (the developmental cycle) kan ses 
som en cykel eller en process mellan tankeexperiment (thought experiment) och 
praktiska aktiviteter (practical experiment). Tankar och funderingar utvecklas 
till aktiviteter som stöds av en teori och implementeras i samtal och aktiviteter. 
Dessa samtal och aktiviteter anpassas och justeras genom teorin och leder till 
förändrade samtal och aktiviteter. Den inre ellipsen kan ses som utbyte mellan 
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utveckling och forskning. Forskningscykeln (the research cycle) beskrivs också 
som en cyklisk process där övergripande teorier (global theories) anpassas till 
konkretiserade teorier (local theories). Dessa konkretiserade teorier prövas i den 
utvecklande cykeln, praktiken, och analyseras i forskningscykeln vilket i sin tur 
leder till anpassning och rekonstruktion eller komplettering av den över-
gripande teorin. Forskningscykeln vägleder (guides) den utvecklande cykeln 
som i sin tur ger näring åt (nurtures) forskning. Gravemeijer (1994) skriver om 
betydelsen av öppenhet och transparens i alla delar så att både den utvecklande 
och den forskande cykeln känner igen och kan använda beskrivna händelse-
förlopp. Jaworski och Goodchild (2006, s. 353) beskriver utvecklingsforskning 
enligt följande: 
 

… research which both studies the developmental process and, 
simultaneously, promotes development through engagemant and 
questioning.[…] Not only are research questions defined and 
explored. […] but the whole research process is subject to 
question and exploration. We look critically at our research 
activity while engaging in and with it. 

 
I likhet med vad som beskrivs i citatet, studeras här en förändring i en process. 
Samtidigt som den undersökande processen (forskning) pågår är den kun-
skapande processen (utveckling) aktiv. Goodchild (2008) framhåller att trans-
formation mellan dessa båda cykliska processer utveckling och forskning, är 
komplex.  

5.3 Användning av den utvecklande forskningscykeln i 
denna studie 
Det objekt jag studerar för att besvara forskningsfrågan är processen, 
förändringen i reflektionsgruppens samtal. De fem lärarnas deltagande i 
reflektionsgruppen samt deras reflektioner och samtal om undervisning är en 
förutsättning för en praktikgemenskap (Wenger 1998). Nedan beskrivs hur 
utvecklingsforskning och den utvecklande forskningscykeln (Goodchild 2008) 
har tolkats och använts i min studie. Både Gravemeijers (1994) och 
Goodchilds (2008) beskrivning av utvecklingsforskning har använts som 
inspirationskälla för den här studien. Båda skriver om betydelsen av samspel 
och cykliska processer mellan utveckling och forskning i utvecklingsforskning, 
praktiknära forskning.  
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I Figur 5 illustreras min tolkning av the developmental research cycle 
(Goodchild 2008, s. 208) Den utvecklande forskningscykeln symboliseras av 
den stora ellipsen och kan ses som hela den genomförda studiens metodologi.  
 

 
 
Figur 5. Illustration av min tolkning av, the developmental research cycle, den ut-
vecklande forskningscykeln (Goodchild 2008, s. 208, Figure 1). 
 
Den vänstra ellipsen (Fig. 5), utvecklingscykeln (A-E) illustrerar reflektions-
gruppens struktur och arbete. Arbetet i reflektionsgruppen (A-E) klargjordes 
för deltagarna vid studiens start. I kapitel 5.5 beskrivs studiens genomförande 
och i kapitel 5.5.1 beskrivs strukturen för (A-E). Med hänsyn till individuella 
och gemensamma reflektioner planerar deltagarna matematikaktiviteter ge-
mensamt. Dessa planerade matematikuppgifter utförs i den egna under-
visningen och blir till tankeexperiment efter både individuella och gemen-
samma reflektioner.  
 
Min tolkning av forskarens reflekterande roll har varit att söka efter 
matematikdidaktisk forskning (övergripande teorier) som problematiserar 
funderingar och frågor som uppkommit i reflektionsgruppens tidigare samtal 
och aktiviteter. Vid nästkommande tillfälle i reflektionsgruppen presenteras de 
övergripande teorierna som problematiserande frågor i form av konkretiserade 
teorier, dessa anpassas och justeras sedan i både reflektionsgruppens samtal 
och utförda aktiviteter i matematikundervisningen. Problematiserande frågor 
stimulerar aktiviteter och samtal som justeras och anpassas till nya cykler i den 
utvecklande forskningscykeln. Detta beskriver Goodchild (2008) som att 
forskningscykeln vägleder utvecklingscykeln och vice versa, där den under-
sökande och kunskapande processen ges möjlighet till samverkan. 
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I Figur 5 illustrerar den mindre ellipsen längst till vänster lärarnas matematik-
undervisning. Här har lärarna provat gemensamt planerade matematikupp-
gifter i respektive klassrum. Konkretiserade teorier har genom samtal och 
meningsskapande omvandlats till praktiska aktiviteter. De deltagande lärarna 
har individuellt reflekterat över det som skett i undervisningen och tagit med 
utmaningar och reflektioner tillbaka till reflektionsgruppen.  
 
Utgångspunkt för studien är praktiknära forskning där forskaren antar en 
deltagarorienterad forskningsansats (t.ex. Goodchild 2008; Hammersley & 
Atkinson 2007). Kunskapssökande i den ovan beskrivna forskningsprocessen 
bygger på ett gemensamt lärande hos forskaren och de deltagande matematik-
lärarna. Nya frågor och anpassningar skapas till de båda praktikerna, under-
visning och forskning (Goodchild m.fl. 2013; Jaworski 2006; Holmstrand & 
Härnsten 2003; Persson 2007). En deltagarorienterad forskningsansats ger 
olika möjligheter samtidigt som förhållningssättet kan skapa problem. 
Forskaren ges möjlighet att medverka i de skeenden som studeras och sam-
tidigt ta del av skeenden som annars skulle vara oåtkomliga för ett veten-
skapligt studium (Yin 2011). Becker (1985) liksom Bryman (2011) pekar på 
både möjligheter och svårigheter i en deltagarorienterad forskningsansats. 
Forskaren ges möjlighet att fungera som extern observatör men samtidigt finns 
risken att sympatisera med den grupp som studeras och att deltagandet tar för 
stor plats i förhållande till observationerna. En deltagarorienterad 
forskningsansats kan beskrivas som att forska med någon, i det här fallet 
matematiklärarna, alltså inte om, på eller för någon. Aktörerna har ett 
gemensamt syfte att förändra men de har också skilda syften. Forskaren har för 
avsikt att genom teorin kunna beskriva och förklara den förändring som sker i 
reflektionsgruppen De deltagande matematiklärarna har ett intresse av att lära 
och utveckla sin yrkespraktik, undervisningen. I ett sådant projekt samverkar 
forskning och utveckling aktiviteter skapar data för reflektion och analys i 
forskning samtidigt som data och reflekterande processer skapar möjligheter 
för förändring och utveckling i lärarnas praktik. Goodchild (2008) påtalar 
svårigheten att överföra erfarenheter och kunskap till den egna praktiken, trots 
den öppenhet, transparens och igenkänningsfaktor som eftersträvas i 
utvecklingsforskning. Jaworski (2006) beskriver utvecklingsforskning, som 
forskning i vilken den utvecklande processen både ges möjlighet att studeras 
och främjas.  

5.4 Studiens aktörer  
Studien som presenteras handlar om vad matematiklärare i en organiserad 
praktikgemenskap kan lära i och från den egna praktiken, då det finns en 



 44 

explicit kärnfråga. Det är en kvalitativ fallstudie, med syftet att fokusera på den 
utforskande och deskriptiva delen (Yin 2003). I den här studien är studie-
objektet att undersöka en process, vad som händer i reflektionsgruppens sam-
tal då deltagarna arbetar med kärnfrågan. Fallet utgörs av reflektionsgruppen, 
en grupp om fem matematiklärare. Yin (2011) har delat in enfallsstudier i fem 
olika kategorier: a) kritiska fallet; b) extrema eller unika fallet; c) representativa 
eller typiska fallet; d) uppdagande eller avslöjande fallet; och e) longitudinella 
fallet. Denna studie har som syfte att utforska och beskriva både e) ett 
longitudinellt fall och b) ett extremt eller unikt fall. Jag väljer i denna studie att 
benämna fallet som det unika, med tanke de deltagande lärarnas ambition och 
vilja att utveckla sig själva och sin undervisning samt att deltagarna i 
reflektionsgruppen (de fem matematiklärarna) själva har valt att delta i studien 
efter ett års kompetensutveckling i matematik. De söker efter utveckling i sin 
lärarprofession och deltagandet i studien bedrivs helt på deras fritid.  
5.4.1 En grupp matematiklärare 
Av de elva intervjuade matematiklärarna var sju lärare i årskurs 1-6 intressera-
de av att delta i en fortsatt studie, därmed gjordes urvalet av informanterna 
själva. Inledningsvis deltog sju matematiklärare men två av dem hade inte 
möjlighet att fortsätta i reflektionsgruppen efter en respektive två träffar. När 
reflektionsgruppen beskrivs fortsättningsvis är det fem matematiklärare och en 
forskare, jag. De fem matematiklärarna har varit delaktiga i en frivillig 
kommunal kompetensutveckling i matematik samt i intervjuer, vars resultat 
ligger till grund för studiens utformande. De fem lärarna kommer från olika 
kommunala skolor och arbetar i årskurs 1-6. De är kvinnor i åldern 40-60 år 
och har varierande lärarutbildningar. De har olika lång erfarenhet inom lärar-
yrket och beskrivs kort med fingerade namn. Studiens syfte är att beskriva en 
process i reflektionsgruppen, inte de fem individernas (lärarnas) förändring. 
De fem matematiklärarna kan beskrivas som nyfikna, intresserade, erfarna och 
utvecklingsbenägna matematiklärare. Gemensamt för dem är att de saknar 
matematikdidaktiska diskussioner på den egna skolan. Lärarna berättar att 
pedagogiska diskussioner i matematik på den egna skolan är sällsynta och att 
pedagogiska diskussioner i ämnet svenska prioriteras. Om didaktiska frågor i 
matematik diskuteras sker det till exempel i korridoren eller vid gemensam 
rastvakt. Didaktiska ämnesdiskussioner hamnar ofta i skymundan för praktiska 
frågor. Nedan beskrivs de fem lärarna. 
 
Bettie har arbetat som matematiklärare i cirka 15 år. Hon har en grundskol-
lärarutbildning i svenska och samhällskunskap, årskurs 1-7 med idrott som 
tillval. Bettie är behörig att undervisa i matematik till och med årskurs 3. 
Under tiden Bettie var med i studien undervisade hon elever i årskurs 3 och 4 i 
matematik, svenska, samhällsorienterade ämnen och engelska.  



 45 

Clara har arbetat som lärare i ungefär 20 år. Hon är utbildad grundskollärare 
årskurs 1-7 i matematik, naturorienterande ämnen, teknik och bild. Under 
deltagandet i studien undervisade Clara i matematik, naturorienterande 
ämnen, teknik och bild i årskurs 5 och 6.  
 
Irma har arbetat som lärare i cirka 20 år. Hon är utbildad grundskollärare 
årskurs 1-7 i matematik, naturorienterande ämnen, teknik och musik. Under 
arbetet i reflektionsgruppen undervisade Irma årskurs 3-6 i matematik, natur-
orienterande ämnen och teknik samt viss tid även i svenska och 
samhällsorienterade ämnen.  
 
Jonna har arbetat som lärare i ungefär 15 år och är utbildad lågstadielärare. 
Under tiden Jonna deltog i studien undervisade hon i årskurs 1-3, en period 
med matematik och naturorienterande ämnen och en period undervisade hon 
eleverna i alla ämnen.  
 
Majken har arbetat som lärare i drygt 30 år. Hon är utbildad lågstadielärare 
med specialpedagogik i matematik och svenska och är utbildad handledare för 
lärarstudenter. Under studien och arbetet i reflektionsgruppen undervisade 
Majken i matematik i årskurs 1-4. 
5.4.2 Deltagande forskare 
Som forskare har jag haft en deltagande roll i studien. Hammersley och 
Atkinsson (2007, s. 82) urskiljer forskarens olika fältidentiteter, forskarens 
grad av delaktighet: forskaren som fullständig deltagare; deltagande observa-
tör; observerande deltagare; och fullständig observatör. I den här studien antar 
jag både rollen som deltagande observatör och som observerande deltagare. 
Den deltagande och observerande forskarrollen har i praktiken visat sig i olika 
situationer genom forskarens interagrering på varierande sätt, både som 
deltagande observatör och som observerande deltagare. Ett exempel på rollen 
som observerande deltagare är när lärarna samtalar och reflekterar tillsammans 
för att vidareutveckla antingen lektionsinnehållet eller den egna lärarrollen för 
att stimulera matematiska resonemang. Ett exempel på forskaren som del-
tagande observatör är när jag introducerar problematiserande frågor eller 
matematikdidaktiska teorier, om det som tidigare diskuterats i reflektions-
gruppen, bidrar med en artikel eller introducerar en frågeställning från mate-
matikdidaktisk forskning i reflektionsgruppen.  
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5.5 Studiens genomförande 
Den här studien använder i likhet med Goodchild m.fl. (2013) och Kazemi 
och Franke (2004) teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) för att beskriva 
en förändring, en process hos matematiklärarna över tid. I den här studien 
finns en explicit kärnfråga som framkommit som ett behov från matematik-
lärarna, att veta mer om och förstå kommunikation och resonemang i mate-
matikundervisningen. I tidigare studier där deltagare har en explicit arbetsfråga 
framgår inte hur denna arbetsfråga har utvecklats (t.ex. Kazemi & Franke 
2004; Goodchild m.fl. 2013).  
 
Som jag ser det finns stora likheter mellan den utvecklande forskningscykeln 
(Goodchild 2008) och den svenska modellen forskningscirkel (Holmstrand & 
Härnsten 2003; Persson 2007). Dessa modeller har båda en gemensam arena, 
där forskare och yrkesverksamma praktiker möts och bidrar med kunskap från 
respektive fält, så även i den här studien. I en forskningscirkel samverkar 
forskare och yrkesverksamma praktiker för att systematiskt utveckla en fråges-
tällning. De yrkesverksamma lärarna definierar det som är problemfokus och 
tillsammans undersöker forskaren och de yrkesverksamma detta problem. Den 
explicita utvecklingsfrågan är inte lika tydlig i Goodchilds modell, medan 
Goodchilds utvecklingscykel utgår från en eller flera teorier, vilket inte är 
uttalat i en forskningscirkel. De båda modellerna organiseras från ett deltagar-
orienterat perspektiv på forskning. I den här studien valdes den utvecklande 
forskningscykeln (Goodchild 2008) som metod, där teorin praktikgemen-
skaper (Wenger 1998) använts som analysverktyg, i likhet med till exempel 
Goodchild m.fl. (2013). Jag valde liksom den övergripande modellen forsk-
ningscirkel (t.ex. Holmstrand & Härnsten 2003) att identifiera en explicit 
arbets- och utvecklingsfråga, kärnfrågan. 
5.5.1 Arbetet i reflektionsgruppen 
Som tidigare nämnts har den utvecklande forskningscykeln (Goodchild 2008, 
s. 208) använts som en idealiserad bild för studiens design (Fig. 4). Forskare 
bidrar med tidigare forskning och yrkesverksamma lärare bidrar med erfaren-
heter från sin yrkespraktik. Deltagarna, både forskare och lärare, utmanas i 
samtal och aktiviteter. I reflektionsgruppen finns en kärnfråga, om hur lärare 
kan utveckla kommunikation i matematikundervisning och stimulera elevers 
matematiska resonemang. Reflektionsgruppens syfte är att söka svar på 
kärnfrågan. Praktikgemenskapen, reflektionsgruppen organiserades efter en 
struktur enligt modellen (Fig. 6) som är en del av hela den utvecklande 
forskningscykeln (Fig. 5). Reflektionsgruppens arbete har genomförts i sju 
cykler. Dessa cykliska träffar är inspirerade av community of inquiry 
(Goodchild m.fl. 2013; Jaworski & Goodchild 2006; Oliveira & Henriques 
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2015 i tryck), inquiry cycle (Jaworski 2008) samt collective inquiry (Kazemi & 
Franke 2004) och tolkade av mig (Fig. 6).  

 
Figur 6. Reflektionsgruppens processarbete i den cykliska arbetsmodellen. 
 
I arbetsmodellen (Fig. 6) har forskarrollen växlat mellan deltagande observatör 
och observerande deltagare (Hammersley & Atkinson 2007) beroende på var i 
processen (A-E) reflektionsgruppen har befunnit sig. Vid varje tillfälle har 
reflektionsgruppen och dess deltagare gått igenom alla faserna minst en gång. 
Det första tillfället i reflektionsgruppen startade i fas A. syfte att utveckla 
kärnfrågan. Deltagarna gavs då information om arbetsmodellen och dess 
struktur. Efter hand kom varje träff i reflektionsgruppen att starta i fas C. 
reflektion och analys. Lärarna berättade om sina individuella reflektioner på 
genomförda lektioner, samtalar och analyserar matematikaktiviteter och lek-
tioner genom gemensamma samtal och reflektioner i reflektionsgruppen (Fig. 
6). Den cykliska modellen sågs från början som en kronologisk process där 
reflektionsgruppens arbete skulle ske från fas A till fas E. Under studien 
utvecklas arbetet i reflektionsgruppen till en process där pilarna kan ses som 
reflexiva och de mest centrala faserna i reflektionsgruppen kom att bli: C. 
reflektion och analys; D. återkoppling för att planera; samt E… en vidare-
utveckling av syftet. Somliga av dessa faser återkommer ett flertal gånger under 
varje träff, medan andra aktualiseras en gång till exempel fas B. aktivitet och 
observation i undervisningen, då reflektionsgruppen sett och diskuterat inne-
hållet i utvalda filmsekvenser. 
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A. syfte att utveckla kärnfrågan  
Reflektionsgruppens syfte är att undersöka och utveckla svar på kärnfrågan om 
hur lärares kommunikation i matematikundervisningen kan utvecklas och 
stimulera elevers matematiska resonemang. Det matematiska innehållet alge-
bra har efterfrågats som arbetsområde i tidigare genomförd kompetens-
utveckling och blev därför ett naturligt val i reflektionsgruppens inlednings-
skede. Den deltagande forskaren har i inledningsskedet haft stort inflytande på 
hur kärnfrågan utvecklats. Min ambition var att skapa förutsättningar för en 
praktikgemenskap genom att problematisera kommunikation och resonemang 
i matematikundervisningen.  
 
B. aktivitet och observation i undervisningen 
Lärarna provade gemensamt planerade matematiska aktiviteter i den egna 
undervisningen. Två av reflektionsgruppens deltagare har filmats i under-
visningssituationer. Dessa filmer har använts som diskussionsmaterial vid 
reflektionsgruppens träffar, tillsammans med deltagarnas individuella reflek-
tioner. Vid varje tillfälle följde jag den undervisande läraren med en kamera. 
Den deltagande forskaren antar i den här fasen rollen som observatör i 
samband med att undervisning filmas. Fas B är grunden för lärarnas individ-
uella reflektion och undersökande process (Fig. 7).  

 
Figur 7. Schematisk bild över de systematiska reflektioner som sker bland aktörerna.  
 
C. reflektion och analys 
Lärarna har uppmanats i direkt anslutning till den genomförda aktiviteten i 
undervisningen att reflektera över den egna lärarrollen (Fig. 7). Jag har genom 
olika frågor vid skilda tillfällen påverkat lärarnas reflektioner. Exempel på 
frågor är: Kan du ge exempel på hur du kommunicerar matematiskt? Kan du 
ge exempel på hur du som lärare kommunicerade för att stimulera ett 
matematiskt resonemang vid genomförd aktivitet? Vad var det som gjorde att 
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ett matematiskt resonemang startade eller uteblev? Aktörernas reflektioner 
samtalas om i reflektionsgruppen samtidigt som gemensamt sedda film-
sekvenser från två av lärarnas matematikundervisning diskuteras. Varje tillfälle 
i reflektionsgruppen, bortsett från det första inleds med lärarnas reflektioner 
från den egna undervisningen följt av samtal om valda filmsekvenser från 
filmade lektioner med liknande matematiskt innehåll. Val av filmsekvenser 
gjordes med tanke på matematisk kommunikation, antingen lärares 
kommunikation som stimulerar elevers matematiska resonemangsförmåga 
eller avsaknad av stimulerande kommunikation mellan lärare och elev. 
Forskarens roll i denna fas pendlar mellan observatör och deltagande observa-
tör med stor påverkan, detta har varierat både under en och samma reflek-
tionsgruppsträff och mellan träffarna. Den deltagande forskaren har intagit en 
observerande roll då lärarna inledningsvis berättar och diskuterar egna 
reflektioner från genomförd lektion om hur, vad och varför matematiska 
resonemang har blivit som det blev. Filmsekvenserna har fungerat som ett 
verktyg och ett komplement till de individuella reflektionerna, för att skapa 
möjligheter för samtal och aktiviteter i arbetsgruppen kring kommunikation i 
matematikundervisning och elevers förmåga att föra och förstå matematiska 
resonemang.   
 
I en liknande studie av Kazemi och Franke (2004) användes elevarbeten som 
verktyg för att åstadkomma reflekterande diskussioner, frågeställningar och 
aktiviteter. Lärarna ombads vid de gemensamma arbetsträffarna att skriva ner 
reflektioner om varför man valt att ta med just de valda elevlösningarna. Detta 
är jämförbart med denna studie då gemensamma matematikuppgifter har 
använts i undervisningen. För att komma så nära den egna lärarrollen som 
möjligt har lärarna i den här studien uppmanats att individuellt reflektera över 
den egna lärarrollen i anslutning till lektionens genomförande. Den indi-
viduella reflektionen har genomförts för att öka medvetenheten om vad som 
sker i den egna undervisningen samt att skapa möjligheter i reflektionsgruppen 
att samtala om egna erfarenheter i och från den egna undervisningen.  
 
D. återkoppling för att planera… och E. … en vidareutveckling av syfte/kärnfråga 
Reflektioner och återkoppling sker i tre led (Fig 7). Aktörerna anpassar och 
justerar tidigare aktiviteter och förhållningssätt med hänsyn till de reflektioner 
som framkommit i fas C. Den enskilda lärarens reflektioner i direkt anslutning 
till genomförd lektion illustreras av övre pilen i Figur 7. Reflektionsgruppens 
gemensamma reflektioner då deltagarna träffas, illustreras av pilen i mitten i 
Figur 7. Min reflektion från analys och resultat av tidigare samtal i reflektions-
gruppen illustreras av den undre pilen i Figur 7. I reflektionsgruppen utvecklas 
fas C. reflektion och analys, fas D. återkoppling för att planera… och fas E. … en 
vidareutveckling av syftet/kärnfrågan till en gemensam fas. Reflektionsgruppens 
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processarbete och deltagarnas samtal om vad som är mening och lärande 
kopplat till reflektionsgruppens kärnfråga underhölls genom en reflexiv praktik 
(Fig. 7). Genom den reflexiva praktiken gavs deltagarna möjlighet att förstå 
sina egna och andras föreställningar om kommunikation i matematik och 
matematiska resonemang.  

 
Aktörernas reflektion och påverkan bland deltagarna i reflektionsgruppen, 
forskare och lärare kan ses som ett horisontellt lärande, genom anpassning 
(Wenger 2010). Jaworski (2006) har utvecklat begreppet critical alignment i 
vilket deltagarna i en praktikgemenskap ges möjlighet att anpassa och utveckla 
praktikgemenskapen med hjälp av kritiska frågor som en del i den pågående 
processen. Wenger (2010) skriver om horisontella ansvarsfördelningen i en 
praktikgemenskap och menar att en sådan främjar lärandeprocesser. Ett 
horisontellt lärande fokuserar på engagemang där ömsesidiga och gemen-
samma aktiviteter finns och där ges utrymme för förhandling om gemensamt 
innehåll (Wenger 2010).  

5.6 Insamling och analys av data 
Reflektionsgruppen träffades vid sju tillfällen under perioden mars 2013 - 
januari 2014. Uppehåll gjordes för sommarledighet och jullov. Varje träff 
genomfördes på sen eftermiddagstid så att samtliga lärare skulle kunna delta.  
5.6.1 Datainsamling 
Studien baseras på filminspelningar, fältanteckningar, elevdokumentation, 
lärarnas egna anteckningar och reflektioner genom samtal i reflektions-
gruppen. Träffarna i reflektionsgruppen har filminspelats och transkriberats. 
Matematikundervisning har filmats i två av de deltagande lärarnas klassrum. 
Yin (2011) beskriver sex olika typer av data som används vid fallstudier, och 
ofta som komplement till varandra: personliga anteckningar, formella skriftliga 
källor, intervjuer, direkt observation, deltagande observation och fysiska 
artefakter. I studien har all interaktion med lärarna i reflektionsgruppen 
dokumenterats med hjälp av filminspelning (16 timmar filminspelade och 
transkriberade texter, från reflektionsgruppens samtal). Undervisning har 
filminspelats och använts som material i reflektionsgruppen (9 timmar 
filminspelad matematikundervisning, utvalda delar används som reflektions-
material i reflektionsgruppen). Tabell 1 beskriver reflektionsgruppens träffar 
och lärarnas deltagande vid respektive tillfälle.  
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Tabell 1. Reflektionsgruppens träffar och lärarnas deltagande 
 
Träff/deltagare Bettie Clara Irma Jonna Majken X Y 
1) Mars 2013 * * * * * * * 
Träff med dem vars 
underv. filmas 

 *  *    

2) Maj 2013 * * * * * *  
3) Augusti 2013 * * * * *   
4) September 2013 *  *  *   
Träff med dem vars 
underv. filmas 

 *  *    

5) Oktober 2013 * *  * *   
6) November 2013 * * * * *   
7) Januari 2014 * * * * *   
 
I tabell 1 framgår att lärare x och lärare y deltog de två första respektive den 
första gången i reflektionsgruppen. De är de två lärarna som tidigare nämnts 
som inte hade möjlighet att delta under hela processen. Vid två separata 
tillfällen har de två lärarna vars undervisning filmades och jag träffats vilket 
framgår i tabellen.  
5.6.2 Analys av data 
Analys av reflektionsgruppens arbete har gjorts genom det teoretiska 
perspektivet praktikgemenskaper (Wenger 1998) där reflektionsgruppens 
samtal analyserats. Intentionen har varit att skaffa kunskap och förståelse om 
en förändringsprocess, reflektionsgruppens samtal och arbete under nästan ett 
år. Teorin är redskapet för generaliseringar av fallstudiens resultat, analytisk 
generalisering (Yin 2011). Med hjälp av teorin har jag valt att analysera 
deltagarnas samtal med hänsyn till de fyra matematikdidaktiska områdena som 
utkristalliserades i de tidigare genomförda intervjuerna: 
 

! Kommunikation i matematikundervisningen 
! Resonemang i matematikundervisningen 
! Lärares avsaknad av redskap och förståelse för elevers sätt att 

uttrycka matematiska tankar 
! Möta elevers olika kunskapsnivå i matematik 

 
Analys av data gjordes med hänsyn till ovanstående områden och algebra som 
matematiskt innehåll. 
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Studien som utvecklingsforskning och valet av metodologi där metoden, den 
utvecklande forskningscykeln (Goodchild 2008), samverkar med teorin, 
praktikgemenskaper (Wenger 1998), gjordes för att förena undersökande och 
kunskapande processer med ett deltagandeperspektiv. I utvecklingsforskning 
ses deltagarnas tolkning som grund för både undersökande och kunskapande 
processer. Denna dubbla tolkning benämner Kvale och Brinkmann (2009) 
som dubbelhermeneutik. Deltagarnas erfarenhet och förförståelse påverkar 
studiens resultat. I bakgrunden till studien (Kap. 1) och i resultatkapitlet (Kap. 
6.2.4) beskrivs deltagarnas förförståelse. Reflektionsgruppens samtal, del-
tagarnas förtingligande och meningsskapande, är grunden för hur processen 
och reflektionsgruppens delade repertoar om begreppen kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen förändras över tid.  
 
De deltagande lärarnas samtal och aktiviteter under processen utgör studie-
objektet och generera svar till studiens syfte och forskningsfråga, om vad 
matematiklärare kan lära i och från den egna yrkespraktiken då de ingår i en 
organiserad praktikgemenskap där det finns en gemensam kärnfråga om 
kommunikation och resonemang i matematikundervisningen.   
5.6.2.1 Analys under pågående arbete i reflektionsgruppen 
Samtalen i reflektionsgruppen analyseras i tre steg, varav den första och andra 
analysen är en del av verktyget som används för reflektion i reflektionsgruppen 
(Fig. 7). Analys under pågående arbete i reflektionsgruppen (Analys 1 och 
Analys 2) och dess resultat har kommit tillbaka till deltagarna i reflektions-
gruppen och därmed påverkat reflektionsgruppens process. Analysen under det 
pågående arbetet i reflektionsgruppen görs med utgångspunkt från reflektions-
gruppens kärnfråga om hur lärare kan utveckla kommunikation i matematik-
undervisningen och stimulera matematiska resonemang. Genom analysen av 
kärnfrågan synliggörs förändringar i deltagarnas samtal. 
 
Analys 1 – efter varje genomförd träff i reflektionsgruppen, ett verktyg för 
reflektionsgruppen 
Studiens första analys börjar direkt efter reflektionsgruppens första möte, och 
benämns som reflekterande analys. Jag gör fältanteckningar i direkt anslutning 
samt transkriberar den filminspelade träffen i reflektionsgruppen. Deltagarnas 
samtal analyseras utifrån teorin praktikgemenskaper och med hänsyn till 
reflektionsgruppens kärnfråga. Analysen sker utifrån vad som förtingligas i 
deltagarnas samtal, hur meningsskapande sker och hur deltagarnas delade 
repertoar om kärnfrågan förändras. Analysen gav upphov till frågor om vad 
reflektionsgruppen och dess deltagare hade behov att samtala om. Med 
utgångspunkt från studiens struktur var min roll att fokusera på de frågor som 
uppkommit och söka efter matematikdidaktisk forskning för att ta med 
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problematiserande frågor till nästa träff i reflektionsgruppen. Samtidigt 
bestämde deltagarna genom deras egna problematiserande frågor vad de 
individuella reflektionerna skulle fokuseras på inför, under och efter 
kommande undervisningstillfälle. Deltagarna reflekterar enskilt vid genom-
förandet av planerad undervisning och tar med individuella reflektioner till 
nästkommande träff i reflektionsgruppen och samtalar med hänsyn till 
deltagarnas reflektioner. Vid samma tillfälle bidrar jag med reflektioner och 
problematiserande frågor från matematikdidaktisk forskning, med hänsyn till 
den analys som gjorts. 
 
Wengers (1998) begrepp, engagemang, anpassning och föreställningar, har 
setts som deltagarnas verktyg för att göra justeringar och förändringar i samtal 
och aktiviteter. Dessa justeringar och förändringar bygger på att deltagarnas 
föreställningar förändras genom förtingligande och meningsskapande om 
kärnfrågan, vilket samtidigt medför en förändrad delad repertoar om 
kärnfrågan. Reflektioner på tre sätt används för att skapa möjligheter till ett 
reflekterande förhållningssätt bland deltagarna (Fig.7). 
 
I analysen av samtal i reflektionsgruppen framkom frågor och funderingar 
bland deltagarna med koppling till kärnfrågan. Med hänsyn till dessa 
funderingar anpassades och transformerades matematikdidaktisk forskning, 
övergripande teorier som konkretiserade teorier till reflektionsgruppen, i likhet 
med det Goodchild (2008) benämner global theories och local theories (se 
Kap. 5.3). Lärarna i reflektionsgruppen utvecklar praktiska aktiviteter genom 
deltagarnas samtal om både planering och genomförandet av undervisning 
(Fig. 5). Detta leder till tankeexperiment genom deltagarnas individuella 
reflektioner i samband med genomförd undervisning och tas med som 
individuella erfarenheter till reflektionsgruppens gemensamma reflektioner. 
Detta upprepades som cykler vid varje träff i reflektionsgruppen. Med hänsyn 
till samtal och problematiserande frågor i reflektionsgruppen anpassas och 
justeras tidigare erfarenheter om kärnfrågan. Både individuella och gemen-
samma erfarenheter om kärnfrågan diskuteras. Reflektionsgruppens samtal 
och meningsskapande om kärnfrågan analyseras på liknande sätt efter varje 
träff.  
 
Analys 2 – efter tre respektive sex träffar i reflektionsgruppen, ett verktyg för 
reflektionsgruppen  
Analys 2 kan ses som reflektion på tidigare reflektioner i reflektionsgruppen, 
en sammanfattande analys. Wengers (1998) teori används på samma sätt som i 
den första analysen och deltagarnas meningsskapande om kärnfrågan är även 
här central. Det som skiljer Analys 2 från Analys 1 är att jag analyserar all in-
samlad data från reflektionsgruppens samtal, där deltagarnas reflektioner vid 
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tidigare samtal använts som problematiserande frågor. Analysen och de reflek-
tioner som fördes tillbaka till reflektionsgruppen var en sammanfattning av vad 
som hade samtalats om vid de tre respektive sex tidigare träffarna i reflektions-
gruppen. 
5.6.2.2 Analys efter avslutat arbete i reflektionsgruppen 
Efter avslutat arbete i reflektionsgruppen och med hänsyn till studiens syfte 
och forskningsfråga har en slutlig analys genomförts. I ett första steg gjordes 
en analys med fokus på reflektionsgruppens syfte och kärnfråga för att söka 
efter hur reflektionsgruppens samtal förändrats. I ett andra steg gjordes en 
analys med fokus på studiens syfte och forskningsfråga, för att beskriva vad 
som förändrats i reflektionsgruppens samtalsprocess. Tidigare analyser (Analys 
1 och Analys 2) visar att reflektionsgruppens matematikdidaktiska samtal om 
kärnfrågan förändras över tid. Analysen efter avslutat arbete i reflektions-
gruppen gjordes för att förstå och beskriva vad som förändrats i reflektions-
gruppens samtal. Analysen efter avslutat arbete görs (liksom Analys 1 och 
Analys 2) utifrån teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998). Jag analyserade 
med hänsyn till matematikdidaktiska förändringar i reflektionsgruppens 
samtal (Analys 1 och Analys 2), förändringar i samtalets delade repertoar om 
kärnfrågan. Analysen efter avslutat arbete reflektionsgruppen presenteras i 
resultatkapitlet som förändringar i reflektionsgruppens samtal med utgångs-
punkt från studiens syfte och forskningsfråga.  

5.7 Studiens kvalitet 
Bassey (1999) samt Kvale och Brinkmann (2009) skriver om betydelsen av 
validitet och reliabilitet i all forskning och möjligheter för att etablera och 
bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Bassey (1999) framhåller trovärdighet 
som ett alternativ till validitet och reliabilitet vid kvalitativa fallstudier och 
hänvisar till Lincoln och Guba (1985). I deltagande forskning stöds 
tillförlitlighet av kriterier som bekräftbarhet och överförbarhet (Fangen 2005). 
Bekräftbarhet handlar om kvaliteten på tolkning och om de tolkningar som 
görs stöds av tidigare forskning. Överförbarhet handlar om de tolkningar som 
görs kan överföras till andra kontexter.  
 
Fangen (2005) beskriver tre olika former av kommunikativ validitet vid 
kvalitativ forskning. Studiens validitet prövas i olika samtal med de personer 
forskaren tolkar, respondentvalidering. I den här studien görs en reflekterande 
analys och en sammanfattande analys (se Kap. 5.6.2.1). Den reflekterande 
analysen görs efter varje tillfälle i reflektionsgruppen och den sammanfattande 
analysen två gånger under studien, en gång mitt i studien och en gång inför 
sista tillfället i reflektionsgruppen. Respondentvalidering används i avsikt att 
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säkerhetsställa att den tolkning och den beskrivning forskaren gör är trovärdig. 
Trovärdigheten prövas också gentemot individer som inte är involverade i 
studien till exempel andra forskarstuderande som bedömer studiens nytto-
aspekter med hänsyn till egna subjektiva erfarenheter. Slutligen prövas tro-
värdigheten gentemot vald teori, i det här fallet praktikgemenskaper (Wenger 
1998), och om teorin är lämplig för att tolka samtal och händelser och om 
teorin håller i förhållande till materialet.   
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga forskningsresultat är och om ett 
forskningsresultat kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare 
(Kvale & Brinkmann 2009). För studier som grundar sig på deltagande 
observation menar Fangen (2005) att reliabilitet stärks om en annan oberoen-
de observatör skulle kunnat se och höra samma saker och kommit till samma 
slutsatser. Fangen (2005) menar att detta är en omöjlighet men att forskaren 
kan öka tillförlitligheten genom att beskriva studiens olika faser så noggrant 
som möjligt.  

 
Bassey (1999) skriver om tre etiska nyckelbegrepp vid fallstudier med hänsyn 
till tillförlitlighet: respect for democracy, respect for truth and respect for 
persons (s.73). Respekt för demokrati beskriver (Bassey 1999) som att forskare 
har en viss frihet med ansvar: frihet att välja och använda frågor; frihet att 
motta och ge information till informanter; samt frihet att uttrycka infor-
manters idéer och publicera forskningsresultat. I utvecklingsforskning är del-
tagarnas reflektion av värde för studiens kvalitet. Deltagarnas individuella 
reflektioner och gemensamma reflektioner tillsammans med mina tolkningar 
genom analysen har använts som metod. Genom att kritiskt positiva frågor 
och funderingar från informanter har använts som en del av den reflekterande 
metoden har jag försökt lyfta fram kritiska funderingar i form av situationer 
och citat från informanterna som tyder på en förändring i deltagarnas samtal. 
Genom analysen har jag beskrivit hur och vad jag tagit fasta på och 
problematiserat i nästkommande möte med informanterna, detta medför sam-
tidigt att vissa frågor och funderingar från informanterna inte har problema-
tiserats. 
 
Respekt för sanning beskriver Bassey (1999) som att forskaren har ansvar för 
att vara sanningsenlig i datainsamling såväl som analys och redovisning av 
resultat. Detta betyder att forskarens ansvar är att vara medveten om risken att 
oavsiktligt bryta mot sanningen. I den här studien kan en del av 
tillförlitligheten ses i hur resultat överensstämmer med beskrivning av hur 
reflektionsgruppens kärnfråga växte fram och kärnfrågans relevans i för-
hållande till överförbarhet i matematiklärares vardag. Studiens tillförlitlighet 
och överförbarhet kan ses som betydelsefull för både studiens process, analys 
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och resultat. Metodvalet gjordes med hänsyn till att alla deltagares tolkning av 
situationer är värdefulla, vilket i sin tur påverkar både studiens process, analys 
och resultat. Med tanke på studiens överförbarhet presenteras resultat från just 
det här fallet och deltagarnas tolkning. Min avsikt har varit att den intressera-
de läsaren ska känna igen sig i textinnehållet. 
 
Respekt för individerna beskriver Bassey (1999) som forskarens ansvar att 
värna om individens anonymitet. Forskarens ansvar är att vara medveten om 
att forskaren hämtar och använder data direkt från individernas egna berättel-
ser. I studien har individerna getts fingerade namn och beskrivits översiktligt 
för att behålla varje individs anonymitet. Individernas reflektioner har använts 
som förarbete till reflektionsgruppens gemensamma samtal och reflektioner 
vilka analyserats och presenterats som reflektionsgruppens förändring i samtal. 
Citat har endast getts som exempel på hur hela gruppens process förändrades. 
Den enskilda individen har inte varit i fokus för studien. De forskningsetiska 
principerna har beaktats enligt Vetenskapsrådet (2008).  

 
! Informationskravet 
! Samtyckeskravet  
! Konfidentialitetskravet 
! Nyttjandekravet 

 
Studiens berörda lärare och kommunens alla rektorer informerades muntligt 
och skriftligt om forskningsetiska principer inför intervjuerna (Bil. 1). De elva 
intervjuade lärarna erbjöds muntligt och skriftligt att delta i studien, ett 
forskningsprojekt i matematik (Bil. 2). I de klasser där undervisning 
filminspelades informerades elever och föräldrar muntligt och skriftligt om 
forskningsetiska principer samt gav skriftligt samtycke till medverkan i studien 
(Bil. 3).  
  



 57 

6. RESULTAT  
Studiens syfte har varit att följa en process och få kunskap om vad matematiklärare 
kan lära i och från den egna yrkespraktiken då de ingår i en organiserad praktik-
gemenskap där det finns en gemensam kärnfråga, hur lärare kan utveckla kom-
munikation i matematikundervisningen och stimulera elevers matematiska resone-
mang. 

6.1 Förändringar i reflektionsgruppens samtal - teman 
och situationer 
Under perioden mars 2013 till januari 2014 träffades reflektionsgruppen 
ungefär en gång i månaden. Deltagarna i reflektionsgruppen och deras samtal 
om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen förändras 
över tid. Förändringarna beskrivs här kronologiskt även om det är omöjligt att 
säga exakt när förändringarna sker, de överlappar och går i varandra. För att 
förstå hur samtalet förändras i reflektionsgruppen presenteras utdrag från 
situationer då deltagarnas samtal om kärnfrågan förändras. Dessa förändringar 
har identifierats som fyra matematikdidaktiska teman vilka i sin tur ger svar på 
studiens syfte och forskningsfråga om vad matematiklärare kan lära i och från 
den egna undervisningen då de ingår i en organiserad praktikgemenskap där 
det finns en gemensam kärnfråga. I reflektionsgruppens samtal har positivt 
kritiska situationer identifierades som lyfts fram genom frågor och funderingar 
från deltagarna. Situationerna redovisas med hjälp av citat från deltagarnas 
samtal. I Figur 8 visualiseras hur samtalen i reflektionsgruppen förändras över 
tid genom de fyra identifierade matematikdidaktiska teman. De tolv delarna i 
Figur 8 illustrerar positivt kritiska områden i deltagarnas förändrade samtal. 
Deltagarna formar både innehållet och indirekt benämningarna på de kritiskt 
positiva områdena. Nedan beskrivs de fyra matematikdidaktiska teman som 
har identifierats: 
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• Förstå kommunikation och resonemang i matematikundervisningen 
• Identifiera matematiska resonemang  
• Tolka matematiska resonemang  
• Tillämpa matematiska resonemang 

 

 
 
Figur 8. Hur reflektionsgruppens samtal förändrats genom fyra matematikdidaktiska 
teman: förstå, identifiera, tolka och tillämpa.  
 
Samtalets förändring över tid och de fyra matematikdidaktiska temana har 
utvecklats med hjälp av positivt kritiska frågor och funderingar i deltagarna 
samtal. De kritiskt positiva funderingarna illustreras av de tolv områdena i 
Figur 8. Innehållet i dessa områden beskrivs med hjälp av situationer. 

6. 2 Förstå kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen 
Den första träffen i reflektionsgruppen ägde rum i början på mars 2013. När 
matematiklärarna ”droppade” in visste ingen av deltagarna vilka de andra 
deltagarna var, några av dem hade aldrig tidigare träffats. En av lärarna 
beskrev sin väntan och nyfikenhet att få veta både innehåll och vilka 
deltagarna skulle vara som känslan som kan infinna sig på julafton, en lång 
väntan full av förväntan. I början av första träffen skrev lärarna kort ner sina 
egna förväntningar och varför de valt att vara deltagare i studien. De 
förväntningar som kom fram bland deltagarna var att bland annat att utvecklas 
som lärare, få inspiration för att utveckla den egna matematikundervisningen, 
få möjlighet att ta del av forskning och därigenom få inspiration och nya 
tankar samt att få utbyta idéer med matematikkollegor. Vid det första tillfället 
i reflektionsgruppen presenterade jag kärnfrågan och syftet med reflektions-
gruppen. Jag berättade om mitt intresse av att bedriva praktiknära forskning i 
form av utvecklingsforskning undersökande och kunskapsutvecklande för alla 
deltagare i studien, såväl matematiklärare som forskare. Deltagarna informera-
des om vad som förväntades av varje individ, att träffas i reflektionsgruppen 
ungefär en gång i månaden, att läsa gemensamma matematikdidaktiska texter, 
att planera matematikuppgifter tillsammans och genomföra uppgifterna i den 
egna undervisningen, att reflektera enskilt över den egna undervisningen och 
gemensamt i reflektionsgruppen för att utveckla svar på kärnfrågan.  
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I inledningsskedet visade sig reflektionsgruppens samtal fokuseras inom temat 
förstå och innefatta tre kritiskt positiva områden. Figur 9 illustrerar de 
områden som reflektionsgruppen kom överens om att de behövde förstå. 

 
Figur 9. Tre kritiskt positiva områden inom temat förstå kommunikation och resone-
mang i matematikundervisningen.  
 
I inledningsskedet har deltagarna behov av att förstå de olika begreppen 
(kommunikation och resonemang, vad är ”bra” frågor och algebra enligt 
Lgr 11) var för sig. Dessa områden presenteras med hjälp av situationer.  
6.2.1 Kommunikation och resonemang i matematik  
Frågor om betydelse och användning av begreppen kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen var centrala i de intervjuer lärarna har 
varit del i och även vid första mötet i reflektionsgruppen. Den första 
aktiviteten i reflektionsgruppen utgår från styrdokument, kursplanen i mate-
matik (Lgr 11) och Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 
2011) samt Strävorna (NCM 2013a). De deltagande matematiklärarna ges 
möjlighet att tolka och samtala om begreppen, kommunikation och resone-
mang i matematikundervisningen med utgångspunkt från styrdokument 
(Lgr 11; Skolverket 2011).  
 
I situation 1 och 2 ges exempel på när reflektionsgruppen samtalar om mate-
matisk kommunikation och matematiska resonemang utifrån styrdokumenten 
(Lgr 11; Skolverket 2011).   
 
Situation 1, Kommunikation finns inte i kunskapskraven!  

(X): 
Om man tittar i kunskapskraven så finns inte ordet kommunika-
tion med. 

  

Kommunikation och 
resonemang 
(situation 1,2) 

Vad är "bra" 
frågor? 

(situation 3,4,6) 

Algebra enligt 
Lgr 11 

(situation 5,6,7) 
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Clara:  
Nej, Lgr 11 använder inte ordet kommunikation utan samtal i 
stället. Samtal är kommunikation för mig, fast det är klart, 
eleverna skulle lika gärna kunna kommunicera skriftligt.  
 
Irma:  
I kommentarmaterialet står det kommunicera med och 
kommunicera om matematik. 
 
Clara:  
Samtidigt står det i kommentarmaterialet, först när eleverna har 
utvecklat förmågan att kommunicera matematik kan mate-
matiken utvecklas till ett funktionellt verktyg i olika samman-
hang.  
 
Irma:  
Kommunikation och resonemang det känns som en stor del av 
matten, 2/5 av förmågorna i Lgr 11, och vi förstår inte vad de 
innebär. 

 
Matematiklärarnas inledande samtal utgår från texten i styrdokumenten 
(Lgr 11; Skolverket 2011) och analysen visar att deltagarnas samtal handlar om 
texten och dess innebörd. Erfarenheter som lärarna har med sig från den egna 
undervisningen blir ett sätt att konkretisera kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen med utgångspunkt från Lgr 11. Deltagarna visar en 
viss osäkerhet, avvaktar att tilltala varandra och förväntar sig att jag ska ha 
svaren. Deltagarna söker efter påståenden i styrdokumenten (Lgr 11; Skol-
verket 2011) för att bekräfta varandra. De deltagande matematiklärarna möts i 
någon slags konsensus om textens innehåll, de söker efter text som bekräftar 
eller motsäger tidigare påståenden i samtalet. Samtalet koncentreras runt 
begreppet kommunikation, ett allmänt samtal om kommunikation och hur 
elever bör använda kommunikation för att klara sig i samhället. Begreppet 
kommunikation jämförs i relationen muntlig och skriftlig kommunikation. De 
deltagande lärarnas samtal handlar om att förstå och söka efter allmänna 
definitioner av de båda begreppen kommunikation och resonemang, inte 
specifikt matematisk kommunikation eller matematiska resonemang.  
 
Situation 2 belyser hur reflektionsgruppens samtal förändras från ett allmänt 
samtal om kommunikation till en diskussion om matematiska förmågor med 
hänsyn till Lgr 11. Deltagarna väcker frågan om matematisk kommunikation 
och matematiska resonemang är en eller två förmågor enligt kunskapskraven i 
matematik (Lgr 11). 
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Situation 2, Är det en eller två förmågor?  
Jonna: 
Jag tänker att kommunikation är ett verktyg för att nå målen. 
Kommunicera är mycket mera än att resonera för mig. Det skulle 
kunna vara att resonera är en form av kommunikation? 
 
(X): 
Ska vi separera kommunikation och resonemang? Är det någon 
nytta med det över huvud taget? Kommunikation det är ju allt, 
informationsutbyte på något sätt? 
 
Majken: 
Vi säger kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga, hur 
är det egentligen, är det två förmågor? 
 
Irma: 
Resonemangsförmågan är den svåraste förmågan att förstå och 
beskriva, ändå är det den förmågan som kommer upp mest i ut-
vecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Hur ofta får 
eleverna chans att träna på förmågan att resonera? 

 
Samtalet bland deltagarna koncentreras till de båda begreppen kommunika-
tion och resonemang i matematikundervisningen, Lgr 11 är utgångspunkt och 
centralt i samtalet. Deltagarna ställer frågor som väcker nya frågor där lärarnas 
osäkerhet om begreppen framkommer. I samtalen uppkommer en undran om 
relationen mellan kommunikation och resonemang i matematikundervisning-
en, om matematiska resonemang är en del av kommunikationen i matematik-
undervisningen eller inte. I deltagarnas samtal framkommer funderingar om 
matematiska resonemang måste följas av kommunikation eller om mate-
matiska resonemang kan ske hos individen själv. Kommunikation beskrivs som 
ett omfattande begrepp där deltagarna samtalar om användningen av 
kommunikation med eller utan matematiskt innehåll.  
6.2.2 Vad är ”bra” frågor? 
Vid den första träffen i reflektionsgruppen ser deltagarna en del av en film från 
Skolverket, Matematiklyftets pilotomgång, Likhetstecknets betydelse med 
Margareta Olsson. Filmen används i dubbla syften, dels för att introducera 
reflektionsgruppens matematiska innehåll algebra dels för att träna reflektion 
av en undervisningssituation. Reflektionsgruppen ser tillsammans en sekvens 
av filmen då en lärarstyrd halvklassdiskussion äger rum om likhetstecknet. 
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Reflektionsgruppens deltagare uppmanas att observera vad läraren säger och 
hur läraren ställer frågor för att stimulera matematiska resonemang.  
 
Situation 3 belyser reflektionsgruppens inledande samtal om vilka frågor som 
kan stimulera elevers matematiska resonemang, efter att ha sett filmen 
Skolverket, Matematiklyftets pilotomgång, Likhetstecknets betydelse med 
Margareta Olsson. 
 
Situation 3, Svårt att ställa ”bra” frågor  

Irma: 
Eleverna uppmanades att uttrycka sig och de fick förklara sina 
tankar. Till exempel, ”Varför tycker du så? Kan du förklara på ett 
till sätt eller kan någon annan förklara på ett annat sätt? Varför 
har han rätt, när han säger så?”. 

 
Jonna:  
Alltså jag tycker det är jättesvårt, att ställa ”bra” frågor. Om 
elever ska ställa ”bra” frågor så måste eleven förstå vad det är hon 
eller han inte förstår. Och har man inte ens förstått vad det är 
man inte förstår, då kan man inte ställa frågor. Det finns elever 
som inte ens förstår uppgiften och då kan de inte ställa den 
relevanta frågan.  
 

Reflektionsgruppen samtalar om hur läraren på filmen stimulerar eleverna att 
förklara sina matematiska strategier genom frågor från läraren och hur läraren 
avväger när det är lämpligt att fråga eleverna, ”Varför tycker du så?” eller 
”Varför har hon eller han rätt?” utan att det känns obehagligt för eleven att 
förklara. Deltagarna samtalar om det som sker på filmen med hänsyn till sin 
egen undervisning. De känner igen sig i det som sker i filmen, då läraren 
ställer ledande frågor för att komma fram till det läraren anser betydelsefullt 
för det fortsatta samtalet eller hur läraren riktar samtalet endast till ett fåtal 
elever. I reflektionsgruppen samtalas om svårigheten att ställa ”bra” frågor 
både för läraren och eleven. Deltagarna diskuterar om att elever dels behöver 
förstå matematikuppgiften och dessutom förstå vad hon eller han inte förstår 
för att ställa en relevant fråga. Deltagarna samtalar om att elever ofta behöver 
hjälp med att förstå vad hon eller han inte förstår 
 
Vid det första tillfället i reflektionsgruppen väljer jag att uppmärksamma 
Boaler (2003) och hennes forskning om elever som ges möjlighet att använda 
och arbeta med matematik på ett flexibelt sätt. Boaler (2003; 2011) beskriver 
att ett sätt att arbeta flexibelt med matematik är att tala matematik och 
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stimulera elever att tänka på olika sätt, att dela upp och sätta ihop tal. Boaler 
(2011) skriver om lärarens ansvar att medvetet organisera elevernas samtal i 
matematik för att stimulera matematiklärande och ge eleverna fördjupad 
förståelse i matematik. En metod kan vara att använda frågor (Boaler 2003; 
2011, s.166) som stimulerar elevers matematiska funderingar. Boaler (2003) 
skriver om läraren som väljer att organisera undervisningen så att elever ges 
möjlighet att presentera sina matematiska strategier för varandra innan de har 
arbetat klart med matematikuppgiften. Syftet är att eleverna ska aktivt kunna 
använda varandras matematiska strategier och fråga varandra. Boalers studie 
(2003) är en jämförelse mellan två olika undervisningssätt (traditional classes 
and reform classes) och så här beskriver hon en av skillnaderna. 
 

…the teachers in the traditional classes gave students a lot of 
information, while the teachers of the reform classes chose to 
draw information out of students, by presenting problems and 
asking students questions. (Boaler 2003, s. 4) 

 
Med utgångspunkt från Boaler (2003), både vad gäller elevers möjlighet att 
använda varandras matematiska strategier och lärarens roll att medvetet ställa 
frågor som stimulera används de frågor som presenteras nedan. Deltagarna 
uppmanas att fundera över vilka frågor som kan vara ett stöd för att stimulera 
matematiska resonemang och vilka frågor som eventuellt kan utvecklas. 
Frågorna är hämtade från Boaler (2011, s. 166). 
 

Hur tänkte du om uppgiften? 
Vad var första steget? 
Vad gjorde du sedan? 
Varför gjorde du på det sättet? 
Kan du tänka ut ett annat sätt att lösa uppgiften på? 
Vilka likheter finns det mellan de här två sätten? 
Vad kan du förändra i uppgiften för att göra den lättare?  

 
Situation 4 belyser reflektionsgruppens samtal om frågorna. 
 
Situation 4, Från hur-frågor till vad-frågor  

(X): 
Hur tänkte du om uppgiften, det är en fråga som jag skulle 
kunna hoppa över. Det känns som om den frågan inte ger något, 
eleverna kommer att hamna någon helt annanstans, inte i 
matematiken.  
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Clara: 
Vad vet jag? Vad ska jag ta reda på? Vad är din uppgift? Känner 
jag skulle vara intressanta inledningsfrågor. Några elever har inte 
ens förstått vad det är de ska göra för något. 
 
(X): 
Vad var första steget? och Vad gjorde du sedan? skulle hjälpa 
mina elever.  
 
Bettie:  
Det måste ju vara rätt uppgifter för att upptäcka och förstå vad 
bra frågor skulle kunna vara. 
 
Jonna: 
Jag har en fundering, en fråga för en elev, är väl en fråga som får 
eleven att komma ett steg vidare i sitt mattetänk? 

 
Reflektionsgruppens samtal fokuseras på vilka frågor som är gynnsamma. 
Samtalet handlar om för vad och för vems skull frågorna är till. Deltagarna 
samtalar med hänsyn till elevens lärande, till exempel om frågorna är till för att 
eleven ska gå vidare i sitt matematiska tänkande, om betydelsen av och sam-
tidigt svårigheten med att eleven förstår vad hon eller han inte förstår för att 
kunna ställa relevanta frågor. Boalers (2011, s.166) förslag på frågor blir ett 
sätt att utveckla, anpassa och justera frågor i den egna undervisningen. 
6.2.3 Algebra, enligt Lgr 11 
Vid det första tillfället i reflektionsgruppen arbetar deltagarna med gemen-
samma uppgifter innehållande likhetstecknets betydelse, hämtade från 
Känguruproblem. Vilket tal gömmer sig bakom blomman, Kängurun, Milou, 
2012, uppgift 8 (NCM 2013b) är en av de uppgifter som blir utgångpunkt. 
Den utvecklas för att användas i respektive klassrum för att träna 
likhetstecknets betydelse och matematiska resonemang. Till det andra tillfället 
läser deltagarna texten Likhetstecknets innebörd (Grønmo 2011).  
 
Analysen efter den första träffen i reflektionsgruppen visar att deltagarnas 
samtal fokuseras på kommunikation och resonemang i matematikunder-
visningen, vad ”bra” frågor är samt algebra enligt Lgr 11 (matematiska likheter 
och likhetstecknets betydelse). Samtalet är i inledningsskedet mer fokuserat på 
begreppet kommunikation än begreppet resonemang. Deltagarnas samtal visar 
att de har funderingar och åsikter om begreppet matematisk kommunikation 
och ifrågasätter det, medan matematiska resonemang är mer obekant och blir 
inte konkretiserat i samma utsträckning i reflektionsgruppens samtal. Både 
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filmen (se Kap. 6.2.2) och de gemensamt planerade matematikövningarna 
skapade frågor och funderingar i reflektionsgruppen om likhetstecknet, särskilt 
användningen av inte-lika-med-tecknet (≠). Deltagarna i reflektionsgruppen 
är ovana vid tecknet, ≠ (inte-lika-med), endast en av dem har tidigare använt 
det i sin undervisning. Funderingar i reflektionsgruppen uppstår: Vad heter 
tecknet? Varför har jag aldrig introducerat inte-lika-med-tecknet (≠ ) i 
samband med likhetstecknet (=). I reflektionsgruppen samtalas om inte-lika-
med-tecknets möjligheter för nya samtal i elevgruppen. Reflektionsgruppens 
andra träff liksom alla de kommande träffarna startar med att deltagarna 
berättar om sina genomförda lektioner och de reflektioner varje enskild lärare 
har med sig.  
 
Situation 5 belyser samtalet under reflektionsgruppens andra träff efter att 
deltagarna har genomfört olika varianter med olika svårighetsgrad på bland 
annat matematikuppgiften Vilket tal gömmer sig bakom blomman (Figur 10), 
Kängurun, Milou, 2012, uppgift 8 (NCM 2013b). Det gemensamma syftet var 
att fokusera på likhetstecknets betydelse samt fundera och reflektera över vilka 
frågor som är lämpliga att använda eller som kan utvecklas för att stimulera 
matematiska resonemang.  

 
 Figur 10.  Uppgift hämtad från Kängurun, Milou, 2012, uppgift 8 (NCM 2013b)  
 
Situation 5, Varför blommor och frågetecken istället för X och Y?  

Clara: 
Jag tycker att den här uppgiften var bra för att eleverna fick tänka 
efter hur de skulle börja, även vad nästa steg skulle vara och 
eleverna fick förklara varför de gjorde så. 
 
Majken: 
Efteråt ångrade jag, jag skulle ju ha avslutat med att byta ut 
blomman och symbolerna mot x och y.  
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Clara: 
Vi har jobbat mycket med x och y tidigare. Eleverna är nästan 
lite förbaskade att vi inte startat med x och y från början. Att vi 
använder blommor och frågetecken, det blir nästan obehagligt 
när man är så pass gammal och inte förstår innebörden av x och 
y.  

 
Deltagarnas samtal handlar om vilka symboler lärarna använder i 
undervisningen för obekanta tal och vilka symboler som är mest gynnsamma 
för elevers förståelse.  
 
Situation 6 belyser hur lärarna samtalar om elevernas funderingar om att ställa 
”bra” frågor i samband med att de har genomfört matematikuppgifter 
innehållande likhetstecknet betydelse, liknande Vilket tal gömmer sig bakom 
blomman? Kängurun, Milou, 2012, uppgift 8 (NCM 2013b). 
 
Situation 6, ”Bra” frågor ett sätt att förstå uppgiften  

Bettie: 
Våra elever fokuserade mycket på ”bra” mattefrågor, ställa frågor, 
Det var stor skillnad på vilken uppgift man gjorde. Eleverna 
ställer frågor för att de vill vara säkra på att de inte har 
missuppfattat uppgiften och tar sig fram till rätt lösning, 
 
Clara: 
Det här fastnade våra elever för: ”Vad börjar du med?; Hur går 
du vidare?; och ”Vad är nästa steg?”. Eleverna upptäckte att upp-
gifter är väldigt olika och behöver olika frågor. 
 
Majken: 
Våra elever kom in på frågan om de kunde ha löst uppgiften på 
ett enklare sätt och hur i så fall.  
 
Bettie: 
Vad är en bra matematikfråga, som verkligen kan hjälpa eleven 
vidare? 

 
Samtalet i reflektionsgruppen är en återberättelse av respektive lärares genom-
förda lektioner och deltagarna samtalar om vilka frågor eleverna ansett som 
betydelsefulla för att lösa olika matematikuppgifter där likhetstecknet och dess 
betydelse har varit centralt. Deltagarnas samtal och berättelser skiftar mellan 
det som handlar om kärnfrågan kommunikation och resonemang i matematik-
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undervisningen och det som nyligen har hänt i respektive lärares undervisning. 
Berättelserna kan vara perifera för kärnfrågan, till exempel något som har hänt 
i undervisningen under dagen, något som hänt en elev eller ett samtal med en 
kollega, en förälder eller rektor.  
 
Kärnfrågan är ett sätt för reflektionsgruppen att fokusera samtalet. Medveten 
reflektion bidrar till att behålla fokus och genom reflektionen genereras 
deltagarnas positivt kritiska funderingar till exempel ”Vad är en bra 
matematikfråga, som verkligen kan hjälpa eleven vidare?”. Frågan återkommer 
från förra träffen i reflektionsgruppen. Då samtalades om både betydelsen av 
att elever förstår vad de inte förstår av det matematiska innehållet och 
betydelsen av att frågor som används stimulerar elever vidare i sitt matematiska 
tänkande. Frågan om vad som är en ”bra” fråga för eleven lämnades 
oreflekterad och obesvarad vid det förra tillfället. 
 
Med hänsyn till den första analysen och de funderingar som framkommer i 
reflektionsgruppen, viljan att förstå innebörden av kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen används Lamperts och Cobbs (2003) 
textinnehåll. De beskriver kommunikation i matematikundervisningen och 
dess dubbla karaktär, matematik som både mål i sig och medel för att nå 
målen, ”learning to communicate and communicate to learn” (Lampert & 
Cobb 2003, s.238). Lamperts (1990; 2001) textinnehåll används med tanke på 
hennes sätt att se på matematik i undervisning och matematik som vetenskap. 
Hon beskriver matematik som vetenskap som att formulera antaganden vilka 
följs av undersökningar för att verifiera eller falsifiera antaganden. Med hänsyn 
till lärande ur ett deltagandeperspektiv beskriver Lampert (2001) hur hon 
stimulerar elevers matematiska resonemang genom att uppmana elever i 
matematikundervisningen att gissa (göra ett antagande) och med hänsyn till 
sin gissning ha en rimlig förklaring som kan verifieras. Lampert (2001) påtalar 
värdet av att lärare är medvetna om att organisera matematisk kommunikation 
i undervisningen som leder till metaprocesser hos eleven. Lärarens betydelse av 
att organisera matematikaktiviteter som stimulerar elever att formulera och 
pröva antaganden. Boaler (2003) beskriver lärarens roll på liknande sätt, att 
stimulera elevers matematiska tänkande genom att medvetet organisera elevers 
kommunikation i matematik.  
 
Situation 7 exemplifierar reflektionsgruppens samtal om likhetstecknet (=) och 
inte-lika-med-tecknet (≠) med hänsyn till de upplevelser och reflektioner 
lärarna har med sig då de har genomfört lektioner och använt = och ≠ under-
visningen. 
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Situation 7, Ett bortglömt tecken   
Irma: 
Jag läste om Likhetstecknets innebörd […] Mina elever förklarade 
vad det var som gjorde att uppgiften(Grønmo 2011, s. 125, 
uppg. 3) var sann eller falsk och vad de i så fall kunde göra för att 
få uppgiften sann. Här kunde vi även använda och diskutera 
innebörden för tecknet inte-lika-med. 

 
a) 7 × 3 = 19 + 9 
b) 6 × 4 = 27 – 3 
c) 23 – 11 = 2 + 9 
d) 8 ×!6!= 21 + 24 – 3 
e) 7 + 2 ×!3 = 6!×!2 + 1 
f) 10- 6 2 = 14-12           (Grønmo 2011, s. 125, uppgift 3) 

 
Clara: 
Ofta talar man mycket om likhetstecknet bland de yngre och så 
har jag nog tagit för givet att nu när de går i femman har de 
förstått och kan likhetstecknet. Det känns som de kan ”rabbla”: 
”Det ska vara lika på båda sidor”. Men vad förstår eleverna 
egentligen?  
 
Jonna: 
Inte-lika-med-tecknet, ≠ , ger eleverna chans att förstå och 
samtala om att det faktiskt inte är lika på båda sidor om tecknet 
och vad behövs i så fall för en likhet? 
 
Majken: 
Med de yngre barnen kommer jag ofta tillbaka till kroppen och 
då var det fiffigt att kunna använda båda tecknen, lika-med-
tecknet och inte-lika-med-tecknet. [Majken använder kropps-
språk för att visa en balansvåg. Majken pekar mitt på sig själv och 
balansera armarna som vågskålar.] Tidigare har jag bara använt 
lika-med-tecknet och om uttrycket inte är lika-med har det blivit 
slut på diskussionen, liksom. 

6.2.4 Analys efter avlutat arbete i reflektionsgruppen – Förstå  
Redan vid det första mötet i reflektionsgruppen är kärnfrågan hur lärare kan 
utveckla kommunikation i matematikundervisningen och stimulera elevers 
matematiska resonemang något som engagerar deltagarna i gruppen. De del-
tagande lärarna har olika erfarenhet av begreppen kommunikation och resone-
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mang i matematikundervisningen vilket gör att de förhandlar om mening om 
begreppen med hänsyn till den egna undervisningen. Reflektionsgruppens 
gemensamma osäkerhet i att tolka innebörden av styrdokumentens (Lgr 11, 
Skolverket 2011) texter om begreppen kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen bidrar till att skapa ett gemensamt intresse av att 
förstå mer om kärnfrågan. Deltagarna är frustrerade över att inte förstå be-
greppen matematisk kommunikation och matematiska resonemang, att inte 
heller kunna beskriva innebörden, varken i det sammanhang de är skrivna 
(Lgr11, Skolverket 2011) eller genom den yrkespraktik lärarna är aktiva i. 
Frustrationen gör att reflektionsgruppens gemensamma intresse utvecklas till 
nyfikenhet om att veta och förstå mer om dessa begrepp. Inledningsvis 
använder deltagarna datorer och telefoner för att söka efter definitioner av 
begreppen kommunikation och resonemang. Svenska akademins ordlista och 
Nationalencyklopedins definitioner blir deltagarnas första gemensamma 
beskrivning av begreppens innebörd. 
 
Lärarnas gemensamma intresse av att våga blotta bristen på kunskap och 
samtidiga gemensamma vilja att förstå mer om kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen är reflektionsgruppens inledande 
delade repertoar. Med tanke på deltagarnas olika erfarenheter av begreppen 
kommunikation och resonemang i matematikundervisningen finns inlednings-
vis varken ett gemensamt språk, eller gemensamma aktiviteter för att konkreti-
sera begreppen med hänsyn till styrdokument och matematikundervisning. I 
praktikgemenskapen saknas då en delad repertoar för begreppen kommunika-
tion och resonemang i matematikundervisningen, reflektionsgruppens kärn-
fråga. Betydelsen av att ge utrymme åt deltagarnas olika erfarenheter för att 
skapa ett ömsesidigt engagemang och en lärande gemenskap understödjs av 
Wenger (1998). 
 
Analysen visar att deltagarnas samtal ofta avslutas i konsensus. Lärarna 
bekräftar varandras påståenden antingen genom egna erfarenheter eller genom 
textinnehållet i styrdokument (Lgr 11, Skolverket 2011). Lärarna har behov av 
att berätta om och förtingliga det som gjorts eller hänt i undervisningen och 
även dessa samtal avslutas i någon form av konsensus. Analysen visar att det 
inledningsvis var av betydelse för reflektionsgruppens deltagare att dela upp 
och förstå mer om varje område för sig (kommunikation och resonemang, vad 
är ”bra” frågor samt algebra med hänsyn till Lgr 11). I inledningsskedet 
förtingligade deltagarna varje enskilt område.  
 
Vad-frågor och varför-frågor är reflektionsgruppens inledande delade 
repertoar om vilka frågor som kan stimulera elevers matematiska tänkande. 
Genom en delad repertoar om vilka frågor som kan stimulera elevers 
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matematiska tänkande förändras samtalet i reflektionsgruppen från att samtala 
om hur-frågor till att samtala om och skapa mening om vad-frågor och varför-
frågor. Samtal om vad och för vems skull frågor är betydelsefulla förtingligas 
bland deltagarna. De tidigare använda hur-frågorna i matematik-
undervisningen förändras, anpassas och kompletteras till vad-och varför-frågor 
för att stimulera elevers matematiska resonemang.  
 
Lärarnas gemensamma intresse och ömsesidiga engagemang om kärnfrågan 
visar sig vara betydelsefull och intressant i reflektionsgruppens inledande 
samtal. Två andra positivt kritiska funderingar som uppkommer i lärarnas 
samtal och som har betydelse för reflektionsgruppens fortsatta process har 
exemplifieras i Situation 3. Lärarna samtalar om betydelsen av att eleven själv 
måste förstå vad hon eller han inte förstår för att kunna ställa ”bra” frågor. I 
Situation 4 och i Situation 6 åskådliggörs när lärarna samtalar om syftet med 
frågor i matematikundervisningen en ”bra” matematikfråga som verkligen kan 
hjälpa eleven vidare. 

6.3 Identifiera matematiska resonemang  
Vid det allra första tillfället i reflektionsgruppen har lärarna samtalat om vilka 
frågor som skulle kunna stimulera elevers matematiska resonemang. I 
reflektionsgruppen förändras fokus från hur-frågor till medvetenhet om 
användning av både hur-, vad- och varför-frågor, i matematikundervisningen. 
Bland deltagarna finns nyfikenhet och en önskan att förstå när och hur 
matematiska resonemang uppstår i matematikundervisningen och redan vid 
det andra tillfället i reflektionsgruppen och framförallt vid det tredje tillfället 
samtalar lärarna om att identifiera när och hur matematiska resonemang upp-
står i undervisningen. Tre av de fem deltagande lärarna undervisar nya elev-
grupper från terminsstarten. Detta medför att de har genomfört planerade 
matematikövningar med nya elever.  
 
Med utgångspunkt från gemensamt planerade matematikuppgifter i algebra, 
talmönster, genomfördes uppgifterna i respektive klassrum. Uppgifterna plan-
erades under reflektionsgruppens andra träff i maj månad med stöd av reflek-
tionsgruppens tidigare samtal om lämpliga uppgifter för att stimulera elevers 
matematiska resonemang. I samtal med varandra utvecklade de deltagande 
lärarna matematikuppgifter där det skulle kännas naturligt att fråga varandra 
till exempel: Vad började du med? Vad var det som gjorde att du valde…? eller 
Vad händer om…?. De genomförda lektionerna följdes av att lärarnas 
individuella reflektion över när och hur resonemang uppstår. Detta kom att 
innebära en förändring i reflektionsgruppens samtal, med början i deltagarnas 
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andra träff och framförallt i reflektionsgruppens tredje träff. Under den tredje 
träffen fokuseras samtalet i reflektionsgruppen på att identifiera matematiska 
resonemang som är det andra identifierade matematikdidaktiska temat i 
processen. Figur 11 illustrerar de kritiskt positiva områden som var betydelse-
fulla i reflektionsgruppens samtal inom temat att identifiera matematiska 
resonemang. 
 

 
 
Figur 11. Tre kritiskt positiva områden inom temat identifiera matematiska resone-
mang i undervisningen. 
 
Reflektionsgruppens samtal om att identifiera resonemang i matematikunder-
visningen, beskrivs genom kritiskt positiva situationer som belyser de tre 
områdena. 
6.3.1 När och hur uppstår resonemang? 
Reflektionsgruppen planerade vid sin andra träff (maj) matematikuppgifter 
innehållande talmönster med hänsyn till centralt innehåll, algebra, ”hur (enkla) 
mönster i talföljder och (enkla) geometriska mönster kan konstrueras, 
beskrivas och uttryckas” (Lgr 11, s. 63 och 65). Analysen efter reflektions-
gruppens träff i maj visar att begreppen kommunikation och resonemang är 
centrala men också det matematiska innehållet algebra enligt Lgr 11 visar sig 
vara ett intressant ämne som skapar funderingar i reflektionsgruppen. Detta 
gör att jag vid det tredje tillfället i reflektionsgruppen tar upp innehåll från 
texter av Carraher och Schliemann (2007), Kieran (2007) och Powell (2012). 
Texterna och dess innehåll används som en reflektion över deltagarnas 
funderingar om likhetstecknet (statisk- och dynamisk förståelse) samt för-
hållandet mellan aritmetik och algebra.  
 
De deltagande lärarna ville prova, om och i så fall på vilket sätt, färdigställda 
talmönster skulle kunna stimulera elevers matematiska resonemang. Lärarna 
önskade att eleverna skulle beskriva likheter och skillnader mellan olika 
mönster. De ville också få eleverna medvetna om ett mönster och stimulera 
elever att beskriva hur olika mönster ”växer fram”. Som ett första steg gör 
eleverna individuella lämpliga matematikuppgifter, talmönster, från Förstå och 
använda tal-en handbok (McIntosh 2008). Dessa uppgifter anpassas till 
respektive klass.  

När och hur 
uppstår 

resonemang? 
(situation 8,9) 

Vad gör eleverna 
och vad gör 

läraren? 
(situation 10, 11,12) 

Elevers 
matematiska 

tankar  
(situation 13) 
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Situation 8 och 9 belyser lärarnas samtal och reflektioner efter genomförd 
undervisning då reflektionsgruppen träffas i augusti. Deltagarna är i samtalet 
helt överens om att både elevernas och lärarnas egen förståelse för matematiska 
resonemang är begränsad, vilket i sin tur påverkar undervisningen. 
 
Situation 8, ”Resonera, inget motstånd hos eleverna, men…”  

Majken:  
Jag tänker på frågan vi hade med oss från förra träffen: När och 
hur uppstår resonemang? Jag tror, om ”ribban” ligger lite högre 
än de befinner sig, det är då resonemanget uppstår. Då är man 
tvungen att diskutera och prata med varandra, man är tvungen 
att resonera och fråga för att förstå: ”Hur gör du? Vad tänkte du 
när du gjorde så?”. 
 
Jonna: 
Jag håller med, när uppgiften är lite för svår och särskilt om 
uppgiften är öppen och flera svar är möjliga. 

 
Majken: 
Det finns egentligen inget motstånd hos eleverna att resonera, 
men det är väl det att vi säger till eleverna nu ska ni resonera och 
diskutera. ”Va, ska vi diskutera det här?” Eleverna har ingen 
aning om hur de ska göra. Vi måste ge dem redskap för det. Så 
småningom när de lär sig att resonera då vill de gärna göra det. 
”Kan vi få prata med kompisen? ” 

 
Deltagarna börjar diskutera möjliga vägar för att stimulera matematiska 
resonemang samt lärarens medvetenhet om valet av matematikuppgifter. Det 
är oklart om lärarna samtalar om hur eleverna deltar i ett matematiskt resone-
mang eller om det är en beskrivning av en matematisk kommunikation. 
Samtalet handlar till exempel om att prata matematik, diskutera med varandra 
eller resonera med varandra… I reflektionsgruppen samtalas om elevers vilja 
att föra och förstå matematiska resonemang, samtidigt som både elever och 
lärare är osäkra om innebörden av matematiska resonemang.  
 
Reflektionsgruppen samtalar om resonemang och jämför matematiska 
resonemang med resonemang i andra skolämnen. Situation 9 belyser del-
tagarnas samtal.  
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Situation 9, Hur ofta tränas resonemangsförmågan?   
Majken: 
Resonemang finns i flera ämnen, men i andra ämnen kanske 
man inte använder begreppet resonemang och resonera. Jag tror 
att man säger jämföra och diskutera. 
 
Irma: 
Det känns nytt nu när Lgr 11 kom. Pratade vi om resonemang i 
matematik innan? Får vi inte kämpa mer i matten för att förstå 
själva och komma på vad resonemang innebär? 
 
Bettie: 
Flera ämnen tror jag använder begreppet diskutera, vi vet ju inte 
själva vad resonemang i matematik är.  
 
Majken: 
Resonemangsförmågan är den förmågan som kommer igen i 
utvecklingsplaner, på utvecklingssamtal och i omdömen. ”Du 
måste resonera mer eller du måste var mer muntligt aktiv”.  

 
Clara: 
Hur ofta ger vi eleverna tillfälle att träna på resonemang i 
matematik? Ja, på Nationella proven får de träna för första 
gången.  

 
Situation 9 är ett av många exempel där deltagarna samtalar om de nationella 
ämnesproven och relaterar sin undervisning till tidigare genomförda övningar 
från nationella prov. I liknande berättelser om nationella prov samtalar lärarna 
om specifika övningar de minns från genomförda prov, till exempel, ”En 
liknande uppgift om likhetstecknet var med på treornas nationella prov förra 
året”.  
6.3.2 Vad gör eleverna och vad gör läraren? 
Reflektionsgruppens samtal om kommunikation och resonemang i mate-
matikundervisningen fokuseras på matematiska resonemang. Kommunikation 
i matematikundervisningen nämns sällan, om det nämns är det implicit till 
exempel som ”vara mer muntligt aktiv, diskutera och prata med varandra” 
vilket kan tolkas handla om kommunikation i matematikundervisningen. Del-
tagarna samtalar nu med utgångspunkt från vad eleverna säger eller gör i 
undervisningen.  
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Situation 10 är ett exempel på deltagarnas samtal om vad deras elever säger 
och gör i undervisningen.  
 
Situation 10, Vad då mönster… ska jag bara beskriva?  

Bettie: 
Mina elever tyckte det var enklare att se och beskriva skillnader 
än likheterna mellan olika mönster. Varför är det så och vad kan 
det bero på? 
 
Irma: 
Oavsett ämne så tror jag att det är enklare att beskriva skillnader, 
kanske tränar vi på det mer? 
 
Clara: 
För att se mönster och skriva generella formler är det ju viktigt 
att både kunna se likheter och skillnader. 
 
Majken: 
Eleverna började ställa frågor som: ”Hur tänkte du där? Vad har 
du gjort där? Kan det vara så här i stället?”. 
 
Clara: 
Jag tycker det känns som eleverna letar efter något som är 
svårare, de vill gärna göra en uträkning och skriva ett svar. ”Ja, 
vad då mönster ska jag bara beskriva hur jag kom på mönstret?” 
 

Deltagarna samtalar om elevernas ovana och svårigheter att beskriva ett 
talmönster, elever är mer vana vid att ”räkna ut” och lämna ett svar. 
Reflektionsgruppen samtalar om begreppet talmönster, den matematiska 
innebörden och hur lärarna använt både kakelplattor, stickade tröjor och 
halsband för att jämföra geometriska mönster med abstrakta talmönster. 
Lärarna berättar om hur elever i årskurs 1 beskriver talmönster som: ”tal 
kommer inte huller om buller, tal är som en vävd matta”. Ett annat exempel på 
samtal i reflektionsgruppen är att efter att ha arbetat med talmönstret 1, 2, 4, 
7, 11… i årskurs 3 kunde flera elever beskriva mönstret med ord. Eleverna 
hoppade först ett steg, sedan två steg, tre steg, fyra steg och så vidare. Eleverna 
samtalade om att ett mönster behöver inte var regelbundet men man ska 
kunna lista ut vad som händer.  
 
Reflektionsgruppen ser en filmsekvens från en av lärarnas undervisning i 
årskurs 5. Läraren beskriver hur hon tänkte inför undervisningstillfället och 
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varför hon valde både talmönster och storleksordna tal som matematiskt 
innehåll. Läraren berättar att hon byggde upp lektionen så att eleverna skulle 
ges möjlighet att göra antaganden eller gissa och försöka förklara sitt 
antagande vid ett flertal tillfällen. Eleverna gavs möjlighet att reflektera och 
fundera individuellt eller diskutera med någon annan och eventuellt ändra sina 
matematiska strategier. Filmen visar hur elevernas inledande uppgift är att 
storleksordna decimaltal. Eleverna arbetar individuellt och ges under ett par 
minuter möjlighet att lägga talkort i lämplig storleksordning. Därefter får 
eleverna se en kort filmsnutt från YouTube om att storleksordna decimaltal. 
Eleverna uppmanas att fundera och eventuellt ändra något i den storleks-
ordning de har lagt framför sig. Därefter ges eleverna möjlighet att arbeta i par 
och att tänka på vad de kan bidra med i ett matematiskt resonemang samt 
eventuellt ändra sitt eget matematiska strategival i samtal med kompisen. 
Storleksordna decimaltal användes som en inledande övning. Senare fick 
eleverna övningar med både storleksordna tal och talmönster och med hänsyn 
till lektionens inledning fick eleverna resonera om det var ett talmönster eller 
inte och motivera sitt val. Reflektionsgruppen tittar på en vald filmsekvens 
som handlar om hur eleverna stimuleras att våga gissa om de inte är säkra och 
uppmanas att förklara sin tänkta gissning, samt hur eleverna ges flera 
möjligheter att ändra sin tänkta gissning.  
 
Situation 11 är ett exempel på reflektionsgruppens inledande samtal om vad 
deltagarna har sett och upplevt från den valda filmsekvensen och om lärarens 
planering och strategier inför lektionen.  
 
Situation 11, Tänka själv, reflektera med hjälp av stöd och ändra sina 
matematiska strategier  

Irma: 
Spännande hur eleverna först får tänka själva och storleksordna 
decimaltalen och hur de sedan får se den lilla filmsnutten om just 
decimaltal.  
 
Majken: 
Att de sedan ges en chans att reflektera och ändra sina 
mattetankar innan de paras ihop med en kompis och får chansen 
att ändra sina tankar igen. Suveränt! 
 
Clara: 
De var tvungna att förklara, är det ett talmönster eller inte och 
varför i så fall, ungefär som det vi pratade om sist. Våga gissa 
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men ha en förklaring till din gissning. Eleverna undersökte och 
hade en strategi för att prova om förklaringen stämde.  
 
Exempel på talmönster och storleksordna tal som Clara 
använder.   
0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 
 
19,24  19,42 20,19 20,2 20,35
  
 
Bettie: 
Hur ofta ger vi dem den chansen, att först tänka själv, lyssna och 
få input, reflektera, ändra och lägga till? 
 
Irma: 
Nej, aldrig.  

 
Reflektionsgruppen har också sett en filmsekvens från årskurs 3, när elever 
arbetar med talmönster. Den valda filmsekvensen har föregåtts av lärarens 
inledning om talmönster. Eleverna har arbetat enskilt, i par och i den valda 
filmsekvensen arbetar de fyra och fyra. Organisationen enskilt, par samt fyra 
och fyra berättar läraren att hon valt för att eleverna ska ges möjlighet att 
ändra eller hålla fast vid sin matematiska strategi. Filmsekvensen visar hur 
läraren sitter och samtalar med en grupp elever om talmönster som de har 
arbetat med. Samtalet i reflektionsgruppen, efter har sett filmsekvensen, 
fokuserar på lärarens roll och problematiken att samtala med alla elever i en 
liten grupp eller en helklass.  
 
Situation 12 belyser samtalet i reflektionsgruppen om lärarens roll.  
 
Situation 12, Hur agerar läraren?  

Jonna: 
Fastän det är en grupp med bara fyra elever är det svårt att få 
med alla fyra i diskussionen. Hur skulle vi kunna träna detta mer 
effektivt, så de har nytta av varandras tankar och strategier? 

 
Bettie: 
Jag tror att en del tycker att det är väldigt jobbigt att prata och 
kanske framförallt att lyssna på varandra.  
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Majken: 
Då är det bra om de först har suttit själva och sedan två och två 
och pratat innan. Det är ändå svårt att föra ett resonemang för 
vissa.  
 
Jonna: 
En sak som jag har tänkt på, jag känner att jag är forcerad. 
Fastän jag alltid tänker på att inte vara forcerad så är jag det i alla 
fall. Man har alltid svårt att vänta tillräckligt länge så att alla kan 
tänka efter och förklara.  
 
Clara:  
För länge sedan när jag och kollegor filmade varandras 
undervisning märkte jag, när jag lyssnade och pratade med en 
grupp elever och sedan gick jag vidare till nästa grupp. När jag 
sedan kom tillbaka till första gruppen hade det ju hänt mycket i 
deras diskussion. Medan jag var kvar i tanken där jag lämnade 
dem och jag hade ju missat intressanta diskussioner i gruppen. 
Jag ”pajjade” ju diskussionen när jag kom tillbaka. Jag trodde 
gruppen var där jag lämnade dem. Sen vill man vidare till nästa 
grupp så man säger nästan svaret eller ger dem för många 
ledtrådar. Man blir stressed och tar sig inte tid att stanna kvar 
och lyssna. Skulle önska att det satt i ryggmärgen att ta det lugnt. 

 
Reflektionsgruppen samtalar om exempel från undervisningen, berättelser från 
”görandet”. Man lyfter vad eleverna har sagt eller gjort i arbetet med 
talmönster, samt vad och hur läraren har sagt och gjort. Deltagarna samtalar 
om elevers vana av att ”räkna ut” något i matematik och problematiken med 
att nu i stället beskriva ett talmönster. Samtalet i reflektionsgruppen fokuseras 
på talmönster, innebörden och betydelsen av det matematiska innehållet samt 
elevers förståelse av begreppet. Deltagarna samtalar om vad läraren har sagt 
och hur läraren har agerat för att skapa situationer som stimulerar matematiska 
resonemang. Deltagarna har på olika sätt provat att utmana eleverna att göra 
ett antagande, en gissning med en förklaring, som ska undersökas på olika sätt 
för att verifiera om gissningen kan vara möjlig. Reflektionsgruppens samtal 
handlar om vad läraren gör i undervisningen, till stor del fokuseras samtalet på 
lärarens struktur och organisation av undervisningen. 
6.3.3 Elevers matematiska tänkande i algebra 
Med utgångspunkt från reflektionsgruppens samtal och osäkerheten om det 
matematiska innehållet algebra väljer jag vid det tredje tillfället att i 
reflektionsgruppen problematisera algebra med utgångspunkt från matematik-
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didaktisk forskning (Carraher & Schliemann 2007; Kieran 2007; Powell 
2012). Fokus är algebra och dess matematikinnehåll både vad gäller 
likhetstecknets betydelse och mönster i talföljder och geometriska mönster. Jag 
tar upp hur det matematiska innehållet, algebra kan tolkas som två olika delar 
(likhetstecknets betydelse och mönster) och som genom ökad förståelse och 
progression går i varandra och är förenliga. I reflektionsgruppen samtalas om 
förståelse av likhetstecknet och dess progression. I samtalet konkretiseras 
likhetstecknet och om hur ökad förståelse av likhetstecknet skapar möjlighet 
för förståelse av ekvationer och ekvationslösning. Jag tar också fram pro-
gression av mönster i talföljder och geometriska mönster som leder till att 
beskriva ett mönster med formel och vidare ges möjlighet att beskriva 
samband genom en funktion. Utifrån lärarnas tidigare samtal jämförs Powells 
(2012) beskrivning om hur likhetstecknet ofta tolkas dynamiskt, 5 + 2 blir lika 
med, samt betydelsen av att elever ges möjlighet att tolka och förstå 
likhetstecknet statiskt, 5 + 2  är lika med, liksom uttrycket, 2 + ____  är lika 
med 7. Med utgångspunkt från Kieran (2007) diskuteras om betydelsen av att 
utforska mönster i tidig ålder samt hur och på vilket sätt algebraiska tankar 
kan utvecklas i tidiga åldrar i samband med aritmetik och taluppfattning. Med 
utgångspunkt från kunskapskraven i matematik, Centralt innehåll, Algebra 
(Lgr 11) samtalar reflektionsgruppen om dess innehåll. En del, är matematiska 
likheter och likhetstecknets betydelse och den andra delen handlar om 
mönster. Samtalet i reflektionsgruppen handlar om likhetstecknets betydelse 
och hur aritmetik, taluppfattning och algebra kan kombineras för att stimulera 
elevers matematiska förståelse.  
 
Situation 13 belyser när deltagarna planerar matematikuppgifter innehållande 
likhetstecknets betydelse.  
 
Situation 13, Algebra i alla åldrar…  

Jonna: 
Från texten vi läste, [Algebra utan symboler (Häggström 2011)], 
började jag tänka på eleverna i årskurs 1. Eleverna skulle till 
exempel, kunna dela upp talet 4 och jobba med bönor och vad 
döljer sig under muggen. Då kommer ju likhetstecknets bety-
delse in, båda tecknen, lika-med och inte-lika-med kommer att 
kunna diskuteras.  
 
Majken: 
Den uppgiften kulle kunna göras väldigt åldersadekvat och man 
kan prata likhetstecknets betydelse i alla åldrar, med olika svårig-
hetsgrad. 
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Bettie: 
Dessutom kan x introduceras och man skulle kunna göra som 
Clara gjorde, låta eleverna träna på att tänka själv, någon input, 
ge dem chansen att ändra och sedan argumentera för sin sak. 

 
I reflektionsgruppens tidigare matematikplaneringar (mars och maj) har 
deltagarna utformat övningar med likhetstecknets betydelse och skapat 
övningar för att beskriva och konstruera talmönster. Lärarna samtalar nu om 
aritmetik (taluppfattning) och algebra och hur dessa matematiska innehåll kan 
samverka med varandra. Lärarna samtalar om hur algebra kan användas för att 
träna att dela upp tal bland de yngsta eleverna och samtidigt träna 
likhetstecknets betydelse. 
 
Reflektionsgruppens samtal har hittills fokuserats på berättelser om vad elever 
gör och säger samt vad läraren gör och säger, nästan som om dessa två har 
varit skilda från varandra. Dessa berättelser förändras nu och medvetenhet om 
att ”elevers görande” påverkas av lärarens agerande i undervisningen blir mer 
och mer del av reflektionsgruppens samtal. Lärarna samtalar om hur de 
organiserar undervisningen, till exempel hur läraren riktar samtal till ett fåtal 
elever i en grupp eller skapar möjligheter för elever att tänka själv, reflektera 
med hjälp av stöd, värdera sina matematiska strategier och eventuellt ändra 
dem. 

6.3.4 Analys efter avlutat arbete i reflektionsgruppen – Identifiera  
Under reflektionsgruppens andra matematikdidaktiska tema, identifiera 
matematiska resonemang, samtalar deltagarna om när och hur matematiska 
resonemang uppkommer i undervisningen. Deltagarna förtingligar under-
visningssituationer som förändrats genom användning av sambandet aritmetik 
och algebra. Lärarna samtalar om att de upplever att matematiska resonemang 
framkommer när elever ställs inför matematiska utmaningar och elever drivs 
då av att ställa frågor för att ta sig vidare. Två positivt kritiska funderingar har 
betydelse för reflektionsgruppens fortsatta arbete och samtal. Den ena är 
innebörden av citatet i Situation 8, ”egentligen inget motstånd hos eleverna att 
resonera… eleverna har ingen aning hur de ska göra”. Den andra funderingen 
i reflektionsgruppen som kommer att påverkar reflektionsgruppens samtal och 
process, är hur läraren kan organisera, anpassa och justera både planering av 
och genomförande av undervisning så att elever ges möjlighet att göra 
antaganden som kan undersökas och verifieras (se Situation 11). Detta 
samtalas om genom deltagarnas exempel på det som har skett i 
undervisningen, vad eleven har sagt och gjort samt vad läraren har sagt och 
gjort. 
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Reflektionsgruppens både ömsesidiga engagemang, gemensamma intresse och 
delade repertoar är frustration över att varken elever eller lärare förstår 
innebörden av matematiska resonemang. De deltagande lärarna beskriver och 
förtingligar matematiska resonemang med begreppen samtala, diskutera och 
förklara. Det är oklart om det är matematiska resonemang, matematisk 
kommunikation (elevens förmåga) utifrån lärandeperspektivet eller om det är 
kommunikation i matematikundervisningen från undervisningsperspektivet 
(läraren) som reflektionsgruppen samtalar om och förtingligar. Deltagarnas 
samtal och meningsskapande av matematiska resonemang kan tolkas som 
meningsskapande av kommunikation i matematikundervisningen sett ur 
lärarens perspektiv. Reflektionsgruppen nämner inte matematisk kommunika-
tion eller kommunikation i matematikundervisningen i samtal med varandra. 
Det är matematiska resonemang som utgör reflektionsgruppens delade 
repertoar då deltagarna förtingligar händelser i undervisningen. 
 
Deltagarnas förtingligande och delade repertoar om likhetstecknets betydelse, 
främst deltagarnas användning av inte-lika–med-tecknet i undervisningen, är 
påtagligt. I lärarnas samtal framkommer deras upplevelser av att matematiska 
resonemang stimuleras genom bland annat det lärarna tidigare bedömt som 
matematiskt fel och tidigare inte varit medvetna om redskap (≠)! för att 
bemöta eleverna och deras matematiska tänkande. Genom reflektionsgruppens 
förtingligande av likhetstecknet förändras samtalet. Lärarnas sätt att tala om 
och beskriva likheter och olikheter förändras från att samtala om att en likhet 
blir (dynamisk relation) till att en likhet och en olikhet är (statisk relation), till 
exempel 2 + 5 är lika med 7 eller 4 + 7 är inte lika med 10. Deltagarnas tidigare 
erfarenheter och föreställningar om att öppna utsagor är matematiskt svåra och 
lärarnas erfarenheter av elevers vilsenhet i att hantera matematikuppgifter 
liknande 7 = x – 2 har medfört att samtal om likhetstecknet fått en central roll 
liksom algebra som kan utvecklas genom aritmetik. Lärarna samtalar om 
redskap de tidigare inte hade för att samtala om ekvationer, statiskt och 
dynamiskt förståelse av likhetstecknet samt inte-lika-med-tecknet. Detta 
medför att aktiviteter och uppgifter anpassas och justeras. Genom samtal 
utvecklar lärarna ett ömsesidigt engagemang och en delad repertoar kring inte-
lika-med-tecknet, vilket anpassades till ett nytt sätt att möta likheter och 
olikheter i undervisningen. Likhetstecknet uppfattas vara centralt för att 
stimulera matematiska resonemang i undervisningen. 
 
Deltagarna beskriver och förtingligar vad som skett bland eleverna i den 
genomförda undervisningen, t.ex. svårigheter att inte ”räkna ut”, utan istället 
förstå och beskriva ett talmönster. Lärarna samtalar om och förtingligar elevers 
ovana att beskriva och förklara egna strategier från ett givet talmönster. 
Reflektionsgruppen uppmärksammar och samtalar om elevers förmåga att se 
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skillnader mellan olika mönster och elevers svårigheter att samtidigt se likheter 
mellan olika mönster. Deltagarnas samtal är nu meningsskapande både vad 
avser elevers möjligheter att generalisera i t.ex. algebra och medvetenheten om 
att beskriva både likheter och skillnader i talmönster. Reflektionsgruppens 
samtal förändras från att samtala om och beskriva vad eleverna gör till att 
deltagarna mer och mer förtingligar elevers sätt att uttrycka matematiska 
tankar i algebra. I gemensamma planeringar i reflektionsgruppen samtalas om 
hur lärarna vill ”förstå hur eleverna tänker”. Meningsskapande och förting-
ligande i reflektionsgruppen handlar nu om, elevers sätt att uttrycka mate-
matiskt tänkande.  
 
Deltagarnas medvetenhet om att elever vill resonera i matematik och samtidigt 
medvetenhet om att både lärare och elever inte förstår innehållet av mate-
matiska resonemang eller hur detta ska genomföras och organiseras är ett 
exempel på hur lärarnas samtal börjar förändras (se Situation 8). Tidigare har 
en betydande del av reflektionsgruppens meningsskapande och delade 
repertoar skett i deltagarnas konsensus. Nu börjar samtalet förändras till att 
innehålla positivt kritiska frågor och funderingar som är betydelsefulla för den 
enskilde lärarens upplevelser och reflektioner från den genomförda under-
visningen. Genom den reflexiva praktiken skapar deltagarna möjlighet till 
meningsskapande och engagemang som medför att föreställningar om elevers 
sätt att uttrycka matematiska tankar i algebra förtingligas och samtalet i 
reflektionsgruppen börjar förskjutas mot innebörden och betydelsen av 
lärarens roll i undervisningen.  

6.4 Tolka matematiska resonemang  
Vid reflektionsgruppens första och andra träff har förståelse varit centralt i 
deltagarnas samtal. Under den tredje träffen fokuseras samtalet på att 
identifiera resonemang med hänsyn till det eleven gör och säger i samt vad 
läraren gör och säger i undervisningen. Deltagarna ger exempel på det som 
sker i undervisningen. Samtalen och dess innehåll överlappar varandra och det 
är inte möjligt att beskriva exakt när samtal om förståelse övergår till samtal 
om att identifiera. Sökandet efter förståelse kvarstår och är väsentligt i 
reflektionsgruppen samtal under hela processen.  
 
Reflektionsgruppen samtalar om när och hur lärarna upplever att resonemang i 
matematikundervisningen uppstår, det finns ett gemensamt intresse i 
reflektionsgruppen att även förstå vad och varför de identifierade resone-
mangen blir en del av undervisningen. Reflektionsgruppens tredje tema är att 
tolka de matematiska resonemang som synliggörs i undervisningen. Figur 12 
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illustrerar kritiskt positiva funderingar som uppstår i reflektionsgruppen för att 
nu inte bara förstå, identifiera utan också tolka de matematiska resonemang 
som deltagarna konkretisera genom samtal i reflektionsgruppen.  

 
 
Figur 12. Tre kritiskt positiva områden inom temat tolka matematiska resonemang i 
undervisningen. 
 
Parallellt med att reflektionsgruppens matematikdidaktiska samtal förändras, 
förändras också deltagarnas fokus och innehållet i processen. Samtalets 
innehåll är alltmer fokuserat på reflektionsgruppens kärnfråga: Hur kan lärare 
utveckla kommunikation i matematikundervisningen och stimulera elevers mate-
matiska resonemang? Tidigare har samtalet även handlat om lärares matematik-
undervisning och lärares arbetssituation i allmänhet.  
6.4.1 Vad och varför uppstår resonemang? 
Reflektionsgruppen har tidigare tagit del av matematikdidaktisk forskning, till 
exempel Lampert (1990; 2001), om hur lärare kan stimulera elevers 
matematiska resonemang genom att stärka elever att våga gissa och berätta om 
sin matematiska strategi så länge det finns en förklaring till gissningen. Jag har 
tagit upp Boalers (2003; 2011) textinnehåll om frågor som lärare ställer i 
undervisningen. Texter som behandlar sambandet aritmetik och algebra 
(Kieran 2007) samt likhetstecknets betydelse (Carraher & Schliemann 2007) 
har också samtalats om i reflektionsgruppen. Dessa texter innehållande algebra 
som en del av aritmetiken där både likhetstecknets betydelse och matematiska 
mönster har problematiserats. Reflektionsgruppen har nu frågor som: ”Vad är 
det som gör att det blir ett resonemang? Varför blir det ett resonemang här 
och inte där? Kan jag, som lärare på något sätt se hur jag stimulerade ett 
matematiskt resonemang?”. Situation 15 och 16 (nedan) är exempel på 
reflektionsgruppens samtal för att försöka förstå vad och varför matematiska 
resonemang uppstår. Deltagarna har tidigare läst texten, Algebra utan symboler 
(Häggström 2011) och tagit del av Strävorna 1B, Hur många i varje ask? 
(NCM 2013a). Mot bakgrund av de lästa texterna och tidigare samtal om 
likhetstecknets betydelse, artimetik som en del av algebran och de 
anpassningar som gjorts för att stimulera matematiska resonemang har lärarna 
genomfört gemensamt planerade matematikuppgifter i undervisningen. 

Vad och varför 
uppstår 

resonemang? 
(situation 14, 15) 

Vad innebär 
lärarens roll? 

(situation 16,17) 

Återkommande 
begrepp 

(situation 18,19, 20) 
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Liksom ”den mänskliga balansvågen” används som en artefakt för 
likhetstecknet och dess betydelse utvecklas även ”asken, lådan eller hinken” 
som en artefakt för x (x som en variabel). Deltagarna beskriver förståelsen och 
abstraktionen att x är kan variera och samtidigt är ekvationen eller likheten 
endast sann för ett enda x. Detta beskrivs som svårt för vissa elever men också 
som självklart för andra elever oavsett elevers ålder. Deltagarna beskriver 
samtalet med eleverna som spännande, eleverna i årskurs 1 känner sig som 
detektiver då de ska ta reda på vad det ”hemliga talet, x, under asken är”. 
Deltagarna beskriver hur de äldre elevernas förståelse av algebra växer fram 
genom aritmetik och hur elever kan formulera påståenden som förklarar deras 
matematiska tänkande ”Talet x kan variera, men just i den här likheten är x 
värt…”. 
 
Situation 14 belyser reflektionsgruppens samtal om genomförd undervisning, 
och hur aritmetik kan ses som en del av algebra.  
 
Situation 14, Växla mellan konkret taluppfattning och abstrakt algebra  

Irma: 
Uppgiften, 3! + 3 = 2! + 5 [Strävorna 1B, Hur många i varje 
ask? (NCM 2013a)], var svår att förstå för en del elever, det här 
med att det ska vara lika många på båda sidorna, [Irma visar 
balansvågen med hela kroppen]. Flera elever provade sig fram 
medan några elever kom fram till att de kunde ta bort 2 askar 
och tre bönor på varje sida. Då såg de att två bönor måste vara 
lika mycket som en ask, ! = 2. 

 
Bettie: 
Jag tycker att asken blev ett sätt att förstå likhetstecknet och att 
det blev ett sätt för eleverna att resonera sig fram till vad det var 
som gömde sig under asken, vad som är !.  
 
Majken: 
Jag utgick från texten vi läste, [Algebra utan symboler, 
(Häggström 2011). Majken plockar fram en-liters hinkar som 
hon har markerat med, !.] I årskurs 1 började vi med att träna 
talkamrater, till exempel hur man kan dela upp talet 7. 
Likhetstecknet blev centralt och vi använde vågen, med kroppen 
för att väga jämnt. I elevgruppen har vi varken pratat om 
addition eller subtraktion.  
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Irma: 
Det kändes som det blev otroligt tydligt och enkelt att diskutera 
likhetstecknet med eleverna på mellanstadiet. Likhetstecknet fick 
nu en viktig betydelse. Tidigare har jag inte tänkt på att växla 
mellan konkret taluppfattning och abstrakt algebra i övningarna.  

 
Det visar sig att två av de fem deltagande lärarna i reflektionsgruppen möter 
elevgrupper i årskurs 1 vid terminsstart. Lärarna provar att introducera likhets-
tecknet och dess betydelse innan strategier eller tecken för addition och 
subtraktion har nämnts eller berörts. Samtalet kommer tillbaka till det reflek-
tionsgruppen samtalade om vid förra träffen, relationen mellan aritmetik och 
algebra och möjligheten att använda algebra för att få förståelse för hur tal kan 
delas upp.  
 
Situation 15 belyser reflektionsgruppens fortsatta samtal om likhetstecknet 
och hur Lamperts (1990; 2001) strategier för att stimulera matematiska 
resonemang, gissning med förklaring och verifiering av gissning används. 
Deltagarna beskriver också hur likhetstecknet har fått en värdefull innebörd 
för både äldre och yngre elever. 
 
Situation 15, Gissning med förklaring  

Majken: 
En elev i ettan sa så här: [Majken tittar ner i sina anteckningar.] 
”Är det om man lägger ihop det som är i hinken, med det som är 
bredvid, ska det vara lika mycket som 8?” [8 = ! + 5]. Eleven 
hade ju en egen strategi för addition och förklarade likhets-
tecknet indirekt. Just att hon kunde uttrycka sig.  

 
Bettie: 
Gissning och att vara tvingad att förklara är bra för att få i gång 
ett resonemang. I årskurs 4 var det en grupp som bara gissade, ”ja 
men vi tar 5,!nej förresten vi tar 8”. [Eleverna hade ekvationen, 
3! + 3 = 2! + 5.] Det fanns andra elevgrupper som systema-
tiskt, började prova: ”Om !!är 1 vad händer då? Om !!är 2 vad 
hander då? ”.    

 
Irma: 
Jag tänker på den här, när det blir ett resonemang, både det du 
säger om man har en gissning eller en idé och har en förklaring 
till det och att få lyssna och förstå andra förklaringar.  
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Majken: 
Att hela tiden uppmuntra, fråga och be eleverna sätta ord på det 
som de inte förstår.  
 
Bettie: 
Jag tänker på att ställa frågor. Ställa bra mattefrågor, det kommer 
vi ofta tillbaka till, och diskuterar i elevgruppen, vad är bra 
matematikfrågor? 

 
Deltagarna samtalar om olika strategier som eleverna använder vid mate-
matiska resonemang. Samtalet i reflektionsgruppen handlar implicit om hur 
läraren har organiserat undervisningen. Samtalet handlar än så länge främst 
om vad eleverna gör och säger för att det matematiska resonemanget ska 
utvecklas. I undervisningen använder och provar deltagarna matematik-
didaktiska strategier och metoder som tidigare problematiserats i reflektions-
gruppen, till exempel ”bra” frågor (Boaler 2003; 2011), gissning med 
förklaring (Lampert 1990; 2001) och artimetik som en del av algebra 
(Carraher & Schliemann 2007; Kieran 2007; Powell 2012). Att se 
likhetstecknet som både dynamiskt och statiskt och att förstå att likhetstecknet 
symboliserar balansen mellan de två sidorna i en ekvation (Powell 2012) är en 
del av reflektionsgruppens anpassningar i de matematikuppgifter som planera-
des.   
 
Tidigare har reflektionsgruppen samtalat om värdet av att elever frågar både 
varandra och läraren ”bra” matematikfrågor. Reflektionsgruppen har även 
samtalat om betydelsen av att elever ges möjlighet att tänka själva för att skapa 
en egen förståelse och egna matematiska strategier som sedan kan värderas och 
tolkas till exempel i samtal med en annan elev. Lärarna har även försökt att 
skapa förutsättningar i undervisningen för att ge elever möjlighet att samman-
fatta delar av en uppgift, en lösning eller en lektion i stället för att läraren 
sammanfattar. Samtal i reflektionsgruppen är berättelser från den egna under-
visningen och lärarens betydelse är nu påtaglig. Reflektionsgruppens samtal 
har under processen berört lärarrollen vid olika tillfällen. Lärarens betydelse är 
allt tydligare i samtalen, nu i relation till elevens lärande om matematiska 
resonemang. 
6.4.2 Vad innebär lärarens roll? 
Lärarens roll är mer och mer central i samtalen, allt från att fundera över 
introducerandet av begreppet matematiska resonemang i undervisningen till 
planering och medvetenhet om val av innehåll och form på matematik-
uppgifter. Deltagarnas samtal förändras från att se på vad som händer hos 
eleven då ett resonemang uppstår till att reflektera över och samtala om 
lärarens betydelse och vad det innebär att stimulera elevers matematiska 
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resonemang. Två av reflektionsgruppens kritiskt positiva områden, vad och 
varför matematiska resonemang uppstår samt lärarens roll, går nu i varandra.  
 
Situation 16 och 17 belyser reflektionsgruppens samtal om vad det är som gör 
att matematiska resonemang uppstår. Deltagarna visar samtidigt en viss 
frustration över att inte riktigt räcka till som lärare i matematikundervis-
ningen, speciellt vid situationer då matematiska resonemang tränas. I reflek-
tionsgruppens samtal framkommer funderingar om hur läraren skapar mate-
matisk nyfikenhet och intresse hos eleverna.  
 
Situation 16, De andra 25 eleverna vill också berätta…  

Jonna: 
Jag tycker det är ofta man frågar eleverna, nu förstår jag inte 
riktigt hur du har tänkt. Kan du förklara lite mer vad du menar? 
Man måste då vara lite envis och ta sig tid att stå kvar. 
 
Clara: 
Det handlar ju inte om din uthållighet att stå kvar, du har ju 25 
andra elever som vill att du ska lyssna på dem och deras 
strategier.  
 
Jonna: 
Jag vill ju verkligen vänta ut elever som tar tid på sig och kommer 
med jättefina resonemang.  
 
Clara: 
När man står och pratar med en elev så håller hon eller han i 
mig, för eleven vet att jag snart är på språng till nästa elev.  
 
Jonna: 
Tänk om vi kunde få eleverna att använda varandras strategier 
lite mer? 

 
Situation 17, Köra fast kan leda framåt…  

Clara: 
Vad är det som gör elever intresserade? Hur får vi eleverna att 
förstå att det jag pratar om nu hjälper dem att lösa problem 
senare? Är det bättre att eleverna får matteuppgiften innan en 
eventuell genomgång?  
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Jonna: 
Tänker du att de får börja med en uppgift och kanske köra fast 
för att se behov av att veta mer? 
 
Clara: 
Ja, på något sätt. 

 
Deltagarna samtalar om elevens matematiska resonemang och hur det 
påverkas av lärarens roll. Reflektionsgruppens samtal pendlar mellan iver att 
förstå alla elevers uttryck för matematiska tankar och känslan av otillräcklighet 
att varken räcka till för alla elever eller ha möjlighet att leda matematisk 
kommunikation i undervisningen så att alla elever blir delaktiga och intresse-
rade av matematikinnehållet. Deltagarna samtalar om kraften i att elever 
använder varandras matematiska strategier och lärarens roll att stimulera och 
utmana elevers nyfikenhet.  
 
Deltagarna samtalar om lärarens roll efter att reflektionsgruppen har tittat på 
en filmsekvens från årskurs 6. Eleverna på filmen arbetar i par med sex olika 
ekvationer som de ska tolka, lösa och redovisa med hjälp av olika uttrycks-
former. Filmsekvensen medför att samtalet i reflektionsgruppen till en början 
fokuseras runt vad som sker i undervisningssituationen och de två eleverna 
som läraren kommunicerar med. Reflektionsgruppen uppmärksammar och 
samtalar om att det inte framkommer av situationen om den ena av de två 
eleverna förstår, eftersom läraren nästan bara riktar samtalet till en av eleverna. 
Reflektionsgruppens samtal följs av att de funderar och problematiserar vad 
som sker bland övriga elever i klassen där läraren inte ens har möjlighet att 
vara. Funderingar om lärarens otillräcklighet samt medvetenhet om att läraren 
riktar samtalet till en eller ett fåtal elever vid diskussioner i ett par, en 
elevgrupp eller i klassen har diskuterats tidigare i reflektionsgruppen.  
6.4.3 Återkommande begrepp  
Inför reflektionsgruppens fjärde träff, i september månad, försöker jag 
sammanfatta vad deltagarna har samtalat om och problematiserat vid tidigare 
träffar i reflektionsgruppen. I denna sammanfattande analys utkristalliseras 
begrepp som återkommer och omtalas frekvent vid olika tillfällen då 
reflektionsgruppen på något sätt samtalar om matematiska resonemang. 
Begreppen förklara, lyssna, omvärdera och argumentera har återkommit under 
samtal i reflektionsgruppen. Jag beskriver under träffen hur jag i analysen har 
uppfattat och tolkat dessa begrepp och ger exempel på hur de har återkommit i 
reflektionsgruppens samtal, hur och vad lärarna har samtalat om när det gäller 
matematiska resonemang. Jag sammanfattar och försöker redogöra för hur 
lärarna tidigare har samtalat till exempel, att elever behöver ges möjlighet att 
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förklara sin egen matematiska tanke samt lyssna och förstå någon annans 
strategi. Elever behöver även ges möjlighet att värdera både sina egna och 
andras strategier för att argumentera för matematiska strategier. Reflektions-
gruppens deltagare uppmanas att fundera över begreppen, förklara, lyssna, 
omvärdera och argumentera och på vilket sätt begreppen hör ihop med elevers 
matematiska resonemang.  
 
Situation 18 och 19 belyser lärarnas samtal om begreppen.  
 
Situation 18, Tolka borde finnas med!   

Clara: 
Tolka skulle jag vilja ha med, förklara och lyssna. Om man inte 
tolkar vad någon säger då kan man inte omvärdera. Mellan 
lyssna och omvärdera tycker jag tolka ska finnas. Ganska ofta 
stannar elever vid att INTE omvärdera. Ja, eleverna bara köper 
den andres tanke, bara håller med.  
 
Jonna:  
Jag förklarar, du lyssnar och vi tolkar båda två vad som sagts. 
 
Clara: 
Vi omvärderar kanske? Argumenterar, omvärderar. Omvärderar 
man innan man argumenterar eller hur och vad menar vi med 
omvärdera? 

 
Jonna: 
Tolkar och omvärderar jag för mig själv, eller ska jag förklara för 
någon annan? 
 

Situation 19, Cyklisk process!   
Bettie: 
Jag tänker på filmen, när Clara jobbade med decimaltal och tal-
mönster och eleverna fick input från YouTube om decimaltal. 
Hur eleverna då fick möjlighet att reflektera och ändra sina 
strategier, sedan reflektera tillsammans med andra elever och 
ändra sina strategier ytterligare en gång.  

 
Majken: 
Då värderade eller omvärderade eleverna sina matematiska tank-
ar. 
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Irma: 
Skulle man kunna tänka så här, jag har löst ett problem och 
förklarar för dig hur jag har tänkt och vad jag har gjort. Då 
lyssnar du när jag förklarar och gör en tolkning. Vi omvärderar 
kanske båda två under tiden och har sedan argument för ett 
resonemang.  
 
Majken: 
Vi håller på med decimaltal i fyran, i dag skulle eleverna berätta 
om ett tal som finns mellan 3,7 och 3,8. Det kom olika förslag 
från eleverna och en del tal hamnade före 3,7 på tallinjen och 
andra efter 3,8 på tallinjen och så fick de förklara igen när de har 
lyssnat på varandra och argumentera för sina tankar. [Majken 
antyder en cirkulär rörelse.]  

 
Deltagarna samtalar om begreppen (förklara, lyssna, omvärdera och argumen-
tera) och försöker förstå vad begreppen skulle kunna innebära i undervisnings-
sammanhang. I reflektionsgruppen samtalas om behovet att elever ges möjlig-
het att tolka, både tolka det man själv tänker och det någon har sagt eller gjort. 
Samtalet i reflektionsgruppen handlar också om vem eller vilka som är in-
blandade då begreppen förklara, lyssna, omvärdera och argumentera används. 
Reflektionsgruppen samtalar med utgångspunkt från Lgr 11, där matematiska 
resonemang beskrivs med orden ”föra och följa resonemang” (Lgr 11, s.63) och 
deltagarna ser värdet av att både förklara och lyssna. I samspelet förklara och 
lyssna medvetandegörs en tolkning som kan leda till en omvärdering både av 
egna och andras matematiska strategier. Samtalet i reflektionsgruppen gör att 
deltagarna ser begreppen som en cyklisk process, hos varje elev och 
tillsammans med andra elever. En cyklisk modell (Förklara, Lyssna, 
Omvärdera FLO) för att stimulera matematiska resonemang i undervisningen 
växer fram i deltagarnas samtal (Fig. 13). Begreppet argumentera nämns, men 
blir inte konkretiserat i den utsträckning som de övriga begreppen förklara, 
lyssna och omvärdera. Reflektionsgruppen samtalar om elevers förmåga att 
tolka både egna och andras strategier för att kunna värdera och omvärdera 
egna matematiska strategier.  
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Figur 13. Reflektionsgruppens cykliska modell (FLO) för att tillämpa matematiska 
resonemang tillsammans med eleverna.  
 
Reflektionsgruppen tittar på samma filmsekvens två gånger, det andra tillfället 
direkt efter att deltagarna har samtalat om begreppen: förklara, lyssna, om-
värdera och argumentera. Filmsekvensen är hämtad från årskurs 6 där eleverna 
arbetar med att kommunicera med olika uttrycksformer för att förstå sex olika 
ekvationer.  
 
Situation 20 belyser deltagarnas samtal om filmsekvensen efter att sett samma 
sekvens en andra gång.  
 
Situation 20, Samma filmsekvens igen, och…   

Irma: 
Nu när jag ser på filmen igen och samtidigt tänker på begreppen 
förklara, lyssna och omvärdera så tycker jag att Clara lotsar väl-
digt mycket. Jag känner igen mig själv.  
 
Majken: 
Hur skulle hon kunna ha gjort för att få de båda eleverna att 
resonera med varandra i stället för att Clara var där och samtalet 
blev riktat till en av eleverna? 
 
Irma: 
Jag tror det är mycket bättre att eleverna får förklarar för 
varandra.  

 
Bettie: 
Vad hade hänt om de hade använt modellen (Förklara, Lyssna 
och Omvärdera)?  

förklara'

lyssna'omvärdera'
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Irma: 
Fler elever hade då blivit utmanade att vara delaktiga i mate-
matikuppgiften.  

 
Samtalet i reflektionsgruppen fortsätter om hur modellen kan användas för att 
skapa intresse och utmaningar för alla elevers delaktighet och förståelse i 
matematikuppgifter. Samtal förs om modellen kan användas som struktur för 
både elevens egna inre tankar och förklaringar för sig själv samt för att tillämpa 
matematiska resonemang tillsammans med andra elever. Deltagarna samtalar 
om att eleverna ofta säger: ”ja, men jag tycker som hon/han” eller ”jag håller 
med”. Reflektionsgruppen samtalar om elevers olika matematiska nivåer och 
problematiken att elever oreflekterat håller med om en matematisk strategi 
utan att veta och förstå varför de håller med. Deltagarna samtalar om 
modellens möjligheter att stimulera matematiska resonemang genom en 
struktur där både föra och följa matematiska resonemang blir tydlig genom 
modellens förklara och lyssna. Genom elevers förklaringar och lyssnande på 
varandras matematiska strategier har elever möjlighet att tolka och värdera 
eller omvärdera det egna matematiska tänkandet. Elever ges möjlighet att 
förklara en matematisk tanke, oavsett tidigare kunskap, eftersom gissning med 
förklaring är en strategi. Det blir då naturligt att ställa frågor liknade: ”Vad är 
det som är lika? Varför valde du den där strategin och inte…?”. Samtalet i 
reflektionsgruppen fortsätter om betydelsen av att kunna använda modellen för 
elever att presentera och förklara sin gissning, därefter lyssna på en annan elevs 
förklaring av sin gissning för att sedan kunna omvärdera egna matematiska 
strategier och utveckla den inledande gissningen. Deltagarna ser modellen som 
en cyklisk process som förhoppningsvis kan upprepas. 
6.4.4 Analys efter avlutat arbete i reflektionsgruppen – Tolka  
Frågor och funderingar i reflektionsgruppen är nu mer reflekterande och 
framåtsyftande jämfört med samtalen i reflektionsgruppens inledningsskede, 
då samtalet ofta avslutades i konsensus. De individuella reflektionerna medför 
att lärarna bär med sig olika erfarenheter från den egna undervisningen till 
samtalen i reflektionsgruppen, vilket deltagarna påpekar som positivt. Citatet 
nedan belyser hur deltagarna beskriver den individuella reflektionen vid en av 
träffarna i reflektionsgruppen. 
 

… att först reflektera själv medför att man har gjort sig själv 
medveten på något sätt, och får ut mycket mer av samtalen i 
reflektionsgruppen. Annars är det så lätt att bara reflektera på 
någons annans reflektion utan att tänka själv.  

 
De egna erfarenheterna från undervisningen gör att deltagarna tar med 
utmaningar och funderingar till gemensamma samtal i reflektionsgruppen. 
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Funderingarna handlar om allt från organisation och struktur av matematik-
undervisning till elevens lärande i de specifikt planerade matematikupp-
gifterna. En del av dessa utmaningar och funderingar, t.ex. Situation 16 och 
17 om lärarens roll i undervisningen, förtingligas och blir till reflektions-
gruppens delade repertoar. Lärarna samtalar om och återger händelser från 
den egna undervisningen, med hänsyn till matematiska resonemang och ut-
maningar lärarna har stött på genom de anpassningar de har gjort för att 
stimulera matematiska resonemang.  
 
I det matematikdidaktiska temat tolka matematiska resonemang är de positivt 
kritiska funderingar som påverkar reflektionsgruppens fortsatta process, 
samtalet och meningsskapandet av återkommande begrepp (förstå, lyssna och 
omvärdera FLO). Dessa begrepp har återkommit tillsammans med begreppet 
argumentera i reflektionsgruppens samtal och förtingligande av innebörden av 
matematiska resonemang i undervisningen men begreppet argumentera 
förtingligas inte bland deltagarna och därmed hör begreppet inte till 
deltagarnas delade repertoar. Förtingligande och meningsskapande av be-
greppen FLO utvecklas till en delad repertoar som i sin tur utmynnar i att 
reflektionsgruppen utvecklar en cyklisk modell (FLO) för att tillämpa mate-
matiska resonemang i undervisningen.  

6.5 Tillämpa matematiska resonemang  
Reflektionsgruppen och dess deltagare har genom processen samtalat om 
matematiska resonemang genom olika teman, att förstå, identifiera och tolka 
matematiska resonemang med utgångspunkt från Lgr 11 och det matematiska 
innehållet algebra. Reflektionsgruppens samtal kommer då och då tillbaka till 
kursplanen i matematik (Lgr 11) och innebörden i matematiska resonemang. 
Vad innebär till exempel texten i Lgr 11? ”[…] föra och följa matematiska 
resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska 
argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar 
dem” (Lgr 11, s. 69). Deltagarna har använt olika strategier, bl.a. ”bra” frågor, 
gissning med förklaring, reflektera med hjälp av stöd och möjlighet att pröva 
sin matematiska strategi, för att stimulera elevers matematiska resonemang.  
 
Vid reflektionsgruppens fjärde och femte träff (september-oktober) är del-
tagarna i ett skede där de samtalar och söker efter redskap för att kunna 
tillämpa och utveckla matematiska resonemang tillsammans med eleverna i 
undervisningen. I reflektionsgruppens sökande efter redskap att tillämpa 
matematiska resonemang är reflektionsgruppens samtal om lärarens 
otillräcklighet så central att deltagarna utvecklar en cyklisk modell (förklara, 
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lyssna, omvärdera, FLO) för att tillämpa matematiska resonemang i 
undervisningen. Modellen ger eleverna möjlighet att använda varandras 
matematiska strategier. Under oktober månad provar deltagarna modellen. 
Samtal om kommunikation i matematikundervisningen har kommit i skym-
undan, matematiska resonemang är fokus i reflektionsgruppens samtal.  
 
Figur 14 illustrerar reflektionsgruppens sista tema, tillämpa matematiska 
resonemang, där kritiskt positiva funderingar och frågor som uppstår är: 
reflektionsgruppens cykliska modell (FLO), tidigare matematikdidaktiska 
modeller och teorier samt Lgr 11.  

 
 
Figur 14. Tre kritiskt positiva områden inom temat tillämpa matematiska resonemang,  
 
Reflektionsgruppens modell (FLO) genomsyra deltagarnas samtal om kärn-
frågan.  
6.5.1 Reflektionsgruppens cykliska modell  
Under oktober månad har deltagarna provat att tillämpa reflektionsgruppens 
cykliska modell (Förklara, Lyssna och Omvärdera, FLO) som de själva har 
utvecklat för att stimulera matematiska resonemang i undervisningen. Modell-
en kan enligt deltagarna skapa struktur och organisation så att elever får 
redskap och kan ta del av varandras matematiska strategier och därmed minska 
lärarens frustration över att inte ha möjlighet att lyssna på och inspirera alla 
elever. Reflektionsgruppens deltagare problematiserar berättelser från den egna 
undervisningen och försöker förstå hur de själva samtalar med elever för att 
stimulera matematiska resonemang.  
 
Situation 21 belyser hur deltagarna samtalar om erfarenheter de har med 
sig efter att ha provat den cykliska modellen (FLO). Deltagarna har 
planerat matematikuppgifter innehållande likhetstecknets betydelse, där 
modellen (FLO) skulle kunna tillämpas.  
  

Reflektionsgrupp
-ens cykliska 

modell (FLO) 
(situation 21, 22) 

Matematik-
didaktiska modeller 

och teorier 
(situation 23, 24) 

Lgr 11? 
(situation 25, 26) 
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Situation 21, Finns det inga modeller som beskriver vad ett matematiskt 
resonemang innebär?  

Bettie: 
Våga fråga och bli medveten om vad en bra fråga är. Våra elever 
prata ofta om ”bra” frågor. 
 
Clara: 
Elever behöver tolka efter att man har lyssnat, först då kan man 
omvärdera. 
 
Bettie: 
I bland måste man också prova både sin egen och andras 
strategier och jämföra dem. Man kanske behöver prova flera 
gånger. 
 
Jonna: 
Jag tänker också, det måste ju vara med matten som till exempel 
svenskämnet, där man ska lära sig att skriva olika genrer. Då 
måste man visa bra exempel på rätt nivå för att elever ska kunna 
utveckla skrivandet. Jag tänker, om vi vill att någon ska resonera i 
matematik, då måste ju eleverna få någon slags modell för att 
förstå vad som menas med ett matematiskt resonemang. Finns 
det verkligen inga modeller från tidigare forskning? 

 
Deltagarna använder den cykliska modellen (FLO) för att stimulera 
matematiska resonemang men söker fortfarande efter att förstå vad ett 
matematiskt resonemang innebär, inte bara den progression som beskrivs i 
kursplanen i matematik, Lgr 11. Deltagarna samtalar om och frågar efter 
matematiskdidaktisk forskning som kan definiera och förklara innebörden av 
matematiska resonemang.  
  
Deltagarna samtalar om en filmsekvens från årskurs 6 där uppgiften 4 + 6 =
! − 2 är utgångspunkt. Läraren som genomfört lektionen berättar om 
Skolverkets hemsida där den här ekvationen finns som ett exempel på ekva-
tioner som ofta orsakar missuppfattningar bland elever. Ekvationen!4 + 6 =
! − 2 tolkas ofta 4 + 6!blir, vilket kan ses som dynamisk förståelse, och den 
vanligaste missuppfattningen är att ! = 10. Ekvationer då ! står framför 
subtraktionstecknet orsakar svårigheter hos elever. Lektionen inleds med 
ekvationen 4 + 6 = ! − 2, följt av enskilt arbete med ekvationen, pararbete 
och en helklassdiskussion. Lektionens inledning följs av en gruppuppgift där 
eleverna uppmanas att tillverka uppgifter för elever i årskurs 2 med avsikten att 
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skapa förståelse för likhetstecknet betydelse. Reflektionsgruppen ser en  
filmsekvens som visar helklassdiskussionen som sker efter att eleverna har 
arbetat både enskilt och i par med ekvationen!4 + 6 = ! − 2. Diskussionen i 
helklass visar hur en elev vidhåller att!! = 10. Läraren frågar om eleven kan 
förklara vad det är som gör att eleven väljer!! = 10. Läraren frågar även övriga 
elever om de kan förklara hur de som väljer ! = 10 eller ! = 12 tänker och 
om eleverna kan förklara vad som skiljer de matematiska strategierna i 
respektive svar. Detta gör läraren utan att värdera vad som är rätt eller fel svar.  
 
I reflektionsgruppens samtal beskriver läraren glädjen efter lektionen både över 
att eleven stod fast vid sitt argument att ! = 10  och hur småpratandet i 
klassrummet ledde till att eleverna blev frustrerade och ville hitta argument för 
att kunna förklara och övertyga om varför ! = 10  inte stämmer. I 
reflektionsgruppen samtalas om insikten och värdet av att arbeta och faktiskt 
ibland basera sin undervisning på matematiska missuppfattningar. Deltagarna 
samtalar om betydelsen av att använda både likhetstecknet och inte-lika-med-
tecknet. Inte lika-med-tecknet har medfört intressanta matematiska samtal 
som förut inte blev något samtal bland deltagarna.  
 
Reflektionsgruppens cykliska modell (FLO) blir ett sätt att organisera 
undervisningen och tillämpa matematiska resonemang tillsammans med 
eleverna. Deltagarna har provat att använda modellen i undervisnings-
situationer med gemensamt planerade matematikuppgifter från bland annat 
Strävorna 4B, Uppslag: Mönster med stickor, Ahlström (NCM 2013a) inne-
hållande geometriska talmönster som kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 
Deltagarna har både individuellt och gemensamt samtalat om flera begrepp 
som skulle kunna vara av betydelse för matematiska resonemang, som t.ex. 
tolka, tänka själv, ifrågasätta och prova.  
 
Situation 22 belyser reflektionsgruppens samtal om olika begrepp som 
deltagarna ser som en förutsättning för matematiska resonemang. 
 
Situation 22, FLO-modellen, är det verkligen matematiska resonemang som 
tränas? 

Irma: 
Jag tycker att alla våra andra begrepp ingår i modellen, förklara, 
lyssna och omvärdera. Prova, prova flera gånger tycker jag är 
viktigt. Men prova borde ingå i begreppet omvärdera, innan man 
förklarar igen?  
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Clara:  
Möjligen att tolka ska finnas med? 
 
Irma: 
Om eleverna använder och följer den här processen både själv 
och tillsammans med andra. Förklarar för sig själv och för andra, 
lyssnar på kompisarna, tolkar och värderar sig själv. Kanske en 
argumentation, ett resonemang utvecklas genom kommunika-
tionen, är det det resonemang handlar om? 
 
Bettie: 
Kommunikationen är nästan som banor för resonemanget, att 
förklara, lyssna, värdera och argumentera.  
 
Majken: 
Att använda olika uttrycksformer och berätta hur dessa hör ihop, 
är det kommunikation?  

 
Reflektionsgruppen samtalar om sina individuella reflektioner de har med sig 
till reflektionsgruppen efter att ha tillämpat FLO-modellen i undervisningen 
tillsammans med matematikövningar i geometriska mönster (Strävorna 4B, 
Uppslag: Mönster med stickor, Ahlström NCM 2013a). Deltagarnas samtal 
handlar om vad modellen kan ha inneburit för varje elev och begreppet 
kommunikation, i samband med att olika uttrycksformer diskuteras och sätts i 
ett sammanhang. Funderingar uppstår i reflektionsgruppen om matematiska 
resonemang kan utvecklas genom kommunikation i matematik. Deltagarna 
har arbetat med matematikuppgifter där eleverna getts möjlighet att beskriva 
och uttrycka geometriska talmönster med hjälp av olika uttrycksformer. 
Deltagarna samtalar nu om kommunikationens värde vid matematiska resone-
mang. Reflektionsgruppen samtalar om den cykliska modellen (FLO) som en 
modell för matematisk kommunikation där olika uttrycksformer, strategier och 
metoder kan förklaras och omvärderas. Deltagarna samtalar om det som har 
skett i undervisningen och användningen av FLO-modellen. Lärarna är 
kritiska till om modellen verkligen tränar matematiska resonemang och 
samtalet i reflektionsgruppen förskjuts mot kommunikation i matematik-
undervisningen. I situation 22 samtalar lärarna om kommunikationsbanor, 
”[…] kommunikation som banor för resonemanget”. Samtalet bland lärarna 
fortsätter om hur elevers berättelser och förklaringar om olika uttrycksformer 
skulle kunna ses som kommunikation i matematik, som i sin tur stimulerar det 
matematiska resonemanget. Deltagarnas berättelser om elevers användning av 
olika uttrycksformer för att förklara och tolka varandras representationer 
problematiseras nu som matematisk kommunikation.    
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6.5.2 Matematikdidaktiska modeller och teorier 
Vid reflektionsgruppens träff i oktober framkommer att deltagarna söker efter 
matematikdidaktisk forskning och teorier som definierar och beskriver vad ett 
matematiskt resonemang innebär. Jag väljer att presentera Lithners (2006; 
2008) teoretiska ramverk för kreativa och imitativa matematiska resonemang i 
reflektionsgruppen, november. Jag beskriver att imitativa resonemang kan ses 
som att imitera, eleven härmar en lösningsmetod. Ibland imiterar eleven en 
repertoar som de ännu inte behärskar men som senare kan leda till förståelse. I 
ett kreativt matematiskt grundat resonemang utvecklar eleven en 
lösningsmetod vilket Lithner beskriver som långsiktigt för matematisk 
förståelse. Vidare beskriver Lithner grundläggande delar för ett kreativt 
matematiskt grundat resonemang som: en ny resonemangssekvens skapas eller 
återskapas samt att strategival stöds av ett matematiskt argument. 
 
Under träffen i november samtalar reflektionsgruppen om Lithners (2006: 
2008) ramverk för imitativt och kreativt matematiskt grundat resonemang. 
Reflektionsgruppen samtalar om de teoretiska begreppen för att få en 
förståelse för vad begreppen (t.ex. ny resonemangssekvens, imitera en 
lösningsstrategi, matematiskt argument) skulle kunna innebära i deras 
matematikundervisning. Vid det inledande samtalet är deltagarna överens om 
att de använder och stimulerar elever främst genom imitativa resonemang. 
Deltagarna beskriver hur eleverna härmar och imiterar det lärarna själva säger 
och gör i undervisningen. Deltagarna är nyfikna på hur de ska kunna utveckla 
förståelse och medvetenenhet både hos sig själva och hos eleverna för att 
utveckla och stimulera ett kreativt matematiskt grundat resonemang (Lithner 
2006; 2008). Reflektionsgruppen samtalar om och försöker förstå vad de 
teoretiska begreppen skulle kunna innebära i undervisningspraktiken. Del-
tagarna planerar uppgifter med geometriska mönster (Strävorna 4B, Mönster 
med stickor, Uppslaget, Ahlström och Fiskebodar, NCM 2013a) för att 
praktisera reflektionsgruppens den cykliska modellen (FLO) tillsammans med 
Lithners ramverk i syfte stimulera ett kreativt matematiskt grundat resone-
mang i undervisningen.  
 
Situation 23 och 24 belyser samtal i reflektionsgruppen efter att lärarna använt 
reflektionsgruppens egen cykliska modell (FLO) tillsammans med Lithners 
teoretiska ramverk för kreativt matematiskt grundat resonemang samt 
matematikuppgifter på Mönster med stickor och Fiskebodar, Strävorna 4B, 
(NCM 2013a). 
  



 98 

Situation 23, En ny resonemangssekvens?  
Irma: 
Resonemangssekvens, en ny resonemangssekvens skapas eller 
återskapas, det tycker jag är svårt och jag har funderat på vad 
betyder det? 
 
Clara: 
Att utveckla en ny resonemangssekvens eller återskapa en? Jag 
tänker likhetstecknet är ju aldrig nytt om man jobbar med det i 
årskurs 6, då återskapar man en resonemangssekvens i det 
sammanhanget? 
 
Irma:  
Jag har precis gjort en övning med mönster, [Irma refererar till: 
Strävorna 4B, Uppslag: Mönster med stickor, Ahlström (NCM 
2013a), se Fig. 15]. I uppgiften ska eleverna bygga och beskriva 
mönstret och skriva en generell formel för mönstret. 

 
Figur 15. Matematikuppgift som använts av lärarna i undervisningen, 
Strävorna 4B, Uppslag: Mönster med stickor, Ahlström (NCM 2013a). 

 
[Irma citerar ett samtal från undervisningen.] 
Om en elev säger: ”4 + 4 + 4 +…”. Då frågar en kompis: ”Varför 
då, jag förstår inte?”. En tredje elev svarar: ”Man tar figurens 
nummer gånger fyra.” En fjärde elever säger: ”Mönstret ökar 
med fyra i varje figur”. [Irma hänvisar till elevernas citat]: Då kan 
det vara flera matematiska argument från olika elever som ger 
den nya resonemangssekvensen och den generella formeln, figur 
x är lika med x ×!4.  
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[Irma fortsätter att citera vad som har sagts bland eleverna i 
genomförd undervisningssituation] En elev frågar: ”Vad då figur 
x är lika med x ×! 4?” [Irma berättar om vad som har skett i 
undervisningen slutar med]: 
 
Hur eleverna försöker förklara för att övertyga varandra och 
skapa förståelse. Kan det vara en ny resonemangssekvens? 

 
Majken: 
Jag tänker på de här yngre eleverna, när jag har arbetat med 
mönster och använt ”fyrfältaren” [fyrfältaren en modell som har 
använts för att arbeta med olika uttrycksformer i reflektions-
gruppen]. Eleverna lägger stickorna som symboliserar 
Fiskebodarna [Strävorna, 4B; 5B Fiskebodar (NCM 2013a) se 
Fig. 16], ritar figurerna, fyller i tabellen utan stickor och så 
beskriver eleverna mönstret med ord, då skapar man ju ett 
resonemang, skulle det kunna vara en ny resonemangssekvens?  

 

 
 
Figur 16. Fiskebodar (Strävorna, 4B; 5B NCM 2013a).  
 
Situation 24, Lyssna svårast! 
Irma: 
Det som är svårast för många elever i vår modell (FLO) är att 
lyssna på varandras förklaringar och argument. Som i Fiske-
bodarna hur en del elever gör precis lika som i förgående uppgift, 
mönstret ökar med fyra. [Irma citerar vad en elev har sagt i 
undervisningssituationen]: ”Ja men det ska vara 40 när det är 10 
bodar 4!× 10 = 40” [Irma fortsätter att beskriva hur de andra 
eleverna i gruppen försökte övertyga och argumentera för den 
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extra väggen som är gemensam för fiskebodarna]. Lyssna och 
förstå andras förklaringar och argument är supersvårt.  

 
Clara: 
Det du beskriver, Irma, är nog att skapa en ny resonemangs-
sekvens. Eleverna har haft ett likande problem med mönster och 
får en ny situation där tidigare kunskap ska användas och åter-
skapas.  
 

I reflektionsgruppen gjordes ett försök att medvetandegöra och anpassa 
Lithners teoretiska ramverk för kreativt matematiskt grundat resonemang till 
deltagarnas matematikundervisning. Deltagarna planerade matematikuppgifter 
för att stimulera matematiska resonemang och prova den egna modellen 
tillsammans med kreativt matematiskt grundat resonemang. I reflektions-
gruppens samtal efter lektionerna kommer frågor upp som visar svårigheten 
med att förstå och transformera ett teoretiskt ramverk.  
6.5.3 Reflektionsgruppens cykliska modell (FLO) och Lgr 11 
Reflektionsgruppens arbete inleddes i mars 2013 med samtal om textinne-
hållet i styrdokumenten (Lgr 11), på samma sätt avslutas den sista träffen i 
reflektionsgruppen i januari 2014. Vid den första träffen tolkade deltagarna 
innehållet i styrdokumenten (Lgr 11; Skolverket 2011) med fokus på de två 
förmågorna matematisk kommunikation och matematiska resonemang för att 
skapa en delad repertoar om kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen. Med tanke på reflektionsgruppens kärnfråga: Hur kan lärare 
utveckla kommunikation i matematikundervisningen och stimulera elevers 
matematiska resonemang?. Under reflektionsgruppens process har syftestexten i 
kursplanen i matematik (Lgr 11) varit centralt för deltagarnas menings-
skapande om kommunikation och resonemang i matematikundervisningen 
samt det matematiska innehållet algebra.  
 
Situation 25 och 26 belyser hur texten i Lgr 11 både engagerar och förbryllar 
deltagarna även vid det sista tillfället i reflektionsgruppen.  
 
Situation 25, Hur mönster kan uttryckas… 

Jonna: 
Får jag fråga en sak? I kursplanen i matematik (Lgr 11, s. 63) står 
det ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska 
mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas”. Vad betyder 
uttryckas i det här sammanhanget? Konstrueras, beskrivas och 
uttryckas? 
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Majken: 
Jag tänker på Fiskebodar [ Strävorna 4B, 5B (NCM 2013a)]. Där 
finns en tabell, den ena tabellen är väldigt enkel, en bod blir så 
många tändstickor, två bodar blir så många tändstickor. Då ser 
man ett talmönster växa fram. Kan tabellen vara ett sätt att 
uttrycka mönstret? 
 
Clara: 
Jag tänker att den generella formeln, 1 + 4×!, är det så man 
menar med att uttrycka? 
 
Bettie: 
Kan man uttrycka sig som att alla fiskebodar ökar med 4 stickor? 

 
Jonna: 
Hur gör du då när du beskriver, är inte det att beskriva? 
 
Majken: 
Eller är det att kunna beskriva antalet stickor, en bod har 5 
stickor, två bodar har 9 stickor, tre bodar har 13 stickor. 
 
Jonna: 
Jag tänker i Lgr 11 står det i årskurs 1-3 och årskurs 4-6 att man 
ska konstruera mönstret och beskriva det samt uttrycka mönstret. 
Då tänker jag att beskrivningen var det du gjorde Majken. Hur 
antalet stickor förändras med antalet bodar man ser och kan lista 
ut mönstret, hur många stickor som behövs för till exempel 6 
bodar och då blir uttryckas en formel, kan det vara så? 
 

Deltagarna i reflektionsgruppen väljer att diskutera den text, kunskapskraven i 
matematik (Lgr 11), som vid flera tillfällen samtalats om för att skapa för-
ståelse för de problematiserande samtal de varit del av under processen i 
reflektionsgruppen.  
 
Den sista träffen i reflektionsgruppen avslutas med att gemensamt studera 
texten i Lgr 11 om kommunikation och resonemang i matematikunder-
visningen. Det var med den texten reflektionsgruppens samtal började, den 
första träffen, tio månader tidigare.  
 
  



 102 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna 
ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 
kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga 
och matematiska sammanhang. (Lgr 11, s. 62) 

 
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser. (Lgr 11, s.63) 

 
Situation 26 belyser ett av de sista samtalen i reflektionsgruppen om 
kommunikation och resonemang i matematikundervisning med utgångspunkt 
från formuleringar i Lgr 11.  
 
Situation 26, Kommunikation är det ens en förmåga? 

Clara: 
Är det verkligen kommunikation den undre punkten. Är det det 
man menar med kommunikation? 
 
Irma: 
Jag tycker att den andra punkten också skulle kunna vara ett 
resonemang, med tanke på att argumentera. 
 
Majken:  
Fast om man använder matematikens uttrycksformer, ja man 
använder ju olika uttrycksformer för att få matematiska resone-
mang. Med hjälp av ”fyrfältaren” [en modell som använts för att 
arbeta med olika uttrycksformer i reflektionsgruppen], beskriver 
eleven hur hon eller han har löst uppgiften på olika sätt. Om 
man inte går så djupt, blir det kommunikation alltså? 
 
Irma: 
Jag men ska du argumentera för en lösning, då är det väl 
resonemang? Här står argumentera under punkten det vi i så fall 
kallar kommunikation. 
 
Bettie: 
Eller, fast, bara ”samtala om” och ”redogöra för frågeställningar” 
det är ju kommunikation, tycker jag. 
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Clara: 
Ja fast argumentera passar inte riktigt in där tycker jag, om man 
ska säga att det är kommunikation. 
 
Bettie: 
Nu har vi försökt förstå kreativa resonemang under ett par 
månader, där ”argument med ett matematiskt innehåll” är en del. 
Hur blir det när argumentera finns under det vi tolkar som 
kommunikation [kommunikationsförmågan]? 
 
Majken: 
Men, kommunikation är det ens en förmåga i matematik? 

 
Bettie: 
Eller är det en förmåga över alla de andra förmågorna? 

 
Vid reflektionsgruppens sista träff återupptar deltagarna samtalet om 
kommunikation i matematikundervisningen. Under flera månader har mate-
matiska resonemang varit det mest framträdande innehållet i reflektions-
gruppens samtal och kommunikation i matematikundervisningen har kommit 
i skymundan. Deltagarna samtalar nu om den cykliska modellen FLO som de 
använt för att stimulera matematiska resonemang rentav är en del av elevers 
”kommunikationsbanor” då eleverna kommunicerar med hjälp av olika 
matematiska uttrycksformer. Deltagarna ställer sig också frågande till om text-
en i Lgr 11 verkligen beskriver förmågan matematisk kommunikation.  
6.5.4 Analys efter avlutat arbete i reflektionsgruppen – Tillämpa  
Kritiska funderingar avslutar reflektionsgruppen sista träff. Samtal och 
meningsskapande sker med fokus på den cykliska modellen (FLO) som 
reflektionsgruppen har utvecklat för att tillämpa matematiska resonemang i 
undervisningen. Modellen har genom lärarnas samtal utvecklats till reflek-
tionsgruppens delade repertoar för att stimulera matematiska resonemang 
tillsammans med eleverna. Den delade repertoaren om modellen FLO har 
skapats genom lärarnas reflekterande samtal och berättelser om sin under-
visning, justeringar och anpassningar av både gemensamt planerade mate-
matikuppgifter och anpassningar i lärarnas föreställningar. Lärarna har i 
samtal delat med sig av erfarenheter från undervisningen. Detta har medfört 
att lärarnas ömsesidiga engagemang och gemensamma intresse för reflektions-
gruppens kärnfråga om Hur lärare kan utveckla kommunikation i matematik-
undervisningen och stimulera matematiska resonemang, har förändrat sam-
talet i reflektionsgruppen. Samtalet har förändrats genom deltagarnas delade 
repertoar, framförallt om matematiska resonemang, där den delade repertoar-
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en har utvecklats som fyra matematikdidaktiska teman: förstå; identifiera; 
tolka; och tillämpa matematiska resonemang.  
 
Lärarnas ömsesidiga engagemang i gemensamt planerade, genomförda och 
reflekterade matematikuppgifter har utvecklats till att den delade repertoaren 
om matematiska resonemang har förändrats i reflektionsgruppen. Kärnfrågan 
var ett gemensamt intresse bland deltagarna redan i inledningsskedet. I del-
tagarnas gemensamma intresse om kärnfrågan har reflektionsgruppens del-
tagande och förtingligande utvecklats och samtalet har förändrats genom de 
matematikdidaktiska teman förstå; identifiera; tolka; och tillämpa matematiska 
resonemang som samtidigt har utvecklat och bidragit till förändringar i 
samtalets process över tid.  
 
Reflektionsgruppens samtal har förändrats från att deltagarna i inlednings-
skedet avslutar samtal i konsensus till positivt kritiskt reflekterande samtal. 
Situation 22, 23, 25 och 26 visar hur deltagarna samtalar reflekterande med ett 
kritiskt positivt förhållningssätt. Deltagarna ställer frågor till varandra om 
deras egen cykliska modell om den utvecklar matematiska resonemang eller 
rentav är en struktur för kommunikation för att stimulera matematiska 
resonemang. 
 
Deltagarna är kritiska till hur de själva tolkat Lgr 11 och förmågorna. 
Textinnehållet (Lgr 11) förtingligas och meningsskapande om matematisk 
kommunikation enligt Lgr 11 ifrågasätts (se Situation 26). Deltagarnas kritiska 
frågor och funderingar medför att meningsskapande sker om förmågan 
matematisk kommunikation beskrivs i Lgr 11. Deltagarnas samtal visar 
osäkerhet gällande tolkning av textinnehållet och reflektionsgruppens samtal 
avslutas med frågan om Lgr 11 beskriver förmågan matematisk kommunika-
tion eller inte. Reflektionsgruppen lämnar frågan obesvarad och fortsätter 
samtalet med funderingar och meningsskapande om matematisk kommunika-
tion kan ses som en övergripande förmåga som formar och påverkar de övriga 
förmågorna. Begreppet argumentera som kommit tillbaka vid flera tillfällen i 
reflektionsgruppens samtal men som inte tidigare förtingligats och därför 
heller inte blivit deltagarnas delade repertoar samtalas nu om (Situation 26). 
Lärarnas samtal om begreppet argumentera är kopplat till textinnehållet i 
Lgr11 och frustrationen över att texten som handlar om förmågan matematisk 
kommunikation innehåller begreppet argumentera. Deltagarna samtalar om 
och förtingligar begreppet argumentera som ett begrepp tillhörande förmågan 
matematiska resonemang.  
 
Lithner (2006; 2008) och definitionen av imitativt resonemang och kreativt 
matematiskt grundat resonemang diskuteras i reflektionsgruppen. Lärarna har 
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tidigare varit överens om att de använder och stimulerar eleverna oftast genom 
imitativa resonemang. Deltagarnas förtingligande och meningsskapande av 
kreativt matematiskt grundat resonemang (Lithner 2006; 2008) visar att 
transformationer mellan matematikdidaktiska teorier och yrkespraktik tar tid 
och kräver både tillämpning och reflekterande samtal.  

6.6 Förändringar i samtal och process – en 
sammanfattning 
Med utgångspunkt från kärnfrågan har deltagarna i reflektionsgruppen under 
processen skapat en delad repertoar om matematiska resonemang. Samtalen 
om matematiska resonemang har förändrats i form av fyra teman (förstå, 
identifiera, tolka och tillämpa). Dessa teman har utvecklats med hjälp 
deltagarnas egna positiva och kritiska frågor och funderingar som vuxit fram 
genom gemensamt planerade och genomförda matematematikuppgifter. I 
reflektionsgruppen har berättelser från den egna undervisningen problema-
tiserats och lett till positivt kritiska funderingar. Deltagarna har provat olika 
strategier och metoder från tidigare matematikdidaktisk forskning. Strategier 
och metoder har genom gemensamt planerade och genomförda matematik-
uppgifter transformerats till lärarnas undervisning där nya utmaningar och 
kritiska funderingar uppstått som reflektioner till reflektionsgruppen. 
Reflektionsgruppens kärnfråga bestod av två centrala begrepp, kommunikation 
och resonemang i matematikundervisningen. Under reflektionsgruppens pro-
cess nämns kommunikation i matematikundervisningen sällan. I inlednings-
skedet samtalar lärarna om kommunikation i matematikundervisningen och 
först i slutet av reflektionsgruppens process återkommer deltagarna till 
kommunikation i samtal om olika matematiska uttrycksformer.  

 
Analysen visar att ”bra” frågor för att stimulera matematiska resonemang 
förändrades från hur-frågor, till vad-frågor och varför-frågor. Användningen 
av hur-frågor i undervisningen konkretiserades och förtingligades som initiala 
frågor i reflektionsgruppens samtal. Deltagarna exemplifierade hur-frågor som 
stöd för kommunikation i matematikundervisningen. Lärarnas samtal om 
användning av vad-frågor och varför-frågor i undervisningen beskrevs som 
stimulerande för matematiska resonemang. Under deltagarnas samtal om att 
identifiera och tolka matematiska resonemang planerade deltagarna mate-
matikuppgifter för att stimulera elevers matematiska resonemang. Detta 
gjordes med hjälp av bl.a. Lampert (1990; 2001) och hur hon karaktäriserar 
matematik som vetenskap att formulera antaganden som undersöks och 
verifieras. Med utgångspunkt från Lampert (2001) utvecklade reflektions-
gruppen strategier för att stimulera matematiska resonemang i undervisningen 
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genom att stärka elever att våga gissa om en matematisk strategi förutsatt att 
det finns en förklaring som kan undersökas och verifieras.  
 
Analysen visar att den delade repertoaren i reflektionsgruppen utvecklades till 
att förstå elevers sätt att uttrycka matematiska tankar, genom matematiska 
resonemang. Lärarnas gemensamma intresse och frustration över att inte 
”räcka till” för att stimulera alla elevers matematiska strategier och idéer 
utmynnade i att medvetet tillämpa och träna matematiska resonemang i 
undervisningen. Genom att i den egna undervisningen prova olika strategier 
(tex. Boaler 2003; 2011; Lampert 1990; 2001) för att stimulera matematisk 
kommunikation och matematiska resonemang samtalade reflektionsgruppen 
om begrepp som hade återkommit i samtal (förklara, lyssna, omvärdera och 
argumentera). Begreppen förklara, lyssna och omvärdera utvecklades till 
reflektionsgruppens delade repertoar i samtal om vad en undervisnings-
situation tillsammans med elever behöver innehålla för att stimulera 
matematiska resonemang. Begreppet argumentera förtingligas inte i den 
utsträckning som de övriga begreppen vilket visar att argumentera ingår inte i 
reflektionsgruppens delade repertoar.  
 
I det matematikdidaktiska temat, tillämpa matematiska resonemang utvecklar 
reflektionsgruppen en cyklisk modell (Förklara, Lyssna och Omvärdera FLO) 
som de använder i undervisningen för att stimulera matematiska resonemang. 
Modellen anpassades efter deltagarnas föreställningar och meningsskapande av 
de begrepp som återkommit och förtingligats under reflektionsgruppens 
process. I deltagarnas samtal finns funderingar och sökande efter matematik-
didaktiska modeller och teorier som förklarar innebörden av matematiska 
resonemang (Situation 21). Med hänsyn till lärarnas fråga om definitioner av 
matematiska resonemang presenterades Lithners (2006; 2008) ramverk för 
kreativa och imitativa resonemang. Reflektionsgruppen samtalade och förting-
ligade Lithners (2006; 2008) ramverk för att skapa mening och gemensam 
förståelse om Lithners (2006; 2008) matematiska begrepp tillsammans med 
modellen (FLO) som reflektionsgruppen själv skapat för att utveckla 
matematiska resonemang. Genom reflektionsgruppens ömsesidiga engage-
mang anpassas matematikuppgifter till undervisningen och både individuella 
och gemensamma reflektioner skapar mening och en delad repertoar om 
Lithners (2006; 2008) ramverk. Analysen visar att förändringar och 
transformationer mellan matematikdidaktisk forskning och undervisning tar 
tid och kräver ett reflekterande och problematiserande arbete.  
 
Studiens syfte har att varit följa en process och få kunskap om vad lärare kan 
lära i och från den egna praktiken, då lärare i en praktikgemenskap reflekterar 
och arbetar med att utveckla en kärnfråga om kommunikation och resone-
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mang i matematikundervisningen Sett ur ett deltagandeperspektiv på lärande 
har reflektionsgruppens samtal om matematiska resonemang förändrats under 
processen. Deltagarnas samtal fokuseras på resonemang i matematikundervis-
ningen och reflektionsgruppens delade repertoar (Wenger 1998) om mate-
matiska resonemang skapades genom fyra matematikdidaktiska teman (förstå, 
identifiera, tolka och tillämpa).  
 
Analysen visar att deltagarnas samtal förändras under det första 
matematiksdidaktiska temat (förstå) och delvis genom det andra matematik-
didaktiska temat (identifiera). I reflektionsgruppens inledningsskede samtalade 
lärarna allmänt om det som har hänt i undervisningen.  Lärarna berättade om 
vad eleverna har sagt och gjort samt vad de själva har gjort. Den första delade 
repertoaren i reflektionsgruppen är berättelser om ”görandet”, berättelser och 
meningsskapande om varje lärares vardag. Den liggande konen (Fig. 17) ill-
ustrerar hur samtalen och berättelserna om ”görandet” förändras över tid. 
Konen illustrerar reflektionsgruppens process och hur deltagarnas gemen-
samma intresse, ömsesidiga engagemang och framför allt delade repertoar om 
matematiska resonemang förändras. Den stora svartmarkerade ellipsen längst 
till vänster symboliserar deltagarnas samtal i reflektionsgruppens inlednings-
skede. 
 

 
Figur 17. Reflektionsgruppens process, betydelsen av att problematisera ”görandet”. 
 
Deltagarna samtalade i inledningsskedet om det mesta som kan ske i en 
matematiklärares vardag. Deltagarna berättade för varandra om det som hänt 
under dagen i undervisningen, om ett samtal någon hade haft med sin rektor 
eller en enskild elev. Lärarna hade behov av att ta del av varandras erfarenheter 
från matematikundervisningen. Ofta slutade berättelserna i bekräftelse av 
varandra, någon form av konsensus. Under processen blev deltagarnas berättel-
ser mer och mer fokuserade på reflektionsgruppens kärnfråga om hur lärare 
kan utveckla kommunikation i matematikundervisningen och stimulera elevers 
matematiska resonemang.  
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När jag läser igenom alla transkriberade samtal framträder osäkerhet i gruppen 
vid de två första träffarna, något som förändras under processen. De deltagan-
de lärarna uttryckte sig allmänt om matematik och matematikundervisning i 
början, möjligen nämns de två begreppen, kommunikation och resonemang i 
matematikundervisning och hur svårt det är att förstå de båda begreppen i 
kursplanen i matematik (Lgr 11). Reflektionsgruppens delade repertoar är 
inledningsvis sökandet efter bekräftelse i varandras svårigheter att hantera 
kommunikation och resonemang i matematikundervisningen, både i relation 
till elever, föräldrar och kollegor. Inledande samtal i reflektionsgruppen 
handlar om problematiken att tolka texten i Lgr 11 där deltagarna lägger 
skulden på myndigheter och politiker som en förklaring till varför det är svårt 
att förstå innebörden av kommunikation och resonemang i matematikunder-
visningen enligt textinnehållet i Lgr 11. Lärarna avvaktar och ställer inte 
problematiserande frågor till varandra under de två första tillfällena i 
reflektionsgruppen. Deltagarnas turtagning och avvaktande funderingar över 
vad som skulle kunna vara rätt svar är påtaglig, som om jag skulle äga svaren. 
 
I reflektionsgruppens slutskede samtalar deltagarna fortfarande om ”görandet” 
i undervisning, men nu på ett reflekterande, positivt, kritiskt sätt både till de 
individuella och de gemensamma reflektionerna. Deltagarna ställer utmanande 
frågor till varandra med avseende på de utmaningar lärarna mött i under-
visningen. Lärarna problematiserar ”görandet” i undervisningen med kärn-
frågan i fokus. Med hjälp av den liggande konen (Fig. 17) illustreras hur 
samtalet i reflektionsgruppens slutskede fortfarande handlar om ”görandet”, nu 
med fokus på kärnfrågan och ett kritiskt förhållningssätt till kärnfrågan, vilket 
illustreras av den lilla ellipsen längst till höger.   
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7. DISKUSSION 
Studiens resultat diskuteras här ur ett helhetsperspektiv. Inledningsvis förs en 
diskussion om resultatet i förhållande till tidigare forskning. Detta följs av en 
diskussion om studiens genomförande. Därefter diskuteras resultat i relation till teori 
och metod. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens bidrag till yrkesverk-
samma lärare och fortsatt forskning  

 7.1 Vad kan lärare lära i en organiserad 
praktikgemenskap? 
Studiens syfte har varit att följa en process och få kunskap om vad lärare kan 
lära i och från den egna undervisningen, då lärare i en praktikgemenskap 
(reflektionsgruppen) reflekterar och arbetar med att utveckla en kärnfråga om 
kommunikation och resonemang i matematikundervisningen.  
7.1.1 Ett gemensamt intresse i praktikgemenskapen 
Vid det första tillfället i reflektionsgruppen framträder lärarnas inledande 
ömsesidiga engagemang genom deltagarnas gemensamma intresse och 
öppenhet i samtalet om att inte förstå innebörden av begreppen kommunika-
tion och resonemang i matematikundervisningen. Detta medför att kärnfrågan 
redan i inledningsskedet är reflektionsgruppens gemensamma intresse. 
Wenger (1998) understryker betydelsen av att lyfta fram varje individs erfaren-
het, skapa spänning och problematisera deltagarnas olika erfarenheter för att 
skapa frustration, justera föreställningar och anpassa dem och därmed ge 
deltagarna möjlighet att förstå sina egna föreställningar bättre. Deltagarnas 
meningsskapande i samtalsprocessen förändras över tid. I reflektionsgruppens 
inledningsskede utmynnar samtalen i konsensus. Över tid utvecklas ett positivt 
kritiskt förhållningssätt i reflektionsgruppen, med utgångspunkt från reflek-
tionsgruppens kärnfråga. Lärarna problematiserar den egna undervisningen 
och utmaningar som de möter där. Berättelser om ”görandet” förändras till att 
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problematisera ”görandet”. Lärarna samtalar om vad som skett med de an-
passningar som gjorts i undervisningen och om egna förändrade föreställningar 
om kärnfrågan.  
 
Individuella reflektioner från varje lärare och dess undervisning används för att 
deltagarna skulle bära med sig erfarenheter från undervisningen till de 
gemensamma samtalen i reflektionsgruppen. De individuella reflektionerna 
visade sig vara betydelsefulla för samtalet i reflektionsgruppen. Lärarna 
beskriver de individuella reflektionerna som ett redskap för att bli medveten 
om val de gör i sin egen undervisning. De individuella reflektionerna blev 
också ett sätt att berätta om och beskriva de utmaningar som uppkommit i 
undervisningssituationer. Berättelserna om görandet blev härigenom reflek-
tionsgruppens gemensamma intresse. Lärarnas reflektioner utvecklas till 
berättelser om elevernas lärande om matematiska resonemang och lärarens 
betydelse för elevernas lärande. Genom berättelserna och det positivt kritiska 
förhållningssättet anpassar lärarna både aktiviteter i undervisningen och egna 
tidigare föreställningar om kärnfrågan. Berättelserna om ”görandet” fokuseras 
över tid mer och mer på kärnfrågan genom att den delade repertoaren om 
kärnfrågan förändras som de fyra temana förstå kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen, identifiera, tolka och tillämpa 
matematiska resonemang. Lärarnas ömsesidiga engagemang om kärnfrågan 
medför att de anpassar gemensamt planerade matematikaktiviteter och justerar 
tidigare föreställningar om kärnfrågan i reflektionsgruppens samtal. Lärarna 
utvecklar under reflektionsgruppens process ett kritiskt förhållningssätt till 
presenterad matematikdidaktisk forskning och styrdokument (Lgr 11; 
Skolverket 2011).  
 
Reflektionsgruppens inledande berättelser var ett sätt att skapa det Wenger 
(1998) beskriver som förutsättningar för en praktikgemenskap, ett gemensamt 
intresse, ett ömsesidigt engagemang och en delad repertoar om matematik-
undervisning. Detta kan jämföras med vad Goodchild (2014, s. 309) beskriver 
som ’community building’, en initial fas för att skapa möjlighet för en lärande-
gemenskap. Deltagarnas meningsskapande tog sin början i och från mate-
matikundervisningen i allmänhet. I interaktionen, berättandet om den egna 
undervisningen, skapar lärarna en gemensam historia och ett gemensamt sätt 
att tala i reflektionsgruppen.  

 
Med utgångspunkt från Sowder (2007, s. 158) och de tre frågor jag ser som 
betydelsefulla för studien att besvara betraktar jag svaren på de två första 
frågorna som beroende av varandra i den här studien (den tredje frågan 
diskuteras i Kap. 7.3). How do teachers learn from their professional 
communities about teaching mathematics? och What can teachers learn 
investigating their own teaching of mathematics? Växelverkan mellan under-
sökande och kunskapande processer har gett lärarna möjlighet att lära om sin 
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matematikundervisning genom reflekterande samtal i praktikgemenskapen, 
reflektionsgruppen. Genom reflektionsgruppens kärnfråga problematiserades 
det som sagts och gjorts i den egna matematikundervisningen. Genom 
lärarnas gemensamma intresse och meningsskapande om kärnfrågan utvecklas 
den egna undervisningen till en plats att studera. Matos m.fl. (2009) skriver 
om lärares lärande som ’learning in and from practice’ där lärare ges möjlighet 
att reflektera i och från den egna undervisningen, vilket t.ex. Jaworski (2006) 
och Matos m.fl. (2009) framhåller som centralt för en lärandeprocess. Det 
reflekterande förhållningssättet med både undersökande och kunskapande 
processer har här använts i likhet med till exempel Brodie (2014), Goodchild 
m.fl. (2013), Jaworski (2006; 2008) och Oliveira och Henriques (2015 i tryck). 
Brodie (2014) framhåller betydelsen av att utveckla målinriktade praktiker 
samt handledarens roll för att skapa möjligheter för undersökande, reflexiva 
och trygga kollegiala lärandepraktiker. På samma sätt som Brodie betonar har 
den här studien haft ett målinriktat förändringssyfte genom reflektions-
gruppens syfte och kärnfråga. I likhet med till exempel Brodie (2014), 
Goodchild m.fl. (2013) och Jaworski (2008) har forskaren haft en deltagande 
roll och därmed påverkat studien.   

 
Reflektionsgruppens förändrade samtal i praktikgemenskapen utvecklas till en 
lärandegemenskap. Utmaningar i och från den egna undervisningen prob-
lematiseras i lärandegemenskapen med utgångspunkt från lärarnas gemen-
samma intresse att söka svar på kärnfrågan. Studiens resultat visar att ett 
gemensamt intresse för kärnfrågan har vuxit och lärarnas berättelser om 
”görandet” har förändrats till att problematisera ”görandet” genom menings-
skapande och förtingligande av kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen.  
 
En slutsats är att kärnfrågan har varit en viktig förutsättning för denna 
lärandegemenskap, vilket kan jämföras med tex. Brodie (2014), Sowder (2007) 
och Timperley och Alton-Lee (2008) som understryker vikten av målinriktade 
lärandepraktiker.  
7.1.2 En delad repertoar om kommunikation och resonemang i 
matematikundervisningen 
Studiens resultat kan beskrivas som att deltagarnas gemensamma intresse för 
kärnfrågan var ett starkt bidrag till att lärarnas samtal förändras från att berätta 
om ”görandet” till att problematisera ”görandet” i den egna undervisningen. 
Studiens resultat kan också beskrivas med utgångspunkt från hur reflektions-
gruppens delade repertoar om kärnfrågan förändrades genom fyra matematik-
didaktiska teman – förstå begreppen kommunikation och resonemang i mate-
matikundervisningen, identifiera, tolka och tillämpa matematiska resonemang. 
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Dessa förändringar i lärarnas samtal kan jämföras med Brodie (2014) där 
matematiklärares samtal om elevers matematiska missuppfattningar förändra-
des i en lärandegemenskap.  
 
Matematiska resonemang utvecklas till reflektionsgruppens delade repertoar 
och samtalet om matematiska resonemang förändras genom fyra matematik-
didaktiska teman. Kommunikation i matematikundervisningen samtalas 
främst om i reflektionsgruppens inledningsskede och slutskede. Kommunika-
tion i matematikundervisningen utvecklas inte till reflektionsgruppens delade 
repertoar på samma sätt som matematiska resonemang. När reflektionsgrupp-
en samtalar om kommunikation i matematikundervisningen sker det under-
förstått som om det är något lärarna är väl bekanta med. Samtidigt har lärarna 
svårt att förtingliga och skapa mening om hur kommunikation i matematik-
undervisningen används. Deltagarna är i inledningsskedet liksom vid sista 
träffen frustrerade över Lgr 11 och om matematisk kommunikation över-
huvudtaget beskrivs som en förmåga eller inte. I reflektionsgruppens inled-
ningsskede uppmärksammar lärarna att begreppet kommunikation inte finns 
med i kunskapskraven i Lgr 11. Jämförelser med texter både från Lgr 11 och 
Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011) försvårar 
lärarnas tolkning av innebörden av kommunikation i matematikunder-
visningen.  
 
Det finns flera orsaker till att resonemang i matematikundervisningen kom att 
bli mer centralt i reflektionsgruppens samtal. En orsak är bekräftelse av 
gemensamma föreställningar om att matematiska resonemang både är svårt att 
förstå innebörden av och svårt att förklara och tillämpa tillsammans med 
eleverna. Det gemensamma intresset för att söka svar på kärnfrågan medför att 
lärarnas samtal och delade repertoar om matematiska resonemang utvecklas 
genom de fyra matematikdidaktiska temana. Lärarna i reflektionsgruppen 
uttrycker under hela processen frustration över att inte förstå innebörden av 
matematiska resonemang, att inte ha redskap för att förklara eller tillämpa 
matematiska resonemang i undervisningen, vilket gör att elever sällan ges 
möjlighet att träna matematiska resonemang. Lärarnas reflektioner över sin 
egen undervisning och användningen av matematiska resonemang överens-
stämmer med tidigare studier (t.ex. Mariotti 2006; Stylianou m.fl 2009) som 
visat att matematiska resonemang i undervisningen varit begränsad och att 
elever har svårigheter att motivera och argumentera för matematiska strategier.  
 
Lärarnas samtal och delade repertoar om matematiska resonemang förändras 
och reflektionsgruppen utvecklar en cyklisk modell (Förklara, Lyssna och Om-
värdera FLO) för att tillämpa matematiska resonemang i undervisningen. I 
reflektionsgruppens meningsskapande om matematiska resonemang synliggörs 
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lärarnas tveksamhet till om FLO-modellen verkligen är en modell för 
matematiska resonemang. Lärarna samtalar om och förtingligar innebörden av 
modellen och hur de använder den i undervisningen. I reflektionsgruppens 
avslutande samtal förtingligas modellen som en modell för att skapa struktur 
och organisation för kommunikation i matematikundervisningen, ”kom-
munikation är nästan som banor för resonemanget, att förklara, lyssna, värdera 
och argumentera” (Situation 22). Den cykliska modellen (FLO) reflektions-
gruppen arbetat fram som en modell för att tillämpa matematiska resonemang 
i undervisningen är enligt deltagarna kanske en modell för att tillämpa 
kommunikation i matematikundervisningen som i sin tur kan stimulera mate-
matiska resonemang. Detta antyds av deltagarna i reflektionsgruppen men 
utvecklas inte till deltagarnas delade repertoar. Den cykliska modellen (FLO) 
har deltagarna i reflektionsgruppen använt som en struktur för att tillämpa 
matematiska resonemang i sin undervisning. Lärarna har använt olika strate-
gier för att stimulera matematiska resonemang, t.ex. våga gissa och ha en 
rimlig matematisk förklaring som kan prövas och värderas, ställa ”bra” frågor 
där både hur- vad- och varför-frågor använts. Utan dessa strategier och ett 
matematiskt innehåll skulle modellen (FLO) inte stimulera matematiska 
resonemang. Enligt Turner m.fl. (2015) handlar förmågan matematisk 
kommunikation om att tolka och förstå en matematikuppgift och hur 
uppgiften kan presenteras och förklaras matematiskt. Detta kan jämföras med 
reflektionsgruppens cykliska modell (FLO). Eleven Förklarar sin matematiska 
strategi, Lyssnar på en annan elevs eller lärares förklaring följt av att eleven 
tolkar och värdera det som sagts och gör en Omvärdering.  
 
Den cykliska modellen för resonemang och bevis enligt NCTM (2008) och 
Lamperts (1990) beskrivning av matematikämnets karaktär kan båda ses som 
återkommande cykliska processer där elevens matematiska förståelse är i fokus. 
Skott (in press) belyser med utgångspunkt från NCTMs (2008) modell för 
resonemang och bevis matematiklärares betydelse för att elever ska ges 
möjlighet att ”vara i” den cykliska processen för resonemang och bevis. Be-
greppet argumentera har samtalats om i reflektionsgruppen men har inte ut-
vecklats till lärarnas delade repertoar. NCTM:s (2008) cykliska modell för 
resonemang och bevis kan användas tillsammans med reflektionsgruppens 
cykliska FLO-modell i matematikundervisningen. I figur 18 illustrerar den 
vänstra ellipsen NCTM:s (2008) ’The reasoning and proof cycle’: antaga; 
motivera; och undersöka (egen översättning NCTM 2008, s. 1, Figure 0.1) 
och den högra ellipsen reflektionsgruppens cykliska FLO-modell: förklara; 
lyssna; och omvärdera. Genom att använda dessa strategier tillsammans med 
ett matematiskt innehåll ges möjlighet att utveckla matematiska argument. 
FLO-modellen har i reflektionsgruppen utvecklats och använts för att tillämpa 
matematiska resonemang i undervisningen. Deltagarna diskuterar i slutskedet 
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av studien om FLO-modellen är ett redskap för att strukturera 
kommunikation i matematik undervisningen i stället för ett redskap för att 
tillämpa matematiska resonemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Illustration och egen tolkning av The reasoning and proof cycle (NCTM 
2008, s. 1, Figure 0.1) tillsammans med reflektionsgruppens cykliska modell (FLO).  
 
Vid den sista träffen i reflektionsgruppen samtalar lärarna om innehållet i den 
sammanfattande syftestexten i Lgr 11 (s. 63). Begreppet argumentera har fått 
ett begränsat utrymme i lärarnas samtal och varken förtingligats eller blivit 
reflektionsgruppens delade repertoar. I slutskedet av reflektionsgruppens 
arbete är lärarnas frustration över Lgr 11 uppenbar. Lärarna förvånas över att 
fortfarande inte förstå Lgr 11, nu med hänsyn till relationen mellan mate-
matiska resonemang och matematisk kommunikation och de anpassningar de 
själva gjort för att utveckla kärnfrågan under processen i reflektionsgruppen.  
 

• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, be-
räkningar och slutsatser. (Lgr 11, s. 63) 

 
Reflektionsgruppen diskuterar att förmågan matematisk kommunikation 
beskrivs som ”samtala om” och att begreppet ”argumentera” finns i punkten 
som beskriver förmågan matematisk kommunikation. Lithner (2006; 2008), 
Turner m.fl. (2015) samt Yackel och Hanna (2003) beskriver argumentation 
som en del av matematiska resonemang. Enligt reflektionsgruppen överens-
stämmer inte Lgr 11 med matematikdidaktisk forskning.  
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Reflektionsgruppen har diskuterat om förmågan matematisk kommunikation 
överhuvudtaget beskrivs i Lgr 11, och om den i så fall är en separat förmåga 
eller en övergripande förmåga som de andra förmågorna är beroende av. 
Genom lärarnas funderingar väcks nya frågor i reflektionsgruppen: Vad händer 
om förmågan matematisk kommunikation ses som överordnad övriga för-
mågor och därmed del av de andra matematiska förmågorna? Turner m.fl. 
(2015) beskriver förmågan matematisk kommunikation som att tolka och 
förstå vad en matematisk uppgift innebär samt hur uppgiften kan presenteras 
och förklaras matematiskt. Turner m.fl. (2015) framhåller också att förmågan 
matematisk kommunikation är del av alla de andra förmågorna och därmed 
formar och påverkar övriga förmågor.  
 
En slutsats som kan dras med utgångspunkt från reflektionsgruppens samtal 
om innebörden av kommunikation och resonemang i matematikundervis-
ningen, är att osäkerhet och frustration om dessa begrepp kan antas gälla inte 
bara i reflektionsgruppen utan också andra matematiklärare.  

7.2 Resultatet i relation till teori och metod  
Den här studien betraktas som utvecklingsforskning (Gravemeijer 1994; 
Goodchild 2008). Metodologin som utgjorts av metoden den utvecklande 
forskningscykeln (Goodchild 2008) och teorin praktikgemenskaper (Wenger 
1998) har passat väl för studiens syfte och forskningsfråga. Metoden har gett 
de olika aktörerna möjlighet till både undersökande och kunskapande pro-
cesser, där erfarenheter och kunskap från olika aktörer varit betydelsefull. Del-
tagarna i reflektionsgruppen har getts möjlighet att problematisera sin egen 
undervisning genom användning av matematikdidaktisk forskning som 
problematiserats med hjälp av frågor som uppkommit i deltagarnas samtal.  
 
Praktikgemenskaper (Wenger 1998) har använts som ett redskap för att 
undersöka en process utifrån ett deltagandeperspektiv. Data har analyserats 
med fokus på hur den delade repertoaren har förändrats i reflektionsgruppens 
samtal både vad gäller reflektionsgruppens syfte och kärnfråga. Med hjälp av 
praktikgemenskaper (Wenger 1998) har analys av data genomförts både under 
pågående arbete i reflektionsgruppen och efter avslutat arbete i reflektions-
gruppen. Växelverkan mellan metod och teori har gjort det möjligt att 
analysera och använda resultaten av analysen som reflekterande redskap i 
reflektionsgruppens arbete, vilket medförde att deltagarna kontinuerligt del-
gavs preliminära resultat genom problematiserande frågor om till exempel 
matematikdidaktisk forskning. Den strukturerade arbetsmodellen för reflek-
tionsgruppens arbete underlättade organisationen i reflektionsgruppen. Det 
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visade sig att den strukturerade arbetsmodellen utvecklas till en reflexiv modell 
där Fas C, reflektion och analys kom att utvecklas till den mest centrala fasen. 
Reflektionsgruppens samtal inleds alltid här, samtalet centreras och 
återkommer till den här fasen flera gånger under en och samma träff. Fas B, 
aktivitet och observation i undervisningen är den fas då läraren hämtar 
erfarenheter från sin egen undervisning. Här gör lärarna anpassningar som 
leder till nya erfarenheter som sedan diskuteras i reflektionsgruppen. Denna 
fas har använts för att förankra reflektionsgruppens arbete i lärarens 
undervisningspraktik. Fas B har stor betydelse för deltagarnas reflektioner i 
reflektionsgruppen och erfarenheterna kommer från andra praktik-
gemenskaper tillhörande respektive lärare, alltså är Fas B samtidigt en fas 
utanför reflektionsgruppens samtal.  
 
Med praktikgemenskaper (Wenger 1998) och den utvecklande forsknings-
cyken (Goodchild 2008) besvaras inte frågan om och hur lärarnas lärande 
påverkar elevernas lärande. Detta kan jämföras med vad Borko (2004) och 
Sowder (2007) framhåller som svårigheten och komplexiteten att genom 
forskning ge svar på frågan hur och vad lärare lär genom kompetensutveckling 
som främjar elevers lärande. Praktikgemenskaper (Wenger 1998) och hur den 
delade repertoaren förändrades i reflektionsgruppen förklarar inte vem eller 
vad som påverkat processen mest. I studien finns flera variabler som påverkat: 
de fem matematiklärarna, deras engagemang och gemensamma intresse för 
kärnfrågan, jag som deltagande forskare, kärnfrågan och dess innehåll och det 
matematiska innehållet algebra. Min förförståelse som matematiklärare och 
min roll som deltagande forskare har på olika sätt påverkat både reflektions-
gruppens process och studiens resultat. Samtalet i reflektionsgruppen hade 
kunnat fortsätta i flera olika spår och de flesta måste med nödvändighet väljas 
bort. Ett exempel är att det hade varit intressant att fördjupa diskussionen om 
Nationella ämnesprov, vilka lärarna ofta nämner och hänvisar till i samtal om 
matematiska resonemang. Ett annat exempel som påverkat studien är hur 
reflektionsgruppens samtal fokuserades på FLO-modellen, och hur reflek-
tionsgruppens process påverkades av att den cykliska modellen (FLO) blev en 
del av lärarnas redskap för att tillämpa matematiska resonemang i under-
visningen. Antagligen har modellen (FLO) både understött reflektionsgrupp-
ens samtal och begränsat deltagarnas samtal att arbeta vidare med kärnfrågan.   
 
Teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998), den design och struktur som 
utvecklades för studien: den utvecklande forskningscykeln (Goodchild 2008) 
tillsammans med de reflekterande redskapen (Kap. 5.5.1 Fig. 7) och den 
strukturerade arbetsmodellen (Kap. 5.5.1 Fig. 6) kan jämföras med t.ex. 
Goodchild m.fl. (2013); Jaworski (2006; 2008) samt Oliveira och Henriques 
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(2015 i tryck) som använt community of inquiry i liknande genomförda 
studier.  
 
Att använda teorin praktikgemenskaper (Wenger 1998) som analysverktyg har 
inneburit flera utmaningar. En utmaning har varit att beskriva och synliggöra 
de tolkningar som gjorts genom analysen på ett trovärdigt sätt. Wengers 
(1998) begrepp: ömsesidigt engagemang, gemensamt intresse och en delad 
repertoar har använts på två sammanlänkande sätt. Reflektionsgruppen har 
designats för att skapa förutsättningar för en praktikgemenskap genom, ömse-
sidigt engagemang, gemensamt intresse och en delad repertoar, samtidigt har 
dessa begrepp använts för analys av data tillsammans med begreppen förting-
ligande och meningsskapande.  

7.3 Studiens bidrag och fortsatt forskning 
I studien synliggjordes yrkesverksamma matematiklärares behov av att ges 
möjlighet att utveckla och problematisera innebörden av kommunikation och 
resonemang i matematikundervisningen. Matematiklärare behöver, som 
resultatet visar, vägledning av matematikdidaktisk forskning för ökad för-
ståelse av innebörden av kommunikation och resonemang i matematik-
undervisningen, detta överensstämmer med t.ex. Stylianides (2009). Bjerneby 
Häll (2006) framhåller betydelsen av att verksamma matematiklärare konti-
nuerligt ges möjlighet till kompetensutveckling som dels utgår från 
matematikundervisningen dels har koppling till matematikdidaktisk forskning.  
 
Sowder (2007) problematiserar frågan What can be learned from research on 
teacher change?. Hon framhåller reflekterande lärandegemenskaper som utgår 
från den egna undervisningen som en möjlighet till förändringar i lärares 
undervisningspraktik och understryker vikten av att matematiklärare till-
sammans med kollegor och forskare skapar dessa lärandegemenskaper. Ut-
veckling av forskningsmetoder som tillhandahåller struktur för både under-
sökande och kunskapande processer är i så fall av betydelse. Den här studien 
visar att det är i och från den egna undervisningen som utmaningar och frågor 
uppstår. Genom att skapa möjligheter för reflekterande samtal med kollegor 
och förutsättningar för att problematisera ”görandet” i undervisningen 
tillsammans med matematikdidaktisk forskning kan både undersökande och 
lärande processer skapas.  
 
Studien har inte tydligt kunna besvara reflektionsgruppens kärnfråga om 
kommunikation och resonemang i matematikundervisningen. Tvärtom har 
frågor väckts och utvecklats av reflektionsgruppens deltagare. Textinnehållet i 
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Lgr 11 skapar möjligheter till olika tolkningar bland matematiklärare. Här 
framgår att styrdokumenten behöver vara tydliga vad avser kommunikation 
och resonemang i matematikundvisningen. Avslutningsvis får ett citat från 
reflektionsgruppen belysa matematiklärarnas frustration om kommunikation 
och resonemang i matematikundervisningen:  
 

Kommunikation och resonemang det känns som en stor del av 
matten, 2/5 av förmågorna i Lgr 11, och vi förstår inte vad de 
innebär. 



SUMMARY IN ENGLISH 
Mathematics teachers’ development and the understanding of what constitutes 
professional learning are topics of ongoing discussions (e.g. Sowder 2007;) 
that highlight the complexities of learning in and from practice (e.g. Brodie 
2014; Goodchild et al. 2013; Jaworski 2006; 2008; Matos et al. 2009; Sowder 
2007). This study builds on the idea that mathematics teachers’ professional 
development needs to be based on their classroom practice (Brodie 2014, 
Goodchild et al. 2013; Kazemi & Franke 2004). A group of five teachers and 
a researcher (me), the reflection group, constitutes a learning community that 
reflects on the teaching practice of the teachers involved as well as on their 
students’ learning. Working collaboratively the mathematics teachers 
developed their understanding of communication and reasoning in algebra in 
their mathematics teaching. My interpretation and way of using this model is 
with the focus on a case (the reflection group) and their process.  
 
Results from a pilot study showed teachers’ difficulties in describing the 
concepts of mathematical communication and mathematical reasoning as well 
as using these concepts in their teaching. Based on the results from the pilot 
study, the main study was designed as a collaborative development initiative in 
the reflection group. The focus of the collaboration is how teachers may foster 
classroom communication and stimulate students’ mathematical reasoning. 
The main purpose of this study is to develop an understanding of what and 
how teachers learn as they participate in the reflection group. The theoretical 
perspective in this study is communities of practice (Wenger 1998), where 
learning is considered to be an aspect of participation in a social practice, as 
the participants are involved in negotiation of its meaning and their shared 
repertoire.  
 
It is a single case study and the case is the reflection group, consisting of five 
mathematics teachers and myself. The teachers work at different elementary 
schools (grade 1-6) and the reflection group meet monthly to discuss and 
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develop teaching that emphasises the students’ mathematical communication 
and reasoning. The project has used the developmental research cycle 
(Goodchild 2008, s. 208) as methodology. This is a cyclic process that 
provides development opportunities for teachers and researching opportunities 
for the researchers. It allows the analysis of developmental activities with 
special emphases on the relation between theories and practice (Goodchild 
2008). Empirical data was generated from discussions and activities in the 
group. The researcher in the reflection group prepared mathematics tasks 
collaboratively, to be used in different classrooms. Data from the reflection 
group was analysed after each meeting. The preliminary and ongoing results of 
the analyses was brought back into the reflection group at the next meeting in 
order to provide further development opportunities (Goodchild et al. 2013). 
Based on the reflection group’s thoughts and questions I provided the 
participants with current resarch findings and problematizing questions. The 
participants used reflections in three different ways. These reflections are both 
individual and shared in the reflection group. The teachers engage in 
individual reflections before, during and after the implemented lesson. When 
the teachers meet in the reflection group they discuss and reflect together both 
on their own reflections, on examples of student work, generated and on 
videotapes from their teaching. The third way of reflection occurs as the 
researcher presents questions from previous meetings. These reflections are 
used as a tool to problematize teaching-learning-practices in mathematics.  
 
The study is concerned with how the teachers in the reflection group come to 
understand the concepts of mathematical communication and reasoning and 
shift their ways of talking about students’ mathematical reasoning. I identify 
four mathematics education shifts that teachers made in their learning about 
students’ mathematical reasoning: understanding, identifying, interpreting and 
applying mathematical reasoning. The teachers in the reflection group also 
shift their discussions. In the initial stage they conversed with the weight of 
consensus. The discussions in the reflection group shifted from consensus to 
positive critical approach, problematizing the process of learning in and from 
daily practice.   
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Linnéuniversitetet 
 

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
351 95 Växjö • 391 82 Kalmar • Telefon 0772-28 80 00 • E-post dfm@lnu.se • Lnu.se 

 

               XX… 121012 
 
Information om kommande forskningsprojekt i matematik 
 
 
Till berörda lärare 
 
Under maj månad tackade du, XX…, ja till att vara delaktig i ett kommande 
forskningsprojekt i matematik. Projekt kommer att vara ett fortsatt led i de 
fördjupade ämnesträffarna i matematik och implementeringen av Lgr 11. 
Som ett första steg i projektet skulle jag vilja träffa dig, i en intervju, ungefär 
30-60 minuter. Vi kommer bland annat att samtala om 
matematikundervisning, vilka utmaningar, glädjeämnen och svårigheter som 
finns.  
 
Forskningsetiska principer 
Deltagande i forskningsprojektet är anonymt och kommer inte att kunna 
härledas till enskilda individer. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 
som helst avbryta det. Ljud- och videoinspelningar kommer att göras under 
forskningsprojektet. Berörda lärare, rektorer och målsmän kommer att 
tillfrågas inför inspelningen. Datainsamlingen och dess resultat kommer att 
användas i forskningssyfte, forskare och handledare från Linnéuniversitet, 
Växjö och Högskolan Dalarna har tillgång till materialet. 
 
Samtalet kommer att fokusera på följande: 

• matematikundervisning.
• utveckling.av.matematikundervisning.
• fördjupade.ämnesträffar.
• kollegialt.lärande.

 
Hör av dig om du funderar över något. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Helén Sterner 
Tel. XX… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
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Linnéuniversitetet 
 

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
351 95 Växjö • 391 82 Kalmar • Telefon 0772-28 80 00 • E-post dfm@lnu.se • Lnu.se 

 

               XX… 130111 
 
Information om forskningsprojekt i matematik 
 
 
Till berörda lärare 
 
Under maj månad (2012) tackade du, ja till att vara delaktig i ett kommande 
forskningsprojekt i matematik. Projekt kommer att vara ett fortsatt led i de 
fördjupade ämnesträffarna i matematik och implementeringen av Lgr 11 samt 
en komplettering till höstens satsning, Matematiklyftet, Skolverket.  
Den första delen i forskningsprojektet är intervjuer med lärare och den andra 
delen bygger på praktiknära forskning, där forskning med lärare prioriteras. 
Intresserade lärare som deltagit i de fördjupade ämnesträffarna fortsätter att 
arbeta i en utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppen arbetar utifrån en 
arbetsmodell med en gemensam frågeställning. Syftet med frågeställningen 
och arbetet i utvecklingsgruppen är att utveckla undervisningen inom 
prioriterat område. Forskningsfrågan och utvecklingsgruppens frågeställning 
kommer att vara snarlika och därmed kommer forskningsarbetet vara 
transparant.  
Utvecklingsgruppen kommer att träffas ungefär en gång per månad under 
mars till och med september, kl. 15-17. 
Följande datum för utvecklingsgruppen är inplanerad på xx… 
 
Eftersom en del intervjuer är inplanerade den kommande månaden, kan den 
gemensamma frågeställningen ej nämnas ännu.  
 
I nuläget är jag intresserad av att veta om du vill vara en del i 
forskningsprojektet, mejla svar senast …. 
 
Forskningsetiska principer 
Deltagande i forskningsprojektet är anonymt och kommer inte att kunna 
härledas till enskilda individer. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 
som helst avbryta det. Ljud- och videoinspelningar kommer att göras under 
forskningsprojektet. Berörda lärare, rektorer och målsmän kommer att 
tillfrågas inför inspelningen. Datainsamlingen och dess resultat kommer att 
användas i forskningssyfte, forskare och handledare från Linnéuniversitet, 
Växjö och Högskolan Dalarna har tillgång till materialet. 
 
Hör av dig om du funderar över något. 
 
Med Vänlig Hälsning 
Helén Sterner 
Tel. XX… 
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Linnéuniversitetet 
 

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
351 95 Växjö • 391 82 Kalmar • Telefon 0772-28 80 00 • E-post dfm@lnu.se • Lnu.se 

 

               XX… 130417 
 
Informationsbrev 
Du/ni tillfrågas härmed om ditt/ert barns deltagande i ett forskningsprojekt i 
matematik under resterande delen av vårterminen 2013 och höstterminen 
2013. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla matematisk 
kommunikation.  
 
Jag heter Helén Sterner och skriver till er med anledning av planering av ett 
forskningsprojekt tillsammans med klassens lärare, XX… Jag är och har 
arbetat som matematiklärare i årskurs 1-9 i nitton år. Under många år har jag 
varit intresserad av utvecklingsfrågor inom matematikämnet och särskilt 
samspelet mellan lärare och elev. Nu är jag forskarstuderande i 
matematikdidaktik, Linnéuniversitetet, vilket innebär en forskarutbildning 
där det ingår en studie som resulterar i en licentiatavhandling. 
Huvudhandledare för mitt arbete är Professor Jeppe Skott, Linnéuniversitetet, 
XX… och biträdande handledare Universitetslektor Maria Bjerneby Häll, 
Högskolan Dalarna, XX… 
 
Forskningsprojektets innehåll 
Det finns en begränsad kunskap om klassrumsprocesser gällande matematisk 
kommunikation såväl nationellt som internationellt. Forskningsprojektets 
övergripande syfte är att studera och utveckla matematisk kommunikation 
mellan lärare och elev, hur lärare samtalar med elever för att utveckla elevers 
matematiska resonemang. Sju matematiklärare ingår i en reflektionsgrupp för 
att utveckla ovanstående. Dessa lärare träffas regelbundet och använder ljud 
och filmsekvenser från matematikundervisning som arbetsmaterial för att 
utveckla matematiska resonemang.  
 
Hur kommer arbetet med klassen gå till? 
Projektet presenterades i klassen (i dag) sedan kommer jag med hjälp av 
videofilmning och ljudinspelning fånga kommunikation mellan lärare och 
elev i matematikundervisningen. Detta kommer att ske under 5-10 tillfällen 
under perioden maj 2013-december 2013. Forskningsfokus ligger inte på 
eleverna utan på läraren och hennes/hans förhållningssätt och arbete med 
matematisk kommunikation. Filminspelningarna kommer att användas som 
arbetsmaterial i reflektionsgruppen.  
  
Hur ska resultatet redovisas? 
Resultatet ska redovisas i en licentiatavhandling samt artiklar och 
presentationer på konferenser. I resultatredovisningen kommer inga foton 
eller filmsekvenser att förekomma och alla deltagarnas namn kommer att 
avidentifieras. Personuppgifter som möjliggör identifiering kommer att 
behandlas konfidentiellt.  
 

Bilaga 3 



 134 

 
 
 
 
 

  Sida 2 (3) 

 

 

Forskningsetiska principer 
Projektet kommer att genomföras i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
Alla originaldokument (filmer, ljudinspelningar) och arbetskopior kommer 
att förvaras oåtkomligt för behöriga. Medverkan i studien är frivillig och 
deltagarna kan när som helst under projektet avbryta sin medverkan. I övrigt 
lovar jag att göra allt för att forskningen ska ske med högsta kvalitét och att 
resultatet ska vara till nytta för matematikundervisningen i framtiden. 
Här gärna av er per mail eller telefon om ni har frågor. 
 
På nästa sida finns ett formulär, gällande dit/ert barns deltagande i 
forskningsprojektet, som jag ber er skriva på och återlämna till skolan senast 
måndagen den 29 april.  
 
Med Vänlig Hälsning 
Helén Sterner 
Tel. XX… 
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Deltagande i forskningsprojekt i matematik 
Informerat samtycke till att video- och ljuddokumentera 
undervisningssituationer där ditt/ert barn medverka samt tillstånd att använda 
materialet för den ovan beskrivna forskningen. Kryssa för ett av 
nedanstående alternativ och skriv under, både elev och målsman. 
 
 
Elevens namn: 
 
 
 

o Vi# (elev# och# målsman)# säger# ja# till# elevens# deltagande# i#
ovanstående# forskningsprojekt# och# vi# tillåter# videofilmning# av#
undervisning#där#eleven#deltar.!

 
o Vi# (elev# och# målsman)# säger# nej# till# elevers# deltagande# i#

ovanstående# forskningsprojekt,# men# vi# tillåter# videofilmning# av#
undervisning#där#eleven#finns#i#bakgrunden.#!

 
o Vi#(elev#och#målsman)#säger#nej#till#allt#deltagande#i#ovanstående#

forskningsprojekt.#!
 
Datum:_____________________________________ 
 
 
Underskrift av eleven: 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Underskrift av målsman: 
 
 
 
 
 
Med Vänlig Hälsning  
Helén Sterner 
 
 
Lämnas till skolan senast 130429. 
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