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Abstract 

Lövström, Anna (2023). Delaktighet för elever med olika förkunskaper i matematik: en 
interdisciplinär studie om betydelsen av undervisningens utformning och genomförande för 
elevers lärande  (Participation of students with different prior knowledge of mathematics: an 
interdisciplinary study of the importance of teaching design and its implementation for student 
learning) Linnaeus University Dissertations No 480/2023, ISBN: 978-91-89709-90-4 
(tryckt), 978-91-89709-91-1 (pdf). Written in Swedish. 

This dissertation is about developing our knowledge of teaching and student learning 
through examining teaching that has been designed and implemented within a learning 
study. Applying an interdisciplinary approach, this research builds knowledge of how 
teaching can be designed and implemented for young students with different prior 
knowledge of mathematics. The focus is on inclusive education and, in particular, on 
inclusive learning environments. Teaching and learning about whole numbers for 
students in grades 2 and 3 were studied.  

The empirical material, mainly comprising videotaped lessons and the results of identical 
knowledge tests that the students completed before and after the lessons, was collected 
in a learning study and used in two steps. First, the teaching characteristics were analysed 
at a collective level, mainly based on test results used to measure learning outcomes, i.e., 
students’ ability to expand their number range from natural to whole numbers. The 
extent to which the teaching characteristics were transferable to new teaching contexts 
was also investigated. Second, an interdisciplinary approach was followed, applying 
knowledge and theories from special needs education and mathematics education. 
Examining teaching characteristics in relation to outcomes, the research perspective 
expanded from the collective to the individual level, emphasizing participation and 
learning among students with different prior knowledge according to test results.  

Notably, at a collective level, teaching was characterized by being based on the 
identification of critical aspects. Analyses of teaching outcomes at the individual level 
revealed a mixed picture of student learning and participation in the learning study 
lessons. Concerning one studied lesson, an analysis of student test results revealed 
considerable diversity in student achievement, indicating that some students learned 
what was intended while others did not. However, test results from another lesson 
indicated that all students progressed in learning about whole numbers. During this 
lesson, the teacher-guided mathematical discourse incorporating several routines 
seemed to be central to facilitating student participation as well as change in the 
discourse on whole numbers. 

The main conclusion is that the interdisciplinary research approach helped foster deeper 
insight into teaching design and its outcomes regarding individual students’ learning and 
participation. In addition, the findings emphasize the importance of teachers taking 
responsibility for inviting the students into the mathematical discourse in relation to the 
access aspect of participation, and then, through challenging questions, facilitating 
progress to the collaborative aspect of participation.  

Keywords: inclusive education, interdisciplinary research, learning, learning study, 
mathematical discourse, participation, teaching, variation theory, whole numbers.





Förord 

Min doktorsavhandling är färdig och det projekt som påbörjades med mina 
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tillsammans med en stimulerande handledning, har mina kunskaper om 
undervisning och lärande för elever med olika förkunskaper i matematik utvecklats 
betydligt. Tack för er positiva inställning och för att ni alltid har tagit er tid och varit 
tillgängliga när frågor dykt upp under arbetets gång. Constanta, tack för att du har 
varit min handledare ända sedan jag påbörjade avhandlingsprojektet med 
licentiatstudierna!  

Jag vill också rikta ett varmt tack till Kerstin Göransson för värdefulla synpunkter 
vid slutseminariet. Även Malin Gardesten gav som doktorandgranskare viktiga 
infallsvinklar som har varit användbara i avhandlingsarbetet. Ulla Runesson, som 
varit min handledare vid licentiatstudierna samt medförfattare i två av 
avhandlingens artiklar, tackas för samarbetet och för tillåtelsen att använda det 
empiriska material som samlades in under mina studier vid Jönköping University 
även i studierna vid Linnéuniversitetet. Tack till Tobias Bromander och Karolina 
Österdahl för förståelse och support, alltid i positiva ordalag. Deltagande lärare och 
elever, samt doktorandkollegor och andra kollegor som jag har samarbetat med 
genom åren tackas härmed varmt. Föredömlig granskning av mina texter har genom 
åren skett i flera sammanhang, bland annat i Linnéuniversitetets forskningsmiljö 
RIDE (Research in Inclusion, Democracy and Equity). Stort tack till er som läst 
och kommenterat mina texter!  

Tack till släkt, vänner och familj som i samtal låtit mig förstå att de aldrig tvekat på 
min förmåga att genomföra doktorandstudierna. Tack till mamma som alltid 
förmeddelade en positiv förväntning på att det var möjligt att alltid nå längre än den 
plan som först beskrevs. Ett särskilt tack till min man Anders och övriga 
familjemedlemmar! Jag hoppas att vi kan få lite mer tid tillsammans nu när 
avhandlingen är färdigskriven.  

Öland, januari 2023 

Anna Lövström 
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1. Inledning 

Denna avhandling handlar om att utveckla kunskap om undervisning och 
elevers lärande, genom studier av undervisning som har utformats och 
genomförts inom ramen för en learning study. Fokus är riktat mot hur 
undervisningen kan utvecklas för att präglas av delaktighet i lärandet av 
matematik för elever med olika förkunskaper. Med förkunskaper avses i 
avhandlingen de kunskaper som eleverna uppvisar utifrån det förtest som görs 
före lektionen, vilket är identiskt med det eftertest som görs efter lektionen 
(Bilaga 1). Avhandlingen knyter an till en växande mängd skoldokument och 
forskning som betonar vikten av lärmiljöers utformning för lärande och 
delaktighet i lärandet, samt åtgärder för att tillgodose elevers olika behov (jfr. 
Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; Skolverket, 2022a; SOU 2017:35; 
SOU 2020:42). Avhandlingen knyter också an till kunskap från de två 
vetenskapliga disciplinerna specialpedagogik och matematikdidaktik. 

Resultat från nationella och internationella tester i matematik indikerar att 
skolans undervisning inte förmår att tillgodose elevers olika behov (Skolverket, 
2022a; SOU 2017:35;). Sedan början av 2000-talet är det färre elever som når 
de högsta kunskapsnivåerna i matematik, medan en större andel elever presterar 
på de lägsta nivåerna (SOU 2017:35). Den skolkommission som tillsattes 2015, 
bestående av representanter från olika verksamhetsområden, markerade den 
allvarliga situation som svensk skola då ansågs stå inför (SOU 2017:35). 
Skolkommissionen uppmärksammade att det fanns problem i många av 
Sveriges skolor när det gäller att skapa miljöer som stödjer alla elevers lärande 
och utveckling. Brister i lärmiljön sågs som en möjlig förklaring till de 
oroväckande kunskapsresultaten, vilket medfört skollagsändringar med ökat 
fokus på elevers trygghet och studiero (Prop. 2021/22:160). Brister i lärmiljön 
ses alltså som en bidragande orsak till brister i lärande, vilket exempelvis 
avspeglas i att tusentals elever varje år inte blir behöriga till nationella program 
i gymnasieskolan (SOU 2017:35). År 2022 saknade nästan 18 000 elever 
slutbetyg som skulle kunna ge dem tillträde till något av de nationella 
programmen (Skolverket, 2022a). Statistik visar att en hög andel av icke 
godkända betyg finns i ämnet matematik (Skolverket, 2022a). Hur skolans 
undervisning i matematik förmår skapa lärmiljöer, som tillvaratar elevers 
olikheter och ger en likvärdig utbildning, är därför i fokus i denna avhandling. 
Undervisning betraktas i avhandlingen som den aktivitet där läraren arbetar för 
att stödja elevers lärande (jfr. Svensson, 2014). Begreppet lärande kommer att 
beskrivas längre fram i teorikapitlet. Det är undervisning och lärande i ett fåtal 
klassrumskontexter som har studerats och som utgör avhandlingens empiriska 
underlag.  

Problemet med svenska elevers sjunkande kunskaper i matematik är, och 
har under lång tid varit, en central fråga på den politiska agendan. En 
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omfattande åtgärd för att komma till rätta med problemet, återfinns i 
Skolverkets uppdrag att anordna fortbildning för att stärka lärarnas didaktiska 
kompetens (Regeringsbeslut U2011/4343/S m. fl.). I denna fortbildning har 
bland annat learning study använts som modell för lärares kollegiala arbete 
(Skolverket, 2011). De möjligheter som gavs för lärare att kollegialt samarbeta 
för att utveckla undervisningen i olika ämnen pågår fortfarande, och har 
sammanställts i en nätbaserad lärportal (Skolverket, u.å.). Ytterligare en åtgärd 
är den garanti för tidiga stödinsatser inom bland annat matematik som skrivits 
in i skollagen (Prop. 2017/18:195). Den tidiga kunskapsutvecklingen i 
matematik tillmäts stor betydelse och detta reflekteras i bestämmelsen om att 
särskilt uppmärksamma de elever i förskoleklass och i lågstadiet som riskerar 
att inte nå de aktuella kunskapskraven (SFS 2010:800, 3 kap. 4 §). Garantin har 
tillkommit för att skolor, med stöd av obligatoriska kartläggnings- och 
bedömningsmaterial, tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte 
uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som 
andraspråk eller matematik (SFS 2010:800, 3 kap. 4 §).  

Olika förslag har framkommit avseende hur elevers olika behov ska kunna 
tillgodoses. Särskilt fokus har ägnats åt situationen för de elever som uppvisar 
svårigheter med att nå utbildningens mål, det vill säga där skolan enligt lag har 
ett kompensatoriskt uppdrag (jfr. SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). En möjlig lösning 
för kommuner är att utforma specifika resursskolor där elever i behov av särskilt 
stöd kan tas emot (jfr. SFS 2010:800, 10 kap. 31 §). Med specialpedagogisk 
terminologi kan denna lösning relateras till ett kategoriskt perspektiv där 
svårigheter som uppstår främst ses som individbundna (Persson, 1998). En 
annan möjlig lösning är att utveckla inkluderande lärmiljöer där skolans ansvar 
att anpassa fysiska, pedagogiska samt psykosociala lärmiljöer runt eleven är 
framträdande (jfr. SOU 2020:42; Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
Denna lösning kan relateras till ett relationellt perspektiv där orsaker till 
skolsvårigheter vanligen söks i hur omgivningen förmår bemöta individens 
förutsättningar (Persson, 1998). Avhandlingen knyter an till skolrelaterade 
dokument, rapporter och forskning där skolans ansvar att utforma inkluderande 
lärmiljöer i klassrummet lyfts fram som avgörande för elevers lärande (jfr. 
Persson, 1998; SOU 2020:42; Sveriges Kommuner och Landsting, 2017).  

Den undervisning, utformad utifrån learning study-modellen, som studeras 
i avhandlingen är hämtad från min licentiatuppsats (Lövström, 2015). Genom 
att använda en learning study som är en modell för samarbete mellan lärare, 
eller mellan lärare och forskare, samt variationsteorin (Marton, 2015), 
möjliggjordes ett djupt utforskande av det matematiska innehållet relaterat till 
elevers lärande av detta innehåll. Det blev därför möjligt att grundligt undersöka 
vilka aspekter av det matematiska innehållet som behövde fokuseras på i en 
undervisningssituation för att eleverna skulle kunna utveckla kunskap om hela 
tal. Undervisningens utformning och utfall i form av elevernas lärande 
studerades i uppsatsen på vad som kan beskrivas som en kollektiv nivå, där 
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elevers lärande betraktades utifrån i vilken utsträckning undervisningen i 
respektive klass stöttade elevgruppens lärande av det innehåll som var 
intentionen med lektionen. 

Undervisningens utformning och utfall för lärande på individuell nivå, det 
vill säga lärande betraktat utifrån hur variationen i gruppen såg ut avseende hur 
undervisningen lyckas tillmötesgå respektive elevs lärandebehov, har i större 
utsträckning varit i fokus i det fortsatta forskningsarbetet efter 
licentiatuppsatsen. Variationen har identifierats utifrån förtester som visat vilka 
förkunskaper eleverna har haft i relation till undervisningsinnehållet. Därmed 
har det skett ett fortsatt arbete från studier av karaktäristiska drag av 
undervisningen på kollektiv nivå, till att i större utsträckning studera 
karaktäristiska drag av undervisningens utformning och utfall avseende elevers 
lärande på individuell nivå. Det är skillnaden mellan elevers resultat i eftertestet 
gentemot resultatet i förtestet som visar på att lärande har skett, men det är också 
möjligt att till viss del upptäcka elevernas lärande under lektionen. 
Kunskapsobjektet, som bygger på empiri från learning studyn, har därmed 
under avhandlingsarbetets gång utvecklats från ett huvudsakligt fokus på 
kunskap om learning study när det gäller hela tal i elevgrupper, till att i större 
utsträckning fokusera på kvaliteter i undervisningen som ger elever med olika 
förkunskaper möjligheter att lära sig undervisningsinnehållet och vara 
delaktiga. 

För att kunna genomföra en övergripande analys på både kollektiv och 
individuell nivå, som bygger på detaljerade analyser, uppstod i arbetet med 
avhandlingen ett behov av att använda kunskaper både från det 
matematikdidaktiska fältet och det specialpedagogiska fältet. Detta behov 
resulterade i en sammanflätning av de båda vetenskapliga disciplinerna 
specialpedagogik och matematikdidaktik, där det interdisciplinära arbetet 
framstod som ett lämpligt angreppssätt (jfr. Vetenskapsrådet, 2005). Detta 
innebär att kunskap och teorier från två vetenskapliga discipliner har integrerats 
och återspeglas i avhandlingsarbetet, där det har skett en utveckling från att mer 
generellt studera undervisningens utformning och utfall för elevers lärande på 
en kollektiv nivå i elevgruppen, till att även studera undervisningens utformning 
och utfall för lärande på individuell nivå för enskilda elever. Med stöd av 
variationsteorin (Marton, 2015) fokuserades det matematiska ämnesinnehållet, 
hela tal, som utgör grunden för avhandlingen. Insikten om ämnesinnehållets 
betydelse för elever var användbar för att studera lärande på kollektiv nivå, men 
variationsteorin bedömdes vara begränsande för att förstå undervisningens 
utformning och utfall avseende delaktighet och lärande på individuell nivå 
under lektionerna. För att kunna nå kunskap om förutsättningar för utveckling 
av inkluderande lärmiljöer i de klassrumspraktiker där undervisningen i 
avhandlingen har ägt rum, fokuserades därför elevers delaktighet i vad Black-
Hawkins och hennes kollegor benämner inkluderande klassrumspraktiker (jfr. 
Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). Begreppet inkluderande 
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klassrumspraktiker innebär bland annat att undervisningens utfall1, i form av 
elevers lärande, starkt betonas och ses som ett villkor för att elever ska kunna 
betraktas som delaktiga i undervisningen. Delaktighet i inkluderande 
klassrumspraktiker kan ställas i relation till begreppet likvärdighet, som av 
Malmqvist et al. (2022) beskrivs som ett begrepp som rör skolans 
kompensatoriska uppdrag där varje elev har rätt att få stöd utifrån sina 
individuella förutsättningar och behov. Dessutom ses ämnesinnehållets 
tillgänglighet för elever, samarbetet i klassrummet samt bemötandet av 
mångfalden bland eleverna också som centrala villkor för att elever ska kunna 
betraktas som delaktiga i undervisningen (jfr. Black-Hawkins, 2010, 2014; 
Florian et al., 2017).  

Huruvida elever lär sig av undervisning beror, i likhet med vad Hattie (2009) 
och Florian och Beaton (2018) lyfter fram, på hur undervisningen utformas och 
genomförs, vilket enligt Black-Hawkins och Florian (Black-Hawkins, 2010, 
2014; Florian et al., 2017) alltså är centralt för om elever är delaktiga. Forskning 
om undervisningens utformning och genomförande sker inom olika 
vetenskapliga traditioner. Medan forskning baserad på exempelvis en 
experimentell design vilar på en övertygelse om effektiviteten på olika typer av 
undervisningsmodeller för undervisningsresultat och elevers lärande (Almqvist 
et al., 2015; Hattie, 2009), ligger denna avhandling inom traditionen av att 
använda kvalitativ forskningsdesign och kvalitativa dataanalyser vilket är i linje 
med Florian och Beaton (2018). Med detta kvalitativa synsätt är det möjligt att 
i detalj undersöka vad som händer i undervisningen.   

För att kunna ta hänsyn till komplexiteten i klassrummet, exempelvis 
avseende lärarens roll, och komma åt vad delaktighet kan innebära under 
matematiklektioner i relation till innehållet hela tal, har Sfards (2008) 
diskursbegrepp använts. Diskursbegreppet har använts som ett teoretiskt 
verktyg för fördjupad förståelse för hur undervisningens utformning och 
genomförande är relaterat till elevernas lärande och delaktighet i klassrummet. 
I avhandlingsarbetet utvecklades därmed ett teoretiskt ramverk som bygger på 
en interdisciplinär kunskap för hur individer kan bemötas i 
undervisningssammanhanget på både individuell och kollektiv nivå.  

Det finns inte så mycket kunskap som kan vara direkt användbar för lärare 
om hur undervisning, rent praktiskt, kan utformas för att möjliggöra delaktighet 
för elever med olika förutsättningar (Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 
2021). I ännu mindre omfattning förefaller det finnas kunskap utvecklad från en 
kombinerad ämnesdidaktisk och specialpedagogisk forskningsansats. I denna 
avhandling tas denna lucka i forskningen upp genom att utifrån en 
interdisciplinär forskningsansats studera hur en undervisning som präglas av 

 
1 En intention i avhandlingen har varit att göra en åtskillnad mellan utfall av undervisningen och 
prestation. I avhandlingen används begreppet utfall av undervisning då undervisningens kvalitéer för 
elevernas lärande fokuseras. I de studier där undervisningens utformning för elevers lärande inte tydligt 
kan urskiljas används begreppet prestation.  
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delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika förutsättningar i årskurs 
2 och 3, kan utformas inom ramen för inkluderande lärmiljöer. Avhandlingen 
förväntas ge ett kunskapsbidrag genom att tillhandahålla tydliga exempel på 
utformning av undervisning som relaterar till inkluderande klassrumspraktiker 
(Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 2021). Inom det matematikdidaktiska 
fältet efterfrågas forskning där specialpedagogik och matematikdidaktik förmår 
ge en gemensam bild av inkluderande angreppssätt där olikheter hos elever är 
utgångspunkten (Lambert & Tan, 2016, 2017). Avhandlingen förväntas också 
ge ett kunskapsbidrag genom användandet av det interdisciplinära angreppsätt 
som sammanflätar specialpedagogik och matematikdidaktik. Den kunskap som 
framkommer ger nya idéer avseende kunskap, men även i form av redskap som 
kan användas metodologiskt av andra forskare.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Avhandlingens fokus är relaterat till inkluderande utbildning och då främst till 
vad som har kommit att benämnas inkluderande lärmiljöer. Syftet med 
avhandlingen, mer preciserat, är att utifrån en interdisciplinär forskningsansats 
bidra med kunskap om hur undervisning kan utformas, som präglas av 
delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika förkunskaper i årskurs 2 
och 3.  

Två frågeställningar används för att uppnå syftet: 
 
1. Vad karaktäriserar, utifrån en analys på kollektiv nivå, en undervisning som 

möjliggör för elever i årskurs 2 och 3 att utvidga sitt talområde från 
naturliga tal till hela tal - och i vilken utsträckning är dessa karaktäristiska 
drag överförbara till nya undervisningssammanhang?  

2. Vad karaktäriserar en undervisning, utifrån en analys på individuell nivå, 
som möjliggör delaktighet och lärande för elever i årskurs 2 och 3 med olika 
förkunskaper inom området hela tal? 

 
I avhandlingen fokuseras, liksom i licentiatuppsatsen (Lövström, 2015), 
undervisning och lärande av hela tal i årskurs två och tre. I avhandlingen har 
frågeställningarna dock utvidgats från ett i huvudsak begränsat fokus på 
undervisningens utformning och utfall för elevgruppers lärande (kollektiv nivå) 
till att i högre grad fokusera hur undervisningens utformning och genomförande 
får betydelse för elever med olika förkunskaper (individuell nivå) vad gäller 
lärande och delaktighet. Mer preciserat så undersöks i licentiatuppsatsen och i 
artikel 1 vad som karaktäriserar en undervisning på kollektiv nivå, i 
elevgruppen, som möjliggör för elever i årskurs 2 och 3 att utvidga sitt 
talområde från naturliga tal till hela tal. I artikel 2 prövas de antaganden som 
gjorts i licentiatuppsatsen i nya elevgrupper och med nya lärare. Innehållet i 
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licentiatuppsatsen, samt i artikel 1 och 2, ligger till grund för att besvara 
frågeställning 1.  

I artikel 3 och 4 undersöks vad som karaktäriserar en undervisning, på 
individuell nivå, som möjliggör delaktighet och lärande för elever i årskurs 2 
och 3 med olika förkunskaper inom området hela tal. Innehållet i artikel 3 och 
4 ligger till grund för att besvara frågeställning 2.  

1.2 Avhandlingens olika delar  
Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling baserad på 
följande fem delar:  
 

Licentiatuppsats: Lövström, A. (2015). Från naturliga tal till hela tal (från N 
till Z): Vad kan göra skillnad för elevers möjligheter att bli bekanta med de 
negativa talen? (School of Education and Communication Research 
Reports No. 4) [Licentiatuppsats]. Jönköping University. 

Artikel 1: Runesson Kempe, U., & Lövström, A. (2017). Theory-informed 
lesson study as practice based research: identifying what is critical for 
grade 2 and 3 pupils’ learning of negative numbers, Quadrante, 26(2), 19–
42. * 

Artikel 2: Runesson, U., Lövström, A., & Hellquist, B. (2018). Beyond the 
borders of the local: How “instructional products” from learning study can 
be shared and enhance student learning.  International Journal for Lesson 
and Learning Studies, 7(2), 111-123. * 

Artikel 3: Lövström, A., Malmqvist, J., & Olteanu, C. (2021). Different 
student achievement profiles in a learning study about integers: are the 
students included? International Journal for Lesson and Learning Studies, 
10(1), 17-32. * 

Artikel 4: Lövström, A., Malmqvist, J., & Olteanu, C. (Submitted). 
Participation and mathematical discourse in an interdisciplinary study – a 
lesson to learn from? 

 
*Artiklarna är publicerade i avhandlingen med tillåtelse av de aktuella 
tidskrifterna. 

Licentiatuppsatsen har i sin helhet genomförts och färdigställts av mig. I 
artikel 1 och 2 har jag varit ansvarig för att tillhandahålla och presentera tidigare 
insamlat empiriskt material. I artikel 2 har jag även varit delaktig i att planera 
studiens genomförande och samla in ytterligare empiriskt material. Analys av 
det empiriska materialet i artikel 1 och 2 genomfördes i samarbete med de andra 
författarna. I artikel 3 och 4 har jag haft huvudansvaret för texten. Det innebär 
att textförslag har utarbetats av mig och sedan diskuterats tillsammans med de 
andra författarna. Förslag på revideringar som har uppkommit i dessa möten har 
jag återkommande tagit ställning till och bearbetat till en ny version av text. Jag 
är försteförfattare i artikel 3 och 4, vilket har inneburit att jag även har ansvarat 
för kommunikationen med tidskriften och bearbetning av texten efter reviewers 
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kommentarer. Även vid analysarbetet i artikel 3 och 4 har ansvaret 
huvudsakligen varit mitt. I artikel 3 har sekvenser av den filmade lektionen 
granskats gemensamt av författarna i syfte att öka tillförlitligheten avseende 
analysarbete och tolkning samt för slutsatsdragande. I artikel 4 har lektionen i 
sin helhet granskats, både var för sig, och gemensamt av författarna. 
Anledningen till detta förfarande var att jag var den undervisande läraren i 
lektionen som artikel 4 bygger på.  
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2.  Inkluderande utbildning – 
målsättning och genomförande 

I första delen av detta kapitel beskrivs internationella målsättningar avseende 
en inkluderande utbildning samt hur dessa tolkats och genomförts nationellt. I 
andra delen av kapitlet beskrivs forskning relaterat till inkludering, samt till 
undervisning och lärande av hela tal. Innehållet i kapitlet relaterar till 
avhandlingens fokus på undervisning där samtliga elever ges förutsättningar att 
delta i samma klassrumsaktiviteter, det vill säga en undervisning där syftet är 
att förstå hur undervisningens utformning kan bidra till elevers delaktighet.  

2.1 Från Salamancadeklarationen till inkluderande 
och segregerande processer 

Inkluderande utbildning som internationell målsättning 
Salamancadeklarationen kan beskrivas som en målsättning att uppmana till 
samt främja, god undervisning för alla, och samtidigt specifikt uppmärksamma 
elever i behov av särskilt stöd (UNESCO, 1994; Unescorådet, 2006). 
Inkluderingsprincipen skrivs i målsättningen fram som central genom 
erkännandet av behovet av att arbeta mot ”skolor för alla”, det vill säga 
institutioner som inkluderar alla, som värdesätter olikheter och stödjer lärande 
samt svarar på individuella behov (UNESCO, 1994, s. iii). Segregerade 
utbildningslösningar skulle undvikas, genom att det ordinära klassrummet 
öppnades upp för en mångfald av elever (UNESCO, 1994). Deklarationen 
beskrivs som en vidareutveckling av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
avseende individens rätt till utbildning (United Nations, 1948), samt 1990 års 
världskonferens om utbildning för alla (UNESCO, 1990). I dokumentet 
framkommer att ramverket bör ses som en övergripande vägledning, som bör 
kompletteras med respektive lands handlingsplaner riktade mot att uppnå 
utbildning för alla (UNESCO, 1994).  

Sverige beskrivs av European Agency for Development of Special Needs 
Education (EADSNE, 2003) som ett land som tidigt genomförde lagändringar 
för en inkluderande utbildning, där policy och praktik riktas in på att inkludera 
i stort sett alla elever i den ordinarie sammanhållna utbildningen. Även i 
europeisk statistik om inkludering (EASIE, 2020) framkommer att de allra 
flesta barn i Sverige deltar i ordinarie utbildning. Sverige har dessutom antagit 
Agenda 2030-mål som betonar vikten av inkluderande och likvärdig utbildning 
av hög kvalitet för att uppnå ett inkluderande samhälle (Regeringskansliet, 
2021; UNESCO, 2015). Ur ett internationellt perspektiv skulle därför Sveriges 
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skolsystem kunna betraktas som en utbildning, där strävan efter att inkludera 
samtliga elever i ordinarie utbildning är stark.   

Inkluderande och likvärdig utbildning inom svensk skola 
Statliga utredningar i Sverige visar att Salamancadeklarationen tillsammans 
med andra centrala internationella överenskommelser, har legat till grund för 
utformandet av styrdokument för skolan (Ex. SOU 2002:121; SOU 2003:35). I 
centrala styrdokument, som exempelvis Skollagen och Läroplanen, används 
inte begreppet inkluderande utbildning (jfr. SFS 2010:800; Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022). Andra begrepp 
som kan anses förenliga med inkluderande utbildning förekommer dock, ett 
sådant exempel är likvärdighet. Begreppet likvärdighet innebär att alla elever 
ska ha lika tillgång till utbildning, att utbildningen ska vara likvärdig samt 
kompenserande (SFS 2010:800). Att utbildningen ska vara likvärdig innebär att 
elever, oavsett geografisk hemvist eller skolform, får ta del av en undervisning 
av hög kvalitet som utformats med hänsyn till deras olika förutsättningar och 
behov. Utifrån kravet på en kompenserande utbildning ska skolan sträva efter 
att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
(SFS 2010:800). Sammantaget kan kravet på en likvärdig utbildning ställas i 
relation till den inkluderande utbildning som är målsättning i såväl 
Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994), som i det svenska Agenda 2030-
arbetet med mål 4 att ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” (Prop. 2019/20:188, s. 6). 
Målsättningen att anpassa utbildningen utifrån elevers olika förutsättningar, där 
vissa elever tilldelas mer resurser och får mer hjälp än andra, ligger i linje med 
internationella överenskommelser.  

Användningen av mer specifika stödinsatser för elever som inte når 
uppsatta kriterier för kunskap eller riskerar att inte nå dessa, är ytterligare ett 
exempel på skolans kompensatoriska uppdrag (Wall, 2018). Skollagen 
beskriver stöd på tre nivåer, vilket av Wall (2018) illustreras som en 
trestegsraket med successivt ökat stöd. Den första nivån av stöd benämns 
ledning och stimulans med syftet att alla elever ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt, i förhållande till de mål som anges för utbildningen (Skolverket, 
2022b). Stödnivån ledning och stimulans kännetecknas av att ett 
individualiserat stöd ges inom ramen för den ordinarie undervisningen (Wall, 
2018). Den andra nivån av stöd benämns extra anpassningar och avser ett 
utökat individualiserat stöd till enskilda elever inom den ordinarie 
undervisningen (Skolverket, 2022b). Den tredje nivån av stöd benämns särskilt 
stöd och avser insatser av mer ingripande karaktär, där krav ställs på utredning 
bestående av en kartläggning och pedagogisk bedömning (Skolverket, 2022b). 
Det påpekas att gränserna mellan dessa tre stödnivåer kan variera avsevärt 
mellan skolor och klasser beroende på organisation, resursfördelning och 
arbetssätt (Skolverket, 2014).  Det som betraktas som extra anpassningar i en 
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klass, kan alltså ses som en naturlig del av undervisningen i en annan klass. 
Likaså kan en gränsdragningsproblematik uppstå avseende extra anpassningar 
och särskilt stöd, eftersom huvudprincipen är att särskilt stöd ska ges i den 
ordinarie klassen (jfr. Skolverket, 2014). 

Genom begreppet inkluderande lärmiljöer betonas skolans ansvar att 
anpassa sin verksamhet till eleven, genom att utveckla undervisningen för att 
bättre möta elevers olikheter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). I 
förhållande till de stödnivåer som beskrivits ovan, kan inkluderande lärmiljöer 
tolkas som en strävan att göra det som vanligen betraktas som anpassningar för 
enskilda elever till en naturlig del av undervisningen för alla elever (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2017). Att arbeta utifrån en sådan strävan motiveras 
av att flera elever i klassen förefaller ha nytta av de åtgärder som sätts in på 
klassrumsnivå, vilket innebär att skolsvårigheter kan komma att undvikas 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). I strävan efter att skapa 
inkluderande lärmiljöer där varje elevs behov tillvaratas, behöver skolans 
personal inta ett relationellt perspektiv på lärande och undervisning, vilket 
innebär att mötet mellan eleven och omgivningen analyseras och förändras 
(Persson, 1998). Hur undervisningen i klassrummet utformas har alltså 
betydelse för vilken av stödnivåerna som aktualiseras för eleven.  
 
Uttolkande av dokument om inkluderande utbildning  
Salamancadeklarationen ses som betydelsefull för utveckling och nytänkande 
inom det specialpedagogiska kunskapsfältet, vilket har medfört att inkludering 
blivit ett centralt och omdebatterat begrepp inom forskning (Ainscow et al., 
2019). Formuleringar i deklarationen har dock fått kritik för otydlighet om vad 
som egentligen avses med begreppet ”inclusion”, exempelvis beträffande vilken 
grupp av elever som omfattas av inkluderingen (Florian, 2019; Magnússon, 
2019). I vissa delar av dokumentet betonas en inkludering av samtliga elever, 
medan det i andra delar särskilt nämns elever med funktionsnedsättningar 
(Florian, 2019; Magnússon, 2019). Otydligheten i formuleringar kan förstås 
utifrån att ramverket är tänkt att omfatta länder med mycket olika 
förutsättningar. I dokumentet framkommer att ramverket bör ses som en 
övergripande vägledning, som bör kompletteras med respektive lands 
handlingsplaner riktade mot att uppnå utbildning för alla (UNESCO, 1994). 
Kritiken har även handlat om att tolkningar av skrivningarna i deklarationen 
snarare har förstärkt fokus på individers brister, vilket var just vad man ville 
komma ifrån (Ainscow et al., 2019). Även översättningar mellan språk kan, med 
Sverige som exempel, bidra till olika tolkningar. I originalversionen av 
Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) används termerna ”inclusion” och 
”inclusive education”, som rimligtvis bör översättas med ”inkludering” och 
”inkluderande undervisning” alternativt ”inkluderande utbildning”. I den 
svenska översättningen (Unescorådet, 2006) används i stället begreppet 
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”integration”, vilket kan ha bidragit till olika uppfattningar om hur begreppet 
inkludering används.  

De nationella riktlinjerna för svensk skola bygger på internationella 
överenskommelser om inkluderande utbildning. En forskningsöversikt av 
Göransson et al. (2011) ger dock en mer komplex bild av i vilken utsträckning 
som den svenska skolan kan ses som en inkluderande utbildning. För att 
beskriva komplexiteten kring inkluderande och exkluderande processer i svensk 
skola, kan begreppen pedagogisk differentiering och organisatorisk 
differentiering användas (Persson, 1998). Pedagogisk differentiering beskrivs 
som en inkluderande process, där lärare strävar efter att anpassa innehåll och 
metoder till elevers olika förutsättningar (Persson & Persson, 2012). Författarna 
föreslår dock att pedagogisk differentiering bör förstås som något mer 
övergripande, som har med synen på elevers olikheter att göra.  Strävan efter att 
tillgodose elevers rättighet att delta i det gemensamma och 
gemensamhetsskapande arbetet i den ordinarie klassen ses som central (Persson 
& Persson, 2012). Pedagogisk differentiering överensstämmer med bärande 
idéer inom inkluderande lärmiljöer samt det relationella perspektivet, eftersom 
fokus ligger på skolans ansvar att utforma undervisningen i klassrummet utifrån 
elevers olika förutsättningar (jfr. Persson, 1998; Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2017).  

Med organisatorisk differentiering avses uppdelning av elever i skilda 
skolor, klasser eller grupper utifrån vad som bedömts vara elevers 
förutsättningar för att klara skolarbetet (Giota et al., 2013). Medan pedagogisk 
differentiering kan liknas vid inkluderande processer där undervisningen 
utformas utifrån utgångspunkten att elever är olika, kan organisatorisk 
differentiering liknas vid segregerade processer med innebörden att eleven 
skiljs från sitt ordinarie undervisningssammanhang (jfr. Giota et al., 2013; 
Persson & Persson, 2012).  

Organisatorisk differentiering överensstämmer med bärande idéer inom det 
kategoriska perspektivet, eftersom elever förutsätts kunna anpassa sig till den 
undervisning som erbjuds (Persson, 1998). Om eleverna inte klarar av att 
tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet, så kan de hänvisas till en annan 
gruppkonstellation med en undervisning som anses mer adekvat för att bemöta 
elevernas kunskapsnivå. Undervisningen, utifrån organisatorisk differentiering 
och i enlighet med ett kategoriskt perspektiv, kännetecknas av att inte vara 
flexibel utifrån elevernas behov och förutsättningar (Persson, 1998).  

Organisatorisk differentiering utifrån elevers bedömda kunskaper i 
matematik har historiskt sett frekvent tillämpats i svensk skola (Giota et al., 
2013; Wallby et al., 2001). Trots att nivågruppering togs bort som 
organisatorisk princip i och med införandet av 1994 års läroplan, verkar detta 
sätt att hantera undervisningens tillkortakommanden ändå finnas kvar (Giota & 
Emanuelsson, 2011; Giota et al., 2022). I en studie om grundskolerektorers 
hantering av specialpedagogiska frågeställningar, anger en fjärdedel av 
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rektorerna för årskurs 7–9 att det inom deras skolenhet finns särskilda 
undervisningsgrupper för elever i matematiksvårigheter (Giota & Emanuelsson, 
2011). Även rektorerna för årskurs 1–3 anger att det inrättas särskilda 
undervisningsgrupper för elever i matematiksvårigheter, om än i något lägre 
utsträckning jämfört med de högre årskurserna (Giota & Emanuelsson, 2011). 
Sammantaget dras slutsatsen att rektorer ofta hanterar elevers olika 
förutsättningar att klara skolarbetet genom att dela in dem i kunskapshomogena 
grupper, vilket innebär att särskiljande lösningar tillämpas (Giota & 
Emanuelsson, 2011). Det förefaller med andra ord vara vanligt att undervisa 
elever med olika svårigheter i skolan, utanför den ordinarie klassens ramar 
(Giota & Emanuelsson, 2011). Liknande slutsatser dras i en senare studie där 
det visar sig att separata stödlösningar, i form av stöd i speciella grupper och 
placering av elever med intellektuella funktionsnedsättningar i specialskolor, 
ökat alltmer sedan 1990-talet (Giota et al., 2022).  

I en undersökning om låga kunskapsprestationer i matematik för elever i 
årskurs 9, dras liknande slutsatser om att separata lösningar är vanligt 
förekommande (Karlsson, 2019). Elever med underkänt betyg i matematik samt 
deras lärare intervjuades för att belysa hur svårigheterna med att nå godkänt 
betyg kan förstås, samtidigt som de åtgärder som skolorna vidtagit för att stödja 
eleverna också var i fokus. Resultatet visade att eleverna relaterade 
svårigheterna med att nå godkänt betyg till matematikängslan, täta lärarbyten 
och en stökig arbetsmiljö. Lärarna däremot lyfte främst fram förklaringar 
kopplat till elevers låga förkunskaper, ointresse för ämnet, låga arbetsinsatser 
samt sociala svårigheter i hemmet (Karlsson, 2019). Elevernas förståelse av de 
uppkomna problemen med matematikämnet kan betraktas utifrån ett behov av 
att de inkluderande processerna, i termer av pedagogisk differentiering, borde 
uppmärksammas i högre grad (jfr. Persson, 1998). De åtgärder som skolorna i 
studien huvudsakligen vidtog kan dock liknas vid organisatorisk differentiering 
(jfr. Giota et al., 2013), eftersom det handlar om att eleven erbjuds stöd av 
speciallärare eller specialpedagog utanför klassrummet i särskilda mindre 
grupper.  

Med utgångspunkt av vad som lyfts fram i bakgrundskapitlet förefaller 
organisatorisk differentiering, i betydelsen att ta till separata stödåtgärder, vara 
ett vanligt förekommande inslag i den svenska skolan. Det finns även exempel 
som visar att pedagogisk differentiering, i betydelsen att tillämpa mer 
inkluderande stödåtgärder, är möjlig. Ett sådant exempel är Essunga-studien där 
en organisatoriskt differentierad syn på utbildning, genom ett omfattande 
kommunalt utvecklingsarbete, kunde ersättas av en mer pedagogiskt 
differentierad inställning (Persson & Persson, 2012). För att åstadkomma en 
förändring mot ökad måluppfyllelse, deltog lärarna i litteraturseminarier med 
diskussioner av relevant forskningslitteratur. Under utvecklingsarbetets gång 
fokuserades sådana faktorer som skolan har möjlighet att påverka, exempelvis 
ersattes små separata undervisningsgrupper med ett noggrant planerat och 
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strukturerat specialpedagogiskt stöd inne i klassrummet (Persson & Persson, 
2012).  

Ett annat exempel på pedagogisk differentiering utgör en klassrumsstudie 
med fokus på frågan om lärarens utformning av undervisningen passar eleverna 
i klassen (Florian & Beaton, 2018). I studien beskrivs hur läraren under en 
matematiklektion för elever i 7–8-årsåldern, öppnade upp för frågor från 
eleverna som möjliggjorde en kritisk granskning av undervisningen. Vid 
regelbundet återkommande konversationer med klassen, lyssnade läraren på 
eleverna och använde sig av deras frågor och förslag i undervisningen. 
Exempelvis uttryckte någon elev att uppgifterna var för enkla, medan en annan 
elev ansåg att matematiken borde kopplas till en mer realistisk situation i form 
av en affär. Läraren lyssnade på eleverna utan att värdera det som uttrycktes, 
fokus låg på att försöka förstå elevers olika behov och förutsättningar. Läraren 
granskade kritiskt sin undervisning utifrån de videoinspelade lektionerna, med 
en strävan att tillvarata elevernas tankar som stöd vid utformandet av 
undervisningen (Florian & Beaton, 2018).   

2.2 Från inkludering till delaktighet och 
matematisk diskurs 

Begreppet inkludering 
Inkludering är ett begrepp som har definierats och använts på olika sätt (Florian, 
2014; Göransson & Nilholm, 2014; Haug, 2014). Göransson och Nilholm 
(2014) menar att en enda gemensam definition av inkludering inte är att föredra, 
utan i stället att den operativa definitionen i varje givet sammanhang bör 
klargöras. Liknande slutsatser drar Roos (2019) i en litteraturöversikt om hur 
begreppet inkludering skrivs fram i matematikdidaktisk forskning. Resultatet 
visar att begreppet inkludering används med flera olika innebörder och på olika 
nivåer (Roos, 2019). Innebörden av inkludering kan handla om en ideologi som 
rör likvärdighet i utbildning, men också om insatser för elevers ökande 
deltagande i matematikundervisningen. De granskade artiklarna förhöll sig 
vanligtvis till inkludering antingen på en samhällelig nivå med fokus på 
ideologiska värden, eller på en klassrumsnivå med fokus på 
undervisningsstrategier (Roos, 2019). Inkluderingsbegreppet behandlades 
sällan på både samhällelig nivå och klassrumsnivå inom en och samma studie. 
De värderingar som uttrycks då inkludering hanteras som en ideologi innebär 
en vision om vad inkludering bör innebära, exempelvis likvärdighet. Om 
visionen inte är relaterad till en operationaliserande innebörd i form av 
exempelvis undervisningsstrategier, kanske visionen inte får någon verklig 
effekt i klassrummen. Om inkludering däremot enbart används för att hänvisa 
till undervisningsstrategier, kan ideologiska diskussioner om visionen med 
inkludering avstanna (Roos, 2019).  
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I Göransson och Nilholm (2014) studeras hur inkludering definieras i 
forskning om inkluderande utbildning, samt vilken empirisk kunskap det finns 
om faktorer som gör skolor och klassrum mer inkluderande. Författarnas 
utgångspunkt är att betrakta inkludering som ett uttryck för en pedagogisk 
filosofi som innefattar en idé om vad skolsystem, skolor och klassrum kan och 
bör åstadkomma. I Göransson och Nilholms (2014) analys av begreppet 
inkludering i forskningspublikationer identifierades fyra kvalitativt åtskilda 
kategorier:  

 
A. Placeringsdefinition (Placement definition): inkludering innebär att elever 

med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd placeras i det ordinära 
klassrummet.  

B. Specificerad individualiserad definition (Specified individualised 
definition): inkludering innebär att möta de sociala och akademiska 
behoven hos elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd.  

C. Allmän individualiserad definition (General individualised definition): 
inkludering innebär att möta alla elevers sociala och akademiska behov.  

D. Gemenskapsdefinition (Community definition): inkludering innebär att 
skapa gemenskaper med specifika egenskaper. 

 
I artiklar där definitionen av inkludering inte tydliggörs tenderade, enligt 
Göransson och Nilholm (2014), en del forskare att använda begreppet 
inkludering som en fråga om var eleven placeras (kategori A).  Inkludering som 
placering av elever, fick i delar av den granskade forskningen formen av en 
metod för att studera vilka effekter inkludering gav upphov till i termer av 
sociala och/eller akademiska resultat för elever. Vad Göransson och Nilholm 
(2014) avser med sociala effekter framgår inte tydligt, men utifrån granskningen 
av artiklarna beskrivs det som mycket ovanligt att eleven själv blir tillfrågad om 
sin situation. För att identifiera akademiska effekter i artiklarna anges betyg, 
prov eller liknande utvärderingar.  

I kategori B fokuseras, liksom i kategori A, främst elever med 
funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd. Detta placerar, enligt 
Göransson och Nilholm (2014) frågan om inkludering i en diskurs för 
specialpedagogiska behov snarare än inom en allmän utbildningsdiskurs.  

I kategori C och D däremot, placeras frågan om inkludering i en allmän 
utbildningsdiskurs genom att fokusera på alla elever. Den centrala aspekten av 
kategori D är att den pekar på gruppen som helhet snarare än till situationen för 
enskilda individer (Göransson & Nilholm, 2014). I skapandet av gemenskaper 
finns det variation avseende med vilka egenskaper gruppen definieras, samt 
vilka typer av gemenskaper som ingår; det kan handla om ett klassrum, en skola 
eller ett helt samhälle (Göransson & Nilholm, 2014).  

Att se på inkludering i termer av att skapa gemenskaper framstår som 
eftersträvansvärt av flertalet forskare, eftersom segregerande lösningar då kan 
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undvikas genom att elever med olika förutsättningar välkomnas i samarbetet i 
klassrummet (jfr. Askew, 2015; Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 
2017; Nilholm & Alm, 2010).  

Även i föreliggande avhandling förstås inkluderande utbildning i enlighet 
med gemenskapsdefinitionen (Göransson & Nilholm, 2014), vilket kan 
relateras till forskning som framhäver betydelsen av skapandet av inkluderande 
klassrumspraktiker där möjligheter till lärande är av stor vikt (Black-Hawkins, 
2010, 2014; Florian et al., 2017). Inkluderande klassrumspraktiker förstås 
därför i denna avhandling med utgångspunkt i Black-Hawkins teoretiska 
ramverk (2014) som praktiker som erkänner och tar vara på alla elevers 
individuella skillnader, utan att marginalisera eller stigmatisera någon. 
Inkluderande klassrumspraktiker är därmed något som sker i klassrum inom 
ramen för det mer övergripande begreppet inkluderande utbildning. 

Inkluderande klassrumspraktiker som en del av en 
inkluderande lärmiljö 
Trots att många länder infört lagstiftning i syfte att främja ett mer inkluderande 
utbildningssystem verkar, enligt Black-Hawkins (2014), motsvarande 
utveckling av inkluderande klassrumspraktiker inte ha uppnåtts i lika hög 
omfattning. Detta kan ses i likhet med vad som tidigare nämns angående 
begreppet inkludering i matematikdidaktisk forskning, nämligen att innebörder 
som diskuteras ideologiskt inte alltid är märkbara i undervisningssammanhang 
i klassrummet (Roos, 2019). Enligt Black-Hawkins (2014) förefaller två 
inbördes relaterade antaganden ligga till grund för en stor del av forskning om 
inkluderande utbildning. Det första antagandet förutsätter att inkluderande 
klassrumspraktiker enbart handlar om vissa elever, det vill säga de som 
beskrivits ha särskilda behov. Det andra antagandet förutsätter att dessa elever 
kräver något annat än, eller något mer av, det som vanligtvis görs tillgängligt 
för de andra eleverna i klassen. Om inkludering ska förstås som att det handlar 
om alla medlemmar i en klass och alla aspekter av klassrumslivet, blir det 
motsägelsefullt att skilja inkluderande klassrumspraktik för vissa elever från 
ordinarie klassrumspraktik för de flesta elever (Black-Hawkins, 2014). Av den 
anledningen, bör forskning som syftar till att undersöka inkluderande 
klassrumspraktiker inbegripa hur olika elevers behov tillgodoses. I synnerhet 
verkar det nödvändigt att flytta fokus från forskning om individer som beskrivits 
ha särskilda behov, till undervisning och lärande i klassrummet som helhet 
(Black-Hawkins, 2014).  

Även inom matematikdidaktisk forskning uppmärksammas, utifrån studier 
av forskningsartiklar, att de teorier och metoder som valts i respektive studie, 
tenderar att förstärka uppfattningen att vissa barn bör undervisas på annat sätt 
än andra barn (Lambert & Tan, 2016, 2017). Lambert och Tan (2017) hävdar 
att de elever som anses vara i matematiksvårigheter, ofta förstås utifrån en 
medicinsk modell med syfte att identifiera psykologiskt mätbara brister som kan 
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tydliggöra vad som behöver rättas till. Lösningar som föreslås designas vanligen 
utifrån ett behavioristiskt synsätt och med ett fokus på att bryta ner matematiken 
till proceduriella uppgifter. Lambert och Tan (2017) anser att antagandet att 
vissa elever är i behov av rigida, begränsade pedagogiker, medan andra anses 
kunna hantera komplexa problemställningar, behöver ifrågasättas. Forskning 
skapar en syn på elever i matematiksvårigheter som passiva i sitt lärande, medan 
andra elever ses som aktiva. Detta synsätt kan begränsa förståelsen för hur 
kontexter kan skapa lärande för alla elever (Lambert & Tan, 2017).  

Kategorisering av elever 
För att skapa en inkluderande utbildning bör kategoriseringar av elever, enligt 
Florian et al. (2017), undvikas. Anledningen är att själva identifieringen eller 
beteckningen av vad som anses skilja eleven från övriga elever, kan upplevas 
som exkluderande. Att fokusera på skillnader mellan elever och därefter 
tillskriva dessa skillnader en särskild beteckning innebär, enligt Florian et al. 
(2017), att individers komplexitet och föränderlighet inte tas i beaktande samt 
att kontexten som eleven befinner sig i ignoreras. Dessutom kan 
kategoriseringen genom att dela in elever i olika grupper, leda till att variationer 
inom och mellan grupperna inte tas i beaktande. Ofta är det dessutom så att en 
elev kan anses tillhöra flera grupper (Florian et al., 2017).  

Liknande diskussioner förs inom det matematikdidaktiska fältet, vilket 
tidigare beskrivits utifrån forskning från Lambert och Tan (2016, 2017). Även 
Askew (2015) resonerar om hur etiketteringar, som ofta är godtyckliga, 
påverkar den som ska lära sig matematik. Författaren förnekar inte att det finns 
elever som upplever svårigheter med matematikämnet, men påpekar att alla 
elever är unika och att många olika omständigheter kan leda till begränsade 
kunskaper. Askew menar att etiketteringen är problematisk med hänvisning till 
de påföljande ojämlika värden i form av individuella brister som tillskrivs 
eleven, exempelvis genom benämningen ”brist på motivation” (Askew, 2015). 
Bagger och Roos (2015) uppmärksammar att olika perspektiv intas i 
specialpedagogisk, respektive matematikdidaktisk forskning, för att beskriva 
elever som anses vara i behov av särskilt stöd i matematik. Efter en granskning 
av artiklar inom de båda fälten, erfar författarna att flera av forskningsskrifterna 
tenderar att använda ett kategoriskt perspektiv (jfr. Persson, 2008) för att 
beskriva elevens situation. Framför allt de specialpedagogiska tidskrifterna 
förlägger, enligt Bagger och Roos (2015), svårigheterna hos individen genom 
beskrivningar av elevens förutsättningar eller egenskaper. För att komma till 
rätta med svårigheterna föreslås åtgärder som ska kompensera för de brister som 
beskrivits hos eleven. I de matematikdidaktiska tidskrifterna däremot, används 
vanligen ett relationellt perspektiv (jfr. Persson, 2008) för att beskriva elevens 
situation. Förståelsen för problematiska situationer i matematik förläggs då till 
den omgivande miljön och till relationer mellan människor som ingår i miljön. 
För att komma till rätta med svårigheterna föreslås därför förändringar i 



 
 

22

lärmiljön och i relationer mellan elev och andra deltagare i miljön (Bagger & 
Roos, 2015).  

Inkludering kontra nationella och internationella 
bedömningssystem 
Alltsedan Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) har nationer världen över 
antagit riktlinjer för att främja en mer inkluderande utbildning. Samtidigt har 
utbildningsreformer, med fokus på konkurrens och valfrihet, vuxit fram i syfte 
att höja den akademiska standarden hos individuella elever, skolor och nationer 
(Florian et al., 2017; Hardy & Woodcock, 2015). En konsekvens har blivit att 
nationella och internationella bedömningssystem är djupt inbäddade i policy 
och praktik. Florian et al. (2017) menar att en sådan testregim sätter press på 
skolan att undervisa för att eleverna ska klara av testen. Detta kan leda till att 
innebörden av akademiskt utfall av undervisningen smalnar av i stället för att 
breddas, samt att unga människor förlorar sin grundläggande rätt till att 
inkluderas i utbildningen (Florian et al., 2017).  Även om skolor har som mål 
att alla elever ska prestera väl, är det enligt Florian et al. (2017) viktigt att 
fundera över vad som avses med utfall av undervisningen samt vilka utfall av 
undervisningen som är mest värda för individuella elever, skolor och nationer.  

Trots att förståelsen för begreppen inkludering i relation till 
undervisningens utfall har utvecklats över tid betraktas inkludering, enligt 
Florian et al. (2017), alltför ofta som processen att öka antalet elever i ordinära 
skolor som förut förhindrades från detta eftersom de beskrevs ha särskilda 
behov. Författarna menar att utfall av undervisningen ofta enbart anses handla 
om att öka den akademiska standarden mätt utifrån resultat på nationella och 
internationella tester, trots att en ökad förståelse numera har nåtts för betydelsen 
av relationerna mellan akademiskt, socialt, emotionellt, kreativt och fysiskt 
utfall av undervisningen (Florian et al., 2017). Att mäta utfall av undervisningen 
genom förspecificerade nivåer som elever förväntas nå, kan också vara 
problematiskt. Eftersom slutmålet är angivet och inte elevens utgångspunkt, 
finns möjligheten att elever egentligen presterar väl men ändå inte når upp till 
den förspecificerade kravnivån (Florian et al., 2017).  

Tillgången till en mängd lokala, nationella och internationella data 
avseende huruvida elever nått undervisningsmålen, tillsammans med den 
nationella rädslan om ett lands internationella rankning, medför att det finns en 
förväntan att alla elever kan nå förspecificerade mål (Askew, 2015).  Det finns 
även fördelar med att samla in data i form av tester eftersom vissa skolor med 
elever som historiskt sett inte lyckats så väl, har visat elevprestationer som till 
och med överstiger skolor med en lång tradition av höga elevprestationer 
(Askew, 2015). Det skulle alltså innebära att skolor som tidigare inte uppvisat 
särskilt höga testresultat mätt med nationella och internationella tester, kan 
uppfattas som mer framgångsrika än skolor vars resultat har sjunkit. En nackdel 
med färdiga kunskapsmål är, enligt Askew (2015), risken att lärande reduceras 
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till uppfattningen att det som har förspecificerats som nationella lärandemål 
också är det som eleverna kommer att lära sig. Själva undervisningen och 
elevers möjligheter att lära problematiseras inte. Nationer är som regel noga 
med att följa upp huruvida eleverna når målen, med krav på att avvikelser 
rapporteras. Askew (2015) hävdar att i detta sammanhang kan elever som 
exempelvis behöver gott om tid på sig för att lära, ses som utmaningar och bli 
utsatta för särskiljning och etikettering. 

Liknande slutsatser drar Hedegaard-Sørensen och Penthin Grumløse (2020) 
och hävdar att nyliberal skolpolitik, med fokus på prestationer och individuell 
konkurrens, verkar driva lärare mot ett fokus på "de flesta av eleverna" och 
deras lärande när det gäller skolans ämnen. Trots goda avsikter från 
utbildningspolitik och lärare att inkludering och prestation ska vara två lika 
centrala mål, verkar det som om inkludering förbises av lärare, vilket resulterar 
i att vissa barn utesluts från klassrumsaktiviteter (Hedegaard-Sørensen & 
Penthin Grumløse, 2020). Omsorgen om mångfald och inkludering hamnar, 
enligt författarna, i bakgrunden och marginaliserade barn åsidosätts och utesluts 
därmed. När det gäller den internationellt antagna inkluderande agendan, utgör 
detta förhållande en enorm utmaning för idén om alla elevers delaktighet och 
möjlighet till prestation, inklusive ambitionen att skapa en skola för alla 
(Hedegaard-Sørensen & Penthin Grumløse, 2020).  

Förutsättningar för undervisning och lärande 
För att genomföra en undervisning av god kvalité hävdar Hattie (2009) i sin 
omfattande metaanalys, att läraren behöver få kunskap om hur elevers lärande 
går till och förändra undervisningen därefter. För att läraren ska kunna se 
lärandet ur elevens perspektiv krävs en öppen och ömsesidig kommunikation, 
där ämnesinnehållet och det lärande som sker eller inte sker behöver vara i 
fokus. Undervisningen bör präglas av att läraren är väl insatt i vilket 
ämnesinnehåll som ska läras, samt på vilket sätt eleverna ska få visa om de lärt 
sig det som avsetts. Det är också viktigt att läraren preciserar för eleverna vad 
som är det aktuella ämnesinnehållet samt vilka lärandemål som är i fokus under 
lektionen (Hattie, 2009).  

I lärarens uppgift ligger att strukturera undervisningsinnehållet och 
samtidigt vara uppmärksam på elevernas lärande (Hattie, 2009). Detta kan ske 
genom att läraren använder sig av tydliga exempel som illustrerar det aktuella 
ämnesinnehållet och som diskuteras i klassrummet. Läraren behöver inta 
elevernas perspektiv genom att utvärdera om eleverna verkar förstå det 
ämnesinnehåll som diskuteras under lektionen. Denna kunskap kan användas 
både för att förstå vad eleverna befinner sig i sitt lärande och för att hjälpa dem 
vidare, men även för att läraren ska kunna utvärdera sin egen undervisning. I 
lärarens ansvar ligger att knyta ihop lektionen genom att återberätta vad som 
framkommit under klassrumsdiskussionerna. Fokus bör ligga på vad eleverna 
har lyft fram som problematiskt i relation till ämnesinnehållet (Hattie, 2009).  



 
 

24

 
Hattie (2009) påpekar att effektiva undervisningsstrategier ställer stora krav på 
enskilda lärare och lärarlag, eftersom det förutsätter ett gediget samarbete lärare 
emellan. Lärare behöver träffas för att diskutera, analysera och planera sin 
undervisning. Av särskild vikt i dessa diskussioner är att det inte handlar om 
kritisk reflektion i allmänhet, utan en reflektion i ljuset av vad som specifikt 
framkommit som problematiskt i lärarnas undervisning (Hattie, 2009). Lärarens 
avgörande betydelse för elevens skolframgång betonas kraftfullt, det är lärarens 
engagemang som gör skillnad för elevers skolresultat. Därför behöver lärares 
olika uppfattningar om undervisning uppmärksammas och ifrågasättas (Hattie, 
2009).  

Forskning visar att elevernas lärande ökar när lärare och forskare 
samarbetar i en learning study, det vill säga en lektion som i ett teoribaserat 
cykliskt förlopp planeras, genomförs, analyseras och revideras (Ming Cheung 
& Wong, 2014; Marton, 2015). I ett forskningsprojekt riktat mot elevers 
individuella skillnader genomfördes learning study i matematik och i andra 
skolämnen (Lo et al., 2005). Efter att ha studerat elevers lärande genom 
identiska test före och efter learning study-lektionen, observerade forskarna att 
den största ökningen av lärande återfanns bland elever med lägst resultat på 
förtestet (Lo & Marton, 2005). I liknande resultat hävdas att kollegialt arbete i 
form av learning study har visat sig vara särskilt fördelaktigt för elever som 
kämpar med matematik (Kwok & Chik, 2005; Olteanu, 2018). Mer preciserat 
framkom att alla elevers lärande förbättrades, men att elever som ”har kämpat 
med matematik och som har störst behov av förklaringar” (Olteanu, 2018, s. 
983) gjorde störst framsteg. Studien av (Kwok & Chik, 2005) visar att gruppen 
elever med lägst resultat på förtestet lyckades göra störst framsteg på eftertestet, 
i jämförelse både med hela gruppen och de som uppnådde högst poäng på 
förtestet.  

Det finns också forskning som visar att kunskap, i form av specifika 
aspekter, som visat sig vara avgörande för elevers lärande av ett visst detaljerat 
ämnesinnehåll och som framkommit genom arbetet med learning study, även 
kan användas i andra kontexter (Kullberg, 2012; Kullberg et al., 2020; Runesson 
& Gustafsson, 2012). De specifika aspekter, benämnda kritiska aspekter, som 
anses vara nödvändiga att få syn på för både läraren och eleverna betraktas i 
relation till de elever som ska lära sig något, därför måste de alltid undersökas 
empiriskt (Kullberg et al., 2020). Det visade sig också vara möjligt att använda 
de kritiska aspekterna som utgångspunkt för en undervisning med ett likadant 
ämnesinnehåll i fokus, i andra sammanhang och med andra lärare (Kullberg, 
2012; Kullberg et al., 2020; Runesson & Gustafsson, 2012). Såväl Kullberg 
(2010) som Runesson och Gustafsson (2012) uppger dock att det inte är möjligt 
att upprätta listor över kritiska aspekter avseende ett visst specifikt 
undervisningsinnehåll för att sedan statiskt använda dessa listor i nya 
sammanhang.  
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Gemenskap och delaktighet i klassrummet 
För att utveckla inkluderande klassrumsgemenskaper präglade av gemenskap 
och delaktighet, krävs enligt forskningsöversikter fler empiriska exempel på hur 
sådana praktiker ska kunna upprättas (Artiles et al. 2006; Göransson & Nilholm, 
2014). I en intervjustudie med grupper av barn i åldrarna 4 - 11 år undersöktes 
därför vad barn för fram som centrala teman i utvecklingen av inkluderande 
klassrumsgemenskaper (Black-Hawkins et al., 2022). I studien uttrycker barnen 
vikten av att vara tillsammans med andra och att känna trygghet, vilket barnen 
också ansåg ha betydelse för lärandet liksom för tillhörigheten i 
klassrumsgemenskapen. Liknande slutsatser drar Hattie (2009) som i sin 
metaanalys ser sociala dimensioner av lärande, såsom undervisningens kvalitet 
samt relationen och samarbetet mellan klassrumsdeltagarna, som avgörande för 
elevernas lärande. Lärare som använder undervisningsmetoder där höga 
förväntningar ställs på alla elever, samt förmår att skapa goda relationer mellan 
elever och lärare, tenderar att påverka undervisningens lärandeutfall i positiv 
riktning (Hattie, 2009).   

Matematisk diskurs i klassrummet 
Diskurs är en form av kommunikation och matematisk diskurs är den diskurs 
där ord och representationer knyts till matematiska begrepp (Sfard, 2008). 
Karaktären av den kommunikation som sker mellan läraren och eleverna, samt 
mellan olika elever, är av betydelse för elevernas lärande i matematik. Den 
matematiska kommunikation som sker i klassrummet är därför av stor vikt för 
att förstå och kunna utveckla elevers lärande (Sfard, 2008). Forskning om 
detaljerade analyser av den matematiska diskursen i klassrummet är av relevans 
för avhandlingen. Även om det i en forskningsöversikt klargörs att elevers 
matematiklärande gynnas av att delta i matematisk dialog i klassrummet 
(Walshaw & Anthony, 2008), har få artiklar publicerats som presenterar 
detaljerade analyser av den matematiska diskursen i klassrummet. Några studier 
har dock funnits som är av relevans för avhandlingens fokus på hur förändring 
av deltagande i den matematiska diskursen möjliggör lärande (Cobb et al., 1997; 
Heyd-Metzuyanim et al., 2016; Kaur, 2015; Sfard, 2007). Begreppet deltagande 
relateras i avhandlingen till en metafor för lärande, där den lärande går från 
perifer till central deltagare i en praktik (jfr. Sfard, 1998). Det förändrade 
deltagandet sker genom att eleven bjuds in i den matematiska diskursen som 
utgörs av ord och representationer som knyter an till ett matematiskt begrepp 
(Sfard, 2008). Begreppet delaktighet relateras i avhandlingen till ett 
delaktighetsbegrepp som fokuserar elevers lärande i form av utfall av 
undervisningen och tillgänglighet till ämnesinnehållet, samt samarbetet i 
klassrummet och bemötandet av mångfalden bland eleverna (Black-Hawkins, 
2010, 2014; Florian et al., 2017). Begreppen relaterar till varandra eftersom 
förutsättningar för eleven att delta och förändra sitt deltagande i den 
matematiska diskursen, även förstärker elevens delaktighet i klassrummet.  
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I en studie där 12 till 13-åriga elever undervisades om negativa tal fann 
Sfard (2007), att den matematiska diskursen inte förändrades som det var tänkt. 
Under hela lektionen visade eleverna svårigheter att prata om negativa tal. 
Eleverna tenderade att återgå till aritmetiska regler som är giltiga vid 
beräkningar med naturliga tal (Sfard, 2007). Dessutom uppstod det svårigheter 
att få eleverna att acceptera den korrekta versionen av lösningar på en uppgift 
som föreslogs av två elever. Det medförde att läraren, i stället för att nå en 
överenskommelse baserad på interaktion mellan deltagarna, till slut fick tala om 
för eleverna i klassen vilken lösning som var korrekt (Sfard, 2007).  

I en annan studie arbetade 7 till 8-åriga elever med trianglars egenskaper 
(Kaur, 2015). Eleverna arbetade i en klassrumsmiljö där interaktiva skrivtavlor 
användes i de lärarledda diskussionerna. Resultatet visar att eleverna lärde sig 
att kommunicera om egenskaperna hos olika trianglar samtidigt som de gick 
från en specifik till en mer allmän diskurs avseende det matematiska innehållet 
(Kaur, 2015). Den specifika diskursen präglades av att trianglarna som 
hanterades på skrivtavlan beskrevs med vardagliga rörelsemönster som att 
triangeln blev ”större eller mindre” (Kaur, 2015, s.413). Den generella 
diskursen däremot präglades av att eleverna började använda matematisk 
terminologi för att beskriva vad som hände på skrivtavlan, exempelvis att 
"vinklarna förblir desamma" (Kaur, 2015, s. 413). I studien framhålls att 
lärarledd utforskning och diskussion med stöd av interaktiva övningar 
resulterade i att eleverna kunde förflytta sig från en diskurs till en annan (Kaur, 
2015).   

I ytterligare en studie söktes möjliga samband mellan klassrumsdiskursen 
och den matematiska utvecklingen hos de förstaklasselever som både deltog i 
diskursen och bidrog till den (Cobb et al., 1997). Det matematiska innehållet 
bestod av beräkningar som skulle göras, dels av apor som skulle placeras i två 
träd, dels av människor som skulle fördelas på våningarna i en dubbeldäckad 
buss. Resultatet visar att interaktionen mellan lärare och elev möjliggjorde en 
förändring i diskursen (Cobb et al., 1997). Lärarens uppmaning till eleverna att 
överväga om alla möjliga sätt att placera aporna i träden och människor i bussen 
hade hittats, samt att fundera över hur de kunde vara säkra på det, hjälpte 
eleverna att reflektera över undervisningsinnehållet som diskuterades (Cobb et 
al., 1997). Av vikt är att förändringen i diskursen möjliggjordes av elevernas 
svar på lärarens frågor (Cobb et al., 1997). Vikten av att lärare tar initiativ för 
att uppmuntra elevernas deltagande betonas också av Heyd-Metzuyanim et al. 
(2016), som hävdar att ett nytt matematiskt ämne som involverar nya 
matematiska objekt förutsätter att eleverna exponeras för och uppmanas av 
läraren att delta i en utforskande diskurs.   
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Undervisning och lärande av hela tal 
Hela tal 
Undervisning och lärande av hela tal utgör det matematiska innehåll som 
undersöks i avhandlingen. Som tidigare nämndes kommer begreppet lärande 
förklaras närmare i teorikapitlet. I talmängden hela tal (Z) ingår positiva heltal 
och talet noll, samt negativa heltal (jfr. Kiselman & Mouwitz, 2013). Att 
undervisa om och att lära sig hantera, framför allt negativa tal, kan innebära 
utmaningar både för lärare och elever (Ball, 1993; Bofferding, 2010, 2014; 
Fuadiah et al., 2019; Khalid & Embong, 2019; Sfard, 2007). Jämfört med de 
naturliga talen, medför de negativa talens abstrakta natur ofta en utmaning för 
undervisning och lärande (Fuadiah et al., 2019). Trots att varierande metoder 
och strategier i olika kontexter har prövats för att förbättra undervisning och 
lärande av negativa tal, hävdar Fuadiah et al. (2019) att resultaten fortfarande 
inte är tillfredställande. Bishop et al. (2014) drar liknande slutsatser och hävdar 
att forskning om undervisning, lärande och förståelse av hela tal är relativt 
begränsad.  
 
Minustecknets innebörder 
Utifrån bland annat Vlassis (2004) beskriver Bofferding (2010, 2014) vikten av 
kunskap om minustecknets tre olika innebörder för att förstå, och kunna 
genomföra beräkningar, med hela tal.  Den unära innebörden avser talets tecken 
(till exempel –6) och refererar till begreppet negativa tal. Den binära 
innebörden avser operationen subtraktion (till exempel 6 - 6) och synliggörs 
genom subtraktionstecknet. Den symmetriska innebörden avser det motsatta 
talet till ett annat tal, vilket medför att - (6) = –6 och - (–6) = 6. Elever som inte 
har undervisats om negativa tal, förlitar sig främst på den binära innebörden och 
tolkar därför alla minustecken som subtraktionstecken (Bofferding, 2010). 
Elever kan tolka tecknet för negativt tal som en ofullständig subtraktion, eller 
till och med ignorera det (Bofferding, 2010).  

Bofferding (2010, 2014) samt Khalid och Embong (2019) betonar att de 
förkunskaper och föreställningar om tal som elever har, är centrala för hur deras 
kunskaper om negativa tal ska kunna utvecklas. Exempelvis kan det handla om 
föreställningen att alltid hantera det största talet i en operation först (Khalid & 
Embong, 2019), vilket kan leda till att eleven felaktigt uppfattar att termerna i 
en subtraktion kan byta plats utan att differensen påverkas. Bland de andraklass-
elever som Bofferding (2010) intervjuade, framkom värdefulla idéer såväl om 
minustecknets olika innebörder som om hur uppgifter som 4 - 9 skulle kunna 
lösas. För att kunna fånga upp dessa idéer, föreslår Bofferding (2010) att 
negativa tal bör introduceras för elever redan i lågstadieåldern. Förutom 
minustecknets olika innebörder behöver undervisningen, enligt Bofferding 
(2010, 2014), riktas mot att subtraktion inte är kommutativt. Elever behöver 
vägledas i att kunna lösa uppgifter som 4 – 9 utan att byta plats på de två 
termerna (Bofferding, 2010).  
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Representationer av hela tal 
För att hitta lämpliga representationer av hela tal framhäver Ball (1993) lärarens 
ansvar att analysera vilket matematiskt innehåll som kan synliggöras, men även 
att i valet av representation ta hänsyn till elevernas idéer och intressen. 
Dessutom betonar Ball (1993), Fuadiah et al. (2019) samt Khalid och Embong 
(2019) att varje representation har begränsningar. Ball (1993) fann till exempel 
att en representation för hela tal i form av en byggnad, med flera våningar både 
över och under marknivå, inte hjälpte eleverna att förstå att -5 har ett lägre värde 
än -2. Inte heller med hjälp av pengar kom värdet av negativa tal i fokus, 
eftersom eleverna inte accepterade ett negativt tal som en representation av en 
skuld (Ball, 1993). Enligt Woods et al. (2018) är tallinjen ett kraftfullt 
matematiskt verktyg i form av en visuell representation, som illustrerar tals 
ordning och storlek. Även Bishop et al. (2014) ser fördelar med tallinjen, 
eftersom elever i åldern 6–10 år med stöd av tallinjen bland annat kunde skilja 
ett större positivt heltal från ett mindre positivt heltal. Att förstå tal som ordnade, 
det vill säga som platser på en tallinje eller som element i en ordnad sekvens 
kan, enligt Bishop et al. (2014), stödja elevers förståelse för hela tal. Tallinjens 
komplexitet innebär dock att elever inte per automatik förstår hur verktyget ska 
användas, utan noggrann undervisning krävs där elevernas tankar görs tydliga 
(Gellert et al., 2014; Teppo et al., 2014; Woods et al., 2018). Enligt Woods et 
al. (2018) kan en tydlig och strukturerad instruktion, hjälpa elever att översätta 
sin informella matematiska kunskap till formella symboliska framställningar. 

En utmaning i matematikundervisningen är att få eleverna att skilja mellan 
vad som representeras, exempelvis talet 5, och den representation som används 
för att representera talet, exempelvis tallinjen (jfr. Duval, 2006; Gellert et al., 
2014; Marshall et al., 2014; Teppo et. al., 2014). För att hantera utmaningen är 
det enligt forskarna avgörande att eleverna lär sig att skapa kopplingar mellan 
olika representationer, vilket förutsätter att läraren stödjer eleverna i att 
uppmärksamma vad som är matematiskt relevant skilt från själva 
representationen (Duval, 2006; Gellert et al., 2014; Marshall et al., 2014; Teppo 
et. al., 2014). För att utveckla matematisk förståelse räcker det inte med att 
eleverna förstår hur en representation kan användas, utan de behöver också 
kunna skapa kopplingar mellan olika representationer (Marshall et al., 2010). 
Under lektioner som observerats i en klass med elever i årskurs 1, använde 
läraren tre olika representationer av hela tal. Resultatet visade att eleverna fick 
en ökad förståelse för det matematiska problem som skulle lösas, genom de 
diskussioner som fördes i klassrummet avseende hur respektive representation 
kunde användas och kopplas samman med de övriga representationerna 
(Marshall et al., 2010).  

I matematikdidaktisk forskning görs viss åtskillnad mellan begreppen 
”visualisering” och ”representation”. Enligt Hershkowitz et al. (1989), handlar 
visualisering om att skapa, tolka samt använda exempelvis bilder och diagram. 
Syftet med visualiseringar beskrivs som att föra fram information, samt att 
försöka förstå och utveckla tidigare okända idéer (Hershkowitz et al., 1989). 
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Enligt Goldin (2014) kan representationer beskrivas som konkreta 
konstruktioner i form av exempelvis tallinjer eller matematiska uttryck, som 
representerar matematiska idéer eller relationer.  Det förefaller som om 
visualisering med beskrivning utifrån Hershkowitz et al. (1989), är ett mer 
omfångsrikt begrepp än Goldins (2014) beskrivning av representationer. 
Dessutom verkar visualisering vara starkare kopplat till bildframställningar, 
medan representationer mer strikt refererar till matematiska konstruktioner och 
idéer (jfr. Hershkowitz et al., 1989; Goldin, 2014). I avhandlingen fokuseras 
dock inte åtskillnaden mellan begreppen. Eftersom både bilder och tallinjer 
används för att referera till hela tal i avhandlingen, så används visualisering och 
representation som synonyma begrepp.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Innebörden av begreppet inkludering beskrivs, både i specialpedagogisk 
forskning och i matematikdidaktisk forskning, som ett begrepp som har 
definierats och använts på olika sätt. Detta medför att forskning, i varje givet 
sammanhang, behöver klargöra hur begreppet inkludering används. Det finns 
forskning, från såväl det specialpedagogiska fältet som det matematikdidaktiska 
fältet, där inkludering i termer av att skapa gemenskaper framförs som 
eftersträvansvärt. Då kan särskiljande lösningar undvikas genom att elever med 
olika förutsättningar ges möjlighet att vara delaktiga i samarbetet i klassrummet. 
Att fokusera den miljö som eleverna befinner sig i lyfts i forskning fram som 
centralt i strävan mot inkludering. Inom framförallt det specialpedagogiska 
fältet föreslås begrepp som inkluderande lärmiljö eller inkluderande 
klassrumspraktiker, för att fånga den bredd av faktorer som har betydelse för 
inkluderande processer i klassrummet. Forskning visar också att det finns 
utmaningar i strävan efter inkludering i form av ett ökande fokus på nationella 
och internationella bedömningar av elevers kunskaper, vilket kan göra att 
eleven i undervisningssammanhanget inte ges tillräckligt med tid för lärande. 
Likaså kan ett ökat fokus på bedömning medföra att elever i allt högre grad 
särskiljs från sitt ordinarie undervisningsammahang och placeras i särskilda 
grupper eller klasser.  

För att elever ska ges förutsättningar att kunna lära sig vad som är 
intentionen med lektionen, betonas i en del forskning lärarens uppgift att skapa 
struktur avseende ämnesinnehållet relaterat till elevernas lärande. Läraren 
behöver också ta tillvara elevers perspektiv vid utformande av en lärmiljö som 
präglas av gemenskap och delaktighet i klassrummet. Forskning med fokus på 
kollegiala learning study-arbeten pekar ut ämnesinnehållets centrala roll för 
elevers lärande, samt att det innehåll som bör vara i fokus i undervisningen alltid 
är relaterat till de elever som ska lära sig något. Inom matematikdidaktisk 
forskning uppmärksammas att ett utforskande av den matematiska diskursen i 
klassrummet kan ge värdefulla insikter avseende varför elever lär sig, eller inte 
lär sig, det som var intentionen med undervisningen. Det finns också 
matematikdidaktisk forskning som pekar ut det ämnesinnehåll som, 
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tillsammans med ett utforskande av användbara representationer, förefaller 
utgöra förutsättningar för att elever ska kunna lära sig om hela tal.  

Forskning inom det specialpedagogiska fältet avseende tydliga exempel på 
utformning av undervisning, som kan relateras till inkluderande 
klassrumspraktiker, beskrivs som bristfällig. Liknande slutsatser dras inom det 
matematikdidaktiska fältet, där forskning efterfrågas som, med stöd av både 
specialpedagogisk och matematikdidaktisk kunskap, kan identifiera 
inkluderande angreppssätt där elevers olikheter ses som en naturlig 
utgångspunkt i klassrummet. Det finns ett uppenbart behov av fördjupad 
kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att utveckla mer inkluderad 
undervisning och inkluderande lärmiljöer, vilket i sin tur kan bidra till en mer 
likvärdig utbildning, inte minst i matematik. Det var en avgörande insikt för att 
utforma en interdisciplinär forskningsansats i avhandlingsarbetet.  
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3. Teoretisk inramning 

I detta kapitel redogörs för avhandlingens teoretiska inramning, som utgörs av 
en interdisciplinär forskningsansats bestående av bidrag från tre teoretiska 
perspektiv.  Inledningsvis lyfts den interdisciplinära forskningsansats fram som 
avhandlingen utgår ifrån, därefter följer en närmare beskrivning av de tre olika 
teoretiska perspektiven.  

3.1 Interdisciplinär forskningsansats  
Avhandlingens olika delstudier kan relateras till disciplinerna pedagogik med 
specialpedagogisk inriktning och/eller matematikdidaktik. Det förs 
diskussioner om huruvida specialpedagogik och matematikdidaktik bör ses som 
egna discipliner eller som en del av exempelvis pedagogiken (Sundberg, 2015; 
Vetenskapsrådet, 2005). Emellertid ses det för avhandlingens syfte och 
frågeställningar som tillräckligt att betrakta specialpedagogik respektive 
matematikdidaktik som deldiscipliner, i betydelsen vetenskapliga 
kunskapsområden. I avhandlingen integreras tre teoretiska perspektiv med 
syftet att lösa problem vars lösningar ligger utanför ramen för en enskild 
disciplin, vilket är i linje med hur interdisciplinär forskning beskrivs (Aboelela 
et al., 2007; National Academy of Sciences, 2005; Vetenskapsrådet, 2005). Som 
framgår av Figur 1 är de tre teoretiska perspektiv som integrerats: 
variationsteorin (Marton, 2015), ramverket för delaktighet (Black-Hawkins 
2010, 2014; Florian et al., 2017) samt matematisk diskurs (Sfard, 2008). 
Variationsteorin (Marton, 2015) är möjlig att använda i alla skolämnen och kan 
beskrivas som en teori som möjliggör förståelse för hur undervisningens 
utformning och genomförande relaterar till elevers lärande av ett väl avgränsat 
ämnesinnehåll. I avhandlingen används dock variationsteorin utifrån ett 
matematikdidaktiskt fokus på lärande och undervisning. Matematisk diskurs 
(Sfard, 2008) kan relateras till en matematikdidaktisk disciplin, medan 
ramverket för delaktighet (Black-Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 2017) kan 
relateras till en specialpedagogisk disciplin.  

Behovet av de tre perspektiv som utgör avhandlingens teoretiska 
inramning, och som följaktligen integrerats i analysen, har uppstått efterhand 
under arbetsprocessens gång. Det empiriska material som samlats in genom 
licentiatuppsatsen (Lövström, 2015), ligger till grund för de analyser som 
genomförts i avhandlingen. Variationsteorin är i detta sammanhang av 
betydelse, eftersom undervisningen under lektionerna har designats utifrån 
variationsteoretiska principer om vad som kan utgöra kritiska aspekter av det 
som ska läras (Figur 1A). Med stöd av variationsteorins centrala begrepp 
kritiska aspekter, möjliggjordes studier av undervisningens utformning med 
fokus på att skapa olika variationsmönster av betydelse för lärande på kollektiv 
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nivå, Det innebar att elevers lärande betraktades utifrån i vilken utsträckning 
användningen av olika variationsmönster i respektive klass möjliggjorde för 
elevgrupperna att lära sig det som var intentionen med lektionen (Figur 1A). 

Figur 1 
Teoretiska perspektiv i avhandlingen  

Avhandlingens specialpedagogiska fokus medför ett särskilt intresse för 
situationer där det lärande som sker är begränsat, eller där inget påtagligt 
lärande alls förefaller ske för en del av eleverna. Utifrån detta intresse riktades 
uppmärksamhet mot undervisningens utformning och genomförande i 
förhållande till enskilda elevers lärande. Därigenom betraktades elevers lärande 
utifrån hur undervisningen var planerad och genomförd, och med fokus på hur 
elever med olika förkunskaper utifrån förtest och eftertest lyckades lära sig det 
som var intentionen med lektionen (Figur 1B). Ramverket för delaktighet med 
fokus på delaktighetsaspekten utfall av undervisningen användes för att fånga 
upp i vilken utsträckning undervisningen i respektive klass möjliggjorde för alla 
elever att lära sig det som var intentionen med lektionen, men även de andra tre 
delaktighetsaspekterna visade sig vara nödvändiga för att få en helhetsbild av 
elevers delaktighet i klassrumssituationen (Figur 1B). Med en integrering av 
variationsteorin och ramverket för delaktighet blev det möjligt att studera 
undervisningens utformning och utfall för enskilda elevers lärande (Figur 1A & 
B). Trots denna integrering saknades förståelse för varför undervisningen 
gjorde det möjligt för vissa elever att lära sig det som var planerat under 
lektionen, medan andra inte gjorde det. Preliminära analyser av den 
videofilmade undervisningen under de fyra lektionerna visade på stora 
skillnader i kommunikationen i respektive klassrum. Ytterligare ett teoretiskt 
perspektiv, med matematikdidaktisk inriktning, i form av matematisk diskurs 
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infördes för att rikta blicken mot kommunikationen som framträdde under 
lektionerna (Figur 1C). Klassrumsdiskursen kunde till exempel granskas med 
stöd av hur ord och visualiseringar användes, samt hur narrativ uppstod och 
tillvaratogs (Figur 1C). Undervisningen under de lektioner som utgör 
avhandlingens empiriska underlag har skett utifrån samma förutsättningar, det 
vill säga med utgångspunkt i kritiska aspekter.  

Med stöd i den interdisciplinära forskningsansatsen har dock synen på 
lärande förändrats under analysens gång, från att handla om att särskilja 
aspekter av hela tal till en förändring av deltagande i den matematiska diskursen 
hela tal. Ändring i synen på lärande leder till ändring i synen på undervisningens 
utformning och sannolikt betydelsen av att titta på undervisningens betydelse 
för elevers lärande. För att få syn på elevers förändring av deltagande i den 
matematiska diskursen är även delaktighet i klassrumsaktiviteten, såsom detta 
beskrivs i Figur 1B, av betydelse. Det innebär att lärande inledningsvis i 
avhandlingsprocessen uppfattades som att urskilja aspekter av innehållet utifrån 
variationsteoretiska principer (jfr. Marton, 2015). Därefter har lärande förståtts 
på ett annat sätt, det vill säga som en förändring i en matematisk diskurs (Sfard, 
2008) som har sin grund i de kritiska aspekter som har identifierats.  

Under avhandlingsarbetets gång har frågeställningarna om undervisningens 
utformning och utfall för elevers lärande på kollektiv och individuell nivå, 
medfört att tre teoretiska perspektiv har använts som teoretiska analysverktyg 
för att studera elevers lärande av hela tal. Kronologiskt sett användes 
variationsteorin först eftersom den empiri som samlats in har betraktats utifrån 
ett variationsteoretiskt perspektiv (Figur 1A). Därefter användes ramverket för 
delaktighet (Figur 1B) och därefter matematisk diskurs (Figur 1C). För att ge 
en tydligare bild av de olika ingående teoretiska perspektiven beskrivs de mer 
detaljerat nedan. Framställningen har dock en annan ordning än i Figur 1 och 
inleds med delaktighetsbegreppet, så som detta tar sig uttryck i ramverket för 
delaktighet. Anledningen är att delaktighet för elever med olika förkunskaper 
ses som en central utgångspunkt för avhandlingen som helhet. I presentationen 
följer därefter matematisk diskurs samt variationsteorin. Det teoretiska 
perspektiv som aktualiseras under kommande rubriker skrivs i figurerna fetstilt 
och med en mörkare nyans än övriga två perspektiv.   

3.2 Delaktighet 
Delaktighet såsom detta begrepp beskrivs inom ramverket för delaktighet 
(Black-Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 2017) utgör den första delen av 
avhandlingens teoretiska inramning (Figur 2). Begreppet delaktighet används i 
avhandlingen för att lyfta fram att flera olika delaspekter har betydelse för 
elevers delaktighet i klassrumsaktiviteten.  
 



 
 

34

Figur 2 
Ramverket för delaktighet  
 

 

Inkludering och utfall av undervisningen 
Enligt Black-Hawkins (2010) förekom uppfattningen bland rektorer och lärare 
att inkludering av vissa elever medförde en negativ inverkan på undervisningens 
utfall (lärande) för andra elever. Med inkludering avsågs då vanligen, enligt 
Black-Hawkins (2010), processen att öka antalet av elever i ordinarie skolor, 
som tidigare skulle ha förhindrats från en sådan skolgång på grund av 
specialpedagogiska behov och/eller funktionshinder. Utfall av undervisningen 
ansågs innebära att höja akademiska prestationer mätt med nationella och 
internationella tester. Black-Hawkins (2010, 2014) och Florian et al. (2017) 
undersökte de motsättningar som noterats i relationen mellan utfall av 
undervisningen och inkludering i skolor, samt reflekterade över hur dessa 
motsättningar skulle kunna lösas. Enligt Black-Hawkins (2010) visade 
resultatet att en hög grad av inkludering, i betydelsen av att skolan välkomnade 
en mångfald av elever, kunde vara kompatibelt med att undervisningen 
påverkade elevers lärande positivt. Även i den svenska Essungastudien dras 
liknande slutsatser eftersom det framkom att den mängd av resurser som 
tilldelades skolan inte i sig var avgörande för elevers framgång i skolarbetet, 
utan snarare hur resurserna användes (Persson & Persson, 2012). Black-
Hawkins (2010) hävdar att i skolor som klarade av att förena inkludering och 
utfall av undervisningen betraktades inkludering som ett professionellt åtagande 
som innebar att uppmärksamma och stödja undervisningens positiva inverkan 
på alla elevers lärande. För att kunna lösa de motsättningar som hade 
identifierats i sätten att betrakta inkludering och utfall av undervisningen, menar 
Black-Hawkins (2010) att förståelsen av begreppen behöver problematiseras.  

Begreppet inkludering bär, enligt Black-Hawkins (2010), historiskt sett 
med sig ett bestående fokus på specifika grupper av elever som beskrivits ha 
lärandesvårigheter. Dessutom kopplas begreppet inkludering vanligtvis till 
frågor om elevernas fysiska närvaro och frånvaro i ordinarie skolor (Black-
Hawkins, 2010). För att komma ifrån en användning av inkludering i form av 
enbart en integreringsinnebörd till att fokusera omgivningens betydelse för 
elevers välbefinnande, utveckling och lärande, har andra begrepp än inkludering 
använts i forskning. Medan Black-Hawkins (2010) föredrar begreppet 
delaktighet i stället för inkludering, har exempelvis begreppet inkluderande 
lärmiljö använts i svensk kontext i syfte att komma åt omgivningens betydelse 
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för elevens lärande (SOU 2020:42; Sveriges kommuner och landsting, 2017).  
Delaktighetsbegreppet kan utifrån Black-Hawkins teoretiska ramverk för 
delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017), förstås som i 
många delar synonymt med idén om inkluderande lärmiljö. 

Begreppet utfall av undervisningen tenderar att ensidigt relateras till 
undervisningens utfall i form av akademiskt lärande såsom detta mäts genom 
nationella och internationella tester (Black-Hawkins 2010; Florian et al., 2017). 
Detta trots att framsteg har gjorts när det gäller vikten av att betrakta utfall av 
undervisningen med en bredare innebörd för att förstå förhållandet mellan 
akademiska, sociala, emotionella, kreativa och fysiska utfall av undervisningen 
(Florian et al., 2017). I avhandlingen har utfall av undervisningen begränsats till 
att handla om akademiska framsteg, såsom dessa tar sig uttryck i elevers resultat 
från förtest till eftertest. Black-Hawkins (2010, 2014) och Florian et al. (2017) 
har använt delaktighet som ett centralt begrepp för att sammanföra idéerna om 
inkludering och utfall av undervisningen och därmed bredda innebörden av dem 
båda. Enligt Black-Hawkins (2010) och Florian et al. (2017), bör begreppen 
inkludering och utfall av undervisningen ses som ömsesidigt sammanflätade. 
De anser att inkludering utan någon form av utfall av undervisningen, liksom 
utfall av undervisning utan inkludering, är av begränsat värde för elevers 
delaktighet under deras skolgång (Black-Hawkins 2010; Florian et al., 2017). 
Med andra ord skulle en sådan undervisning inte betraktas som en inkluderande 
lärmiljö, eftersom undervisningens utformning inte har lyckats tillvarata elevers 
olika förutsättningar (jfr. SOU 2020:42; Sveriges kommuner och landsting, 
2017). När det gäller att förstå begreppet delaktighet skulle det därför, enligt 
Black-Hawkins (2014), vara en felaktig benämning att beskriva en elev eller en 
grupp av elever som ”inkluderade” i en klass, såvida inte detta innebar verkliga 
möjligheter för dem att prestera som medlemmar av gemenskapen i 
klassrummet (Black-Hawkins, 2014).  

Ramverket för delaktighet  
Ramverket för delaktighet relateras av Black-Hawkins et al. (2008) till 
sociokulturell teori, eftersom de processer som arbetet med ramverket syftar till 
att fånga, kännetecknas av människor som deltar i gemensamma aktiviteter och 
utvecklar kunskap tillsammans. En central del i dessa processer är lärarens roll 
i att tillhandahålla resurser för att stödja lärande, med en lämplig kombination 
av undervisningsstrategier för olika syften (Florian & Kershner, 2009).  

Enligt Black-Hawkins (2010) utvecklades ramverket för delaktighet 
ursprungligen för att utforska förhållandet mellan inkludering och utfall av 
undervisningen i skolor, för att i en senare version syfta till att möjliggöra 
kritiska granskningar av huruvida klassrumspraktiker kan betraktas som 
inkluderande (Black-Hawkins, 2014). Delaktighetsbegreppet utgör grunden till 
ramverket för delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). 
Black-Hawkins (2010, 2014) förespråkar en ständig strävan om ökad 



 
 

36

delaktighet även om fullständig delaktighet sannolikt är svåruppnådd som 
målsättning. Delaktighet beskrivs som en serie av ständigt skiftande processer 
som kräver noggrann uppmärksamhet och inte något som antingen har, eller 
inte har, uppnåtts. Delaktighet ska förstås som något som rör alla medlemmar i 
en skola, samt allt som sker i skolmiljön. Medlemmarnas gemenskap i 
klassrummet och skolan betonas, vilket innebär rättigheter men även ett ansvar 
för varandra (Black-Hawkins, 2010, 2014).  

Enligt Black-Hawkins (2010, 2014) och Florian et al. (2017) omfattas 
delaktighetsbegreppet av fyra olika delaspekter: utfall av undervisningen, 
tillgänglighet, samarbete och mångfald. Delaspekterna, som utgör varsin 
sektion av ramverket för delaktighet, presenteras nedan.   

Utfall av undervisningen - Att stödja allas lärande 

Delaspekten utfall av undervisningen handlar om delaktighet i betydelsen att 
stödja allas lärande (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). Det ses 
i ramverket som betydelsefullt att det finns en förväntan på att framsteg ska ske, 
liksom att flera olika sorters utfall av undervisningen uppmärksammas och 
värdesätts. Inte enbart akademiska utfall av undervisningen inbegrips, utan även 
ansträngningar av exempelvis fysisk, kreativ eller emotionell karaktär (Black-
Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). Ansträngningar att åstadkomma en 
inkluderande klassrumspraktik är, enligt Black-Hawkins (2014), av begränsat 
värde om inte någon form av utfall av undervisningen sker. Även om ramverket 
inbegriper en bred definition av vad som kan ses som utfall av undervisningen, 
är avhandlingens huvudsakliga fokus inriktat på lärande i form av deltagande i 
matematisk diskurs och akademiskt utfall utifrån för- och eftertest.  

Tillgänglighet - Att göra undervisningen tillgänglig 

Delaspekten tillgänglighet handlar om delaktighet i betydelsen att göra 
undervisningen tillgänglig för de lärande (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian 
et al., 2017). Att få vara med i klassrummet, alltså att vara fysiskt närvarande 
tillsammans med sina klasskamrater, är av central betydelse men är inte 
tillräckligt. Av vikt är också att få stanna kvar i klassrummet under hela 
lektionen, samt att det finns fysiskt utrymme för varje individ (Black-Hawkins, 
2010, 2014; Florian et al., 2017). Av stor betydelse i avhandlingen är elevers 
tillgång till undervisningsinnehållet, vilket också lyfts fram som centralt i 
ramverket.   

Samarbete - Att lära och arbeta tillsammans 

Delaspekten samarbete handlar om delaktighet i betydelsen att lära sig genom 
att arbeta tillsammans (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). 
Delaktighet kännetecknas också av att lärande sker genom aktivitet och 
samarbete. Det förutsätts att alla medlemmar av den aktuella praktiken kan lära 
sig av och med varandra. Det innebär att elever lär av andra elever likaväl som 
att personal lär av annan personal, men även att barn och vuxna lär av varandra 
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(Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). I avhandlingen fokuseras 
främst det samarbete som kommer till uttryck genom den kommunikation som 
sker mellan lärare och elever i klassrummet.  

Mångfald - Att uppmärksamma och acceptera skillnader 

Delaspekten mångfald handlar om delaktighet i betydelsen att uppmärksamma 
och acceptera att det finns skillnader mellan elever (Black-Hawkins, 2010, 
2014; Florian et al., 2017). Varje klass är olika i sin sammansättning, och 
delaktighet handlar om att hantera den mångfald som uppstår (Black-Hawkins, 
2014). Det handlar om förståelse för och attityder till alla barn och vuxna, att 
ingen ska diskrimineras utifrån ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexualitet, 
funktionstillstånd eller socioekonomisk standard. Marginalisering eller 
stigmatisering av någon elev, oavsett skäl, utgör ett hinder för deras delaktighet. 
Genom delaktighetsbegreppet betonas att mångfalden i en klass kan vara en rik 
resurs för att stödja allas lärande (Black-Hawkins, 2014). Delaktighet handlar 
om att möta en mångfald av lärande, men med ett särskilt ansvar för dem som 
är i riskzonen för att av någon anledning uteslutas. Delaktighet baseras på 
relationer där medlemmarna ömsesidigt erkänner och accepterar varandra. 
Delaktighet och hinder för delaktighet är relaterade begrepp, det innebär att vad 
som kan upplevas som delaktighet för en viss individ kan ses som hinder för en 
annan individ.  Likaså kan ett hinder för delaktighet på kort sikt, öka delaktighet 
för eleven sett ur ett längre tidsperspektiv (Black-Hawkins, 2014).  

Delaspekten mångfald kan sägas genomsyra även de andra tre 
delaspekterna av delaktighet (Black-Hawkins, 2010). Begreppet utfall av 
undervisningen baseras på Black-Hawkins (2010) uppfattning att alla kan lära 
sig och att många olika former av framsteg bör värderas. Beslut som handlar 
om elevers tillgänglighet fysiskt sett eller avseende undervisningsinnehåll, kan 
vara baserat på förståelser för och attityder till mångfald. På liknande sätt är 
samarbete delvis beroende av en tro på att erfarenheter och kunskap bland barn 
och vuxna, är en resurs för att lära sig snarare än bara ett problem som ska 
övervinnas (Black-Hawkins, 2010). I avhandlingen relaterar mångfald till 
utmaningen i att bemöta och ta tillvara elevers olikheter, med utgångspunkt i 
resultaten på för- och eftertesten samt delaktighet i lektionsinnehållet.  

3.3 Matematisk diskurs 
Matematisk diskurs såsom detta begrepp används av Sfard (2008), utgör den 
andra delen av avhandlingens teoretiska inramning (Figur 3). Begreppet 
matematisk diskurs används i avhandlingen för att undersöka kommunikationen 
i klassrummet relaterat till de kännetecken som karaktäriserar matematisk 
diskurs (jfr. Sfard, 2008).  
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Figur 3 
Matematisk diskurs 

 
 
Diskurs betraktas i avhandlingen, utifrån Sfard (2008), som en specifik typ av 
kommunikation. Matematik ses i avhandlingen som en särskild diskurs och 
lärande i matematik som elevers förändrade deltagande i den matematiska 
diskursen (jfr. Sfard, 2008, 2016).  

Matematisk diskurs ryms inom en kommognitiv teori om matematik, där 
sammansättningen av kommunikation och kognition, signalerar en ontologisk 
enhet av kommunikation och tänkande (Sfard, 2016). Den kognitiva formen av 
kommunikation kan ses som själv-kommunikation och behöver inte ske i form 
av ord, ljud eller något synligt, med andra ord att tänka (Sfard, 2008).  

Den matematiska diskursen i klassrummet kan undersökas och beskrivas 
med stöd av de fyra karaktäristiska kännetecknen (Sfard, 2008). Det första 
kännetecknet är ord och innefattar användningen av matematiska ord, 
exempelvis ord som kan relateras till kvantiteter eller former. Uttryck som 
negativ tvåa eller minus två är exempel på ordanvändning. I avhandlingen ses 
gester som en del av ordanvändning, vilket hjälper deltagarna att prata om 
samma objekt (Sfard, 2009). Ett exempel på att ord och gester förstärker 
varandra är när läraren, framför eleverna, pekar på ett visst matematiskt innehåll 
på whiteboardtavlan och samtidigt uttrycker sig med ord (jfr. Sfard, 2009). Det 
andra kännetecknet är visuella förmedlare, eller visualiseringar såsom tallinjen, 
som används som en del av kommunikationsprocessen (Sfard, 2008).  

Det tredje kännetecknet för matematisk diskurs är narrativ, som handlar om 
beskrivningar av objekt, relationer mellan objekt och/eller processer som har en 
inverkan på objekt. Narrativ är berättelser som antingen får stöd eller blir 
förkastade inom den matematiska diskursen och följaktligen kan betecknas som 
”sanna” eller ”falska” (Sfard, 2008, s.300). I avhandlingen kan -2 – 2 = -4, 
exemplifiera en godkänd berättelse, eftersom beräkningen på ett tillförlitligt sätt 
skulle kunna vägleda elevernas framtida handlingar inom den matematiska 
diskursen (jfr. Sfard, 2021).  

Det fjärde kännetecknet är rutiner, som kan identifieras genom bruket av 
de tre tidigare nämnda kännetecknen (Sfard, 2008). Rutiner är det kännetecken 
på matematisk diskurs som huvudsakligen kommer vara av intresse i 
avhandlingen. En rutin består av en uppgift och en procedur, vilket innebär ett 
behov av att använda ord, visuella förmedlare samt narrativ (Lavie et al., 2019). 
Det handlar om de mönstrade sätt på vilka matematiska uppgifter utförs (Sfard, 
2016). Rutiner delas in i utforskande rutiner, handlingsrutiner och ritualer, och 
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bör inte ses som en antydan till tristess eller brist på fantasi utan som något som 
leder till kreativitet och förändring (Sfard, 2008).  

Utforskande rutiner omfattar tre typer av rutiner med syftet att producera 
berättelser, till exempel numeriska beräkningar, som kan godkännas enligt 
väldefinierade regler för den givna matematiska diskursen (Sfard, 2008).  
Konstruktionsrutiner är en av de utforskande rutinerna, där skapandet av nya 
berättelser är i fokus, till exempel en elevs engagemang i att lösa ”1 – 3”. Vidare 
förekommer förhandlingsrutiner som kännetecknas av de förhandlingar som 
genomförs i klassrummet och som avgör om en berättelse kan godkännas. I de 
utforskande rutinerna inbegrips slutligen rutiner med upprepande av tidigare 
överenskommelser, som är processer för att kalla fram tidigare förhandlade och 
godkända berättelser närhelst det är nödvändigt (Sfard, 2008). I avhandlingen 
kan en sådan rutin exemplifieras av när läraren återför elevernas 
uppmärksamhet avseende hela tal, till det som överenskommits tidigare under 
lektionen.  

Handlingsrutiner syftar till att främja förändring, omorganisation eller 
ompositionering av matematiska objekt (jfr Lavie et al., 2019). En 
handlingsrutin kan exempelvis vara elevens tolkning av tallinjen som 
representation av, inte bara positiva tal och talet noll, utan även negativa tal. 

Ritualer kan beskrivas som de matematiska procedurer som en elev 
genomför i klassrummet för att tillfredsställa andra deltagare (Sfard, 2008). Det 
finns enbart sociala skäl för rituella aktiviteter, till exempel att en elev känner 
sig tvungen att svara på en fråga för att tillfredsställa läraren (Lavie et al., 2019).  

3.4 Variationsteorin 
Variationsteorin utgör den tredje delen av avhandlingens teoretiska inramning 
(Figur 4). Den undervisning som lektionerna i avhandlingen bygger på har i 
licentiatuppsatsen utformats och analyserats utifrån variationsteoretiska 
principer (Lövström, 2015).  
 
Figur 4 
Variationsteorin  

  

Olika sätt att erfara ett fenomen 
Variationsteorin har sina rötter i forskningsansatsen fenomenografi (Marton & 
Booth, 2000). Inom fenomenografisk forskning är intresset riktat mot att 
beskriva fenomen i världen på det sätt som andra människor betraktar dem, samt 
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att identifiera och beskriva variationer avseende hur människor erfar ett och 
samma fenomen. Med ”ett sätt att erfara” aves att erfara någonting som 
någonting vilket innebär att både urskilja fenomenet från, och relatera det till ett 
sammanhang. Variationsteorin är en teori om lärande och kan beskrivas som en 
teoretisk vidareutveckling av fenomenografin, vilket innebär att teoretiska 
begrepp utvecklats som kan användas för design och analys av undervisning 
(Marton & Booth, 2000; Lo et al., 2004; Runesson, 1999). Även inom 
variationsteorin riktas intresset mot hur fenomen förstås, men även mot hur 
förståelsen kan förändras genom undervisning (Marton et al., 2004).  

Variationsteorin utgår från en icke-dualistisk ontologi, vilket innebär att 
personen och världen inte ses som åtskilda från varandra (Marton & Booth, 
2000). Erfarande beskrivs som en intern relation mellan den som erfar och det 
som erfars. Uppfattningen av ett fenomen konstitueras, enligt variationsteorin, 
i mötet mellan personen och det upplevda fenomenet och återspeglar därför 
både personen som upplever samt vad som upplevs (Marton & Booth, 2000). 
För att erfarandet ska ges en innebörd krävs att vissa aspekter skiljs ut som 
förgrund, medan andra aspekter hamnar i bakgrunden (Marton & Pong, 2005). 
Hur något upplevs beror, enligt variationsteorin, på vilka aspekter individen är 
medveten om och kan urskilja samtidigt (Marton & Pong, 2005).  

Lärande och undervisning 
Lärande beskrivs av Marton och Booth (2000) som att få förmågan att erfara 
världen, eller aspekter av världen, på särskilda sätt. För att ett lärande ska kunna 
ske behöver individen lära sig att ”see certain things in certain ways” (Marton 
et al., 2004, s.23), därför bör det som ska läras formuleras i termer av ett 
lärandeobjekt som innefattar förmågan att se någonting på ett särskilt sätt.  
Runesson (2005) drar liknande slutsatser och betonar att lärandet alltid innebär 
ett lärande av någonting, det vill säga att lärandet alltid har ett objekt. Syftet 
med undervisningens utformning är därför, enligt Marton (2015), att erbjuda 
eleverna möjlighet att urskilja de aspekter som behövs för att lära sig det 
aktuella innehållet. En variation av uppfattningar återfinns hos de elever som 
ska lära sig något (Marton & Booth, 2000). Strävan i variationsteorin är, enligt 
Runesson (2005), att ta hand om och använda dessa skillnader. Utifrån 
variationsteoretiska antaganden är intentionen att upptäcka varför något lärs in 
i en situation men inte i en annan, samt att identifiera vilka specifika villkor som 
främjar det aktuella lärandet (Runesson, 2005). 

Kritiska aspekter av det som ska läras 
Utifrån variationsteorin är det viktigt att klargöra vad det är som eleverna ska 
lära sig i varje specifikt fall, det vill säga vilken särskild förmåga eller sätt att 
se någonting som är intentionen med den undervisning som ska genomföras 
(Marton et al., 2004). Likaså behöver de villkor identifieras, som främjar det 
lärande som är intentionen med lektionen (Marton et al., 2004). För varje 
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specifikt objekt som ska läras finns det, enligt Marton (2015), särskilda aspekter 
som är nödvändiga att få syn på. Om dessa, så kallade kritiska aspekter, 
identifieras och urskiljs av eleverna, då är det mer troligt att eleverna når 
kunskap om lärandeobjektet (Marton, 2015). Vilka aspekter som är kritiska för 
ett specifikt lärandeobjekt kan växla mellan olika elevgrupper, vilket innebär att 
de kritiska aspekterna måste undersökas empiriskt (Marton 2015; Pang & Ki, 
2016).  

En kritisk aspekt kan formuleras som en distinktion som anses som 
nödvändig för eleven att få syn på, för att det avsedda lärandet ska kunna ske 
(Marton, 2015). Det skulle exempelvis kunna vara ”att urskilja värdet av två 
negativa heltal”, det vill säga att ställa något ämnesinnehåll mot något annat. 
Ett urskiljande av de kritiska aspekterna betraktas, enligt variationsteorin 
(Marton, 2015), som avgörande för elevens lärande. I en lärandesituation är det, 
utifrån variationsteorin, väsentligt att erfara skillnader före likheter (Marton, 
2015; Runesson, 2006). Det är när skillnader erfars som människor kan uppfatta 
och ta till sig nya innebörder (Marton, 2015; Runesson, 2006). För att elever 
ska kunna urskilja en kritisk aspekt måste ett mönster som består av såväl 
variation som invarians, skapas i undervisningen (Marton et al., 2004). Det som 
elevernas uppmärksamhet ska riktas mot varierar, medan det som redan är känt 
hålls invariant (Marton et al., 2004). Om lärandeobjektet exempelvis handlar 
om att ”förstå värdet av hela tal”, kan en kritisk aspekt vara ”att urskilja hela 
tal”. I undervisningen kan läraren, utifrån variationsteorin, öppna upp den 
kritiska aspekten som en dimension av variation genom att ställa minst två olika 
drag emot varandra (Marton, 2015). För att öppna upp dimensionen ”hela tal” 
kan draget negativa tal ställas mot draget positiva tal. Ytterligare en kritisk 
aspekt skulle kunna vara ”att urskilja värdet av hela tal”. Då kan talet -3 vara ett 
drag som ställs mot ett annat drag, exempelvis talet 3. Utifrån variationsteorin 
är det centralt att de kritiska aspekterna öppnas upp i undervisningen som 
dimensioner av variation, genom att ett visst drag (tex negativa tal) jämförs med 
ett annat drag (tex positiva tal). Då framträder både aspekten och dragen 
samtidigt för den lärande, vilket är en förutsättning för att eleven ska kunna 
urskilja den kritiska aspekten (jfr. Marton et al., 2004).  
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4. Innehållsliga delar, empiriskt material 
och tillvägagångssätt  

I detta kapitel redogörs först kortfattat för avhandlingens delstudier. Eftersom 
avhandlingen i sin helhet baseras på empiri som samlades in i samband med 
arbetet med licentiatuppsatsen, beskrivs därefter noggrant deltagare i learning 
studyn samt detaljer för hur empiri samlades in och analyserades. Sedan följer 
en beskrivning av de centrala analysverktyg som, utifrån avhandlingens 
interdisciplinära forskningsansats, använts för att studera undervisningens 
utformning och utfall för elevers lärande på kollektiv och individuell nivå. 
Slutligen förs resonemang om avhandlingens kvalité, bland annat avseende 
etiska aspekter.  

4.1 Redogörelse för avhandlingens delstudier  
Här ges en kortfattad redogörelse för de olika delstudierna som avhandlingen 
baseras på.  

Licentiatuppsats  
Syfte: Att belysa undervisning om och lärande av negativa tal i årskurs 2 och 3. 
Frågeställning: Vad behöver elever i årskurs 2 och 3 lära sig för att bli bekanta 
med de negativa talen?  
Teori: Variationsteorin (Marton, 2015)  
Empiri: Fyra videoinspelade lektioner, lektionstranskript, 64 förtest och 64 
eftertest, intervjutranskript samt anteckningar från gruppmöten.  
Analys: Inom ramen för learning studyn skedde en analys av de filmade 
lektionerna samt elevernas förtest och eftertest, med fokus på vad som föreföll 
vara kritiska aspekter av det aktuella lärandeobjektet. Efter avslutad learning 
study genomfördes en fördjupad analys där den empiriska grunden för de 
kritiska aspekternas formuleringar åter fokuserades.  
Resultat: Tre kritiska aspekter, som omformulerades och preciserades under 
genomförandet av learning studyn, föreföll ha betydelse för elevernas lärande 
av negativa tal. Följande tre kritiska aspekter identifierades: Att särskilja två 
negativa tals värden, Att särskilja minuendens och subtrahendens funktion i en 
subtraktion samt Att särskilja minustecknen för negativt tal och för subtraktion. 
Slutsats: Genom undervisning kan det göras möjligt för elever i årskurs 2 och 3 
att utvidga talområdet från naturliga tal (N) till hela tal (Z), det vill säga att bli 
bekanta med de negativa talen. 
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Artikel 1 
Syfte: Att visa hur en learning study kan vara en form av praktikbaserad 
forskning, där kunskap genereras inom en process av lärares handlingar.  
Teori: Variationsteorin (Marton, 2015) 
Empiri: I sin helhet hämtad från licentiatuppsatsens empiriinsamling. 
Analys: De filmade lektionerna tillsammans med resultat från elevtesten, 
analyserades med fokus på lärargruppens identifikation och precisering av de 
kritiska aspekterna.  
Resultat: Genom den kollegiala arbetsprocessen i learning study identifierades 
och specificerades de kritiska aspekterna successivt av lärargruppen. I 
processen, som också beskrivs i licentiatuppsatsen (Lövström, 2015), 
vidareutvecklades innebörden av de tre kritiska aspekterna från att urskilja ett 
visst matematiskt innehåll till att särskilja ett specifikt innehåll från ett annat 
specifikt innehåll.  
Slutsats: De kritiska aspekterna är möjliga att betrakta som en kunskapsprodukt 
som uppstår genom lärares samarbete i praktiken.  

Artikel 2 
Syfte: Att visa hur erfarenheter från en learning study med avseende på ett 
specifikt lärandemål, kan delas och användas av andra lärare i nya sammanhang.  
Frågeställningar:  
Vilken kunskap om unga elevers lärande av negativa tal framkom genom 
learning studyn? 
Är sådan kunskap relevant utanför gränsen för det lokala sammanhanget? 
Teori: Variationsteorin (Marton, 2015) 
Empiri: Resultatet av licentiatuppsatsen, det vill säga de tre kritiska aspekterna, 
användes tillsammans med den fjärde videoinspelade lektionen som 
utgångspunkt för lärargruppens planering av en lektion som genomfördes i åtta 
nya klasser. Elevtestet från uppsatsens empiriinsamling utökades med ett fåtal 
ytterligare uppgifter och återanvändes (Uppgift 1d, 4 & 9, Bilaga 2). Uppgiften 
om att beräkna temperaturer (Uppgift 5, Bilaga 1) användes inte i 
uppföljningsstudien. Ytterligare empiri som samlats in och enbart använts i 
denna delstudie: videoinspelningar av åtta lektioner samt resultatet från 116 för- 
och eftertest.  
Analys: Elevers resultat på förtestet jämfördes med deras resultat på eftertestet. 
Jämförelser gjordes genom att gruppen som helhet studerades utifrån elevers 
lösningar av ett urval av testets olika uppgifter. Det innebar en beräkning av 
antalet elever som svarat korrekt, respektive inkorrekt, på uppgifterna i förtestet 
jämfört med identiska uppgifter i eftertestet. Resultatet av elevtestet 
signifikansprövades med stöd av ett statistiskt test.  
Resultat: Elevernas kunskaper om negativa tal ökade signifikant enligt 
jämförelser mellan resultat på förtest och eftertest.  
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Slutsats: Lärarna i uppföljningsstudien kunde förstå resultatet från den tidigare 
genomförda learning studyn och integrera de kritiska aspekterna i sin 
undervisning på ett sätt som föreföll öka elevernas lärande.  

Artikel 3  
Syfte: Att undersöka utfallsprofiler avseende undervisningen i matematik när 
heltal undervisas i en learning study i årskurs 3, samt att undersöka i vilken 
utsträckning elever inom respektive utfallsprofiler deltar i inkluderande 
undervisnings- och lärandepraktiker. 
Frågeställningar:  
För vilka elever finns det indikationer som stöder uppfattningen att de 
observerade undervisnings- och lärandepraktikerna:  
1. har haft en betydande inverkan när det gäller att främja matematiskt utfall 

av undervisningen avseende hela tal och vilka är de troliga orsakerna till 
detta? 

2. inte har haft någon väsentlig inverkan på det matematiska utfallet av 
undervisningen när det gäller hela tal och vilka är de troliga orsakerna till 
detta?  

3. inte har haft någon inverkan eller liten inverkan på det matematiska 
utfallet av undervisningen beträffande hela tal och vilka är de troliga 
orsakerna till detta? 

Teori: Ramverket för delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 
2017) 
Empiri: En videoinspelad lektion från en av klasserna i licentiatuppsatsen samt 
resultatet från 16 för- och eftertest.  
Analys: Elevernas delaktighet i lektionen analyserades utifrån ramverket för 
delaktighet. I analysen noterades också vilka visualiseringar som användes i 
undervisningen. Resultaten på elevtestet från en av klasserna i learning studyn 
analyserades avseende hur varje elev löst uppgifter på förtestet jämfört med hur 
uppgifterna löstes på eftertestet. Utifrån elevernas lösningsmönster kunde fyra 
utfallsprofiler avseende undervisningen i matematik identifieras.  
Resultat: Endast för en av de fyra utfallsprofilerna förefaller de observerade 
undervisnings- och lärandepraktikerna ha haft en betydande inverkan när det 
gäller främjandet av matematiskt utfall avseende undervisningen om hela tal. 
Elever som representerar de fyra olika utfallsprofilerna är i varierande 
utsträckning involverade i inkluderande undervisnings- och lärandepraktiker 
under lektionen. Skillnader i utfall av undervisning hänger samman med i vilken 
utsträckning elever från respektive profil är delaktig i vad som kan beskrivas 
vara mer eller mindre inkluderande undervisning som sker under lektionen. 
Slutsats: Vissa elever drog fördel av att delta i learning study-lektionen, medan 
andra inte gjorde det. Den omfattande analysen av fyra elevers delaktighet, en 
för varje profil, visade att variationen avseende elevers lärande var relaterade 
till i vilken utsträckning eleverna deltog i inkluderande undervisning och 
lärande.  
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Artikel 4 
Syfte: Att utifrån en interdisciplinär forskningsansats utveckla kunskap om 
betydelsen av lärarledd matematisk diskurs, genom en analys av en 
framgångsrik matematiklektion, som möjliggjorde framsteg hos samtliga 
elever.  
Frågeställningar:  
1. Vad kännetecknar den lärarledda matematiska diskursen i klassrummet? 
2. Vad kännetecknar elevers delaktighet i fråga om tillgänglighet, samarbete, 

mångfald och utfall av undervisningen i klassrummet angående den 
matematiska diskursen? 

Teori: Ramverket för delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 
2017) integrerad med matematisk diskurs (Sfard, 2008) 
Empiri: En videoinspelad lektion från en av klasserna i licentiatuppsatsen, samt 
resultatet från 14 för- och eftertest.  
Analys: Delar av den empiri som samlats in inom ramen för licentiatuppsatsen 
återanvändes för analys med avsikten att fokusera på elevers delaktighet och 
den matematiska diskursen i klassrummet under lektionen.  
Resultat: Den lärarledda matematiska diskursen i klassrummet kännetecknades 
av flera rutiner som framstår som centrala för elevers delaktighet. Rutiner 
hämtade från tidigare forskning om matematisk diskurs användes, dessutom 
identifierades fem nya rutiner genom studien. Genom tillgänglighetsaspekten 
tillhandahålls rutiner för stöd och etablering av en gemensam matematisk 
förförståelse för eleverna. Samarbetsaspekten präglas av rutiner som används 
för att utmana elevernas tänkande, och för att konstruera och stödja ny kunskap. 
Resultaten framhäver betydelsen av lärarens stöd för varje elevs framsteg i 
diskursen, det vill säga att eleven kan delta i rutiner relaterade till såväl 
tillgänglighetsaspekten som samarbetsaspekten.  
Slutsats: Med stöd av den interdisciplinära forskningsansatsen kunde den 
avgörande betydelsen av de två elevernas förändring i matematisk diskurs 
belysas, vilket handlade om en progression från delaktighet relaterad till 
tillgänglighetsaspekten till delaktighet relaterad till samarbetsaspekten. För att 
åstadkomma förändring i diskursen behöver eleverna strukturerat och 
konsekvent stöd i linje med de rutiner vilka har beskrivits av Sfard (2008), 
tillsammans med de nya rutiner som identifierades.  

4.2 Deltagare och empiri 
Avhandlingen bygger på empiri som samlades in under arbetet med 
licentiatuppsatsen (Lövström, 2015). Det empiriska underlaget består av 
elevtester, videoinspelningar från lektioner, lektionstranskript och 
intervjutranskript. De deltagare som deltog i learning studyn som beskrivs i 
uppsatsen presenteras inledningsvis. Därefter följer en beskrivning av hur 
empiri samlats in och analyserats.  



 
 

47

Deltagare  
I den learning study som genomfördes inom ramen för licentiatarbetet 
(Lövström, 2015), deltog 64 elever fördelat på fyra olika klasser. En av 
klasserna bestod av elever i årskurs 2, medan resterande klasser bestod av elever 
i årskurs 3. Två lärare, vars egna klasser ingick i studien, valde att delta i 
learning studyn. Förutom dessa lärare, deltog jag själv som både undervisande 
lärare och diskussionsledare.  

De tre lärare som deltog i studien hade olika utbildning och erfarenhet. Två 
av lärarna var behöriga att undervisa i matematik för den aktuella 
åldersgruppen. Den tredje läraren hade inte formell behörighet att undervisa i 
matematik, men var utbildad tidigarelärare. De tre lärarnas erfarenhet av 
undervisning varierade mellan ett och ett halvt år och upp till nästan tjugo år. 
De tre lärarna hade ingen tidigare erfarenhet av att undervisa elever om negativa 
tal. Två av de tre lärarna hade inte tidigare deltagit i någon learning study. 
Eftersom de lärare i den aktuella kommunen som redan deltagit i learning study 
redovisat erfarenheter från dessa för varandra, kan alla lärare i kommunen 
förväntas ha en viss orientering om variationsteorin och learning study.  

Insamling av empiri 
Den empiriinsamling som ligger till grund för avhandlingen genomfördes, som 
tidigare nämnts, i form av en learning study (Lövström, 2015). Learning study 
kan beskrivas som en modell för kollegialt lärande där en grupp lärare planerar, 
genomför, analyserar och reviderar en lektion baserad på ett specifikt 
ämnesinnehåll som visat sig vara problematiskt för lärare att undervisa om på 
ett sätt som möjliggör för elever att lära sig (Ming Cheung & Wong, 2014; 
Marton, 2015). I learning study används en teori, vanligtvis variationsteorin 
(Marton, 2015), för att utforma och analysera lektionerna.  

Empiriinsamlingen i en learning study kan mer specifikt beskrivas med 
hjälp av de olika stegen i learning study-cykeln. Det cykliska förloppet i 
learning study-cykeln beskrivs detaljerat i Lövström (2015, s.25–27). 
Sammanfattningsvis handlar de olika stegen om att: (1) välja ut och definiera 
ett avgränsat innehåll, vilket med ett variationsteoretiskt begrepp innebär att 
välja ett lämpligt lärandeobjekt (Lo et al., 2004); (2) med hjälp av exempelvis 
kunskapstest eller intervjuer undersöka samtliga deltagande elevers förståelse 
av lärandeobjektet; (3) designa lektionen utifrån de kunskaper eleverna uppvisar 
i steg 2, samt med stöd av lärares tidigare erfarenhet och kunskap hämtad från 
litteratur; (4) en av lärarna undervisar en av de klasser som ingår i studien; (5) 
lektionen videofilmas för att sedan kunna analyseras utifrån huruvida det var 
möjligt för eleverna att tillägna sig lärandeobjektet, det vill säga att urskilja dess 
kritiska aspekter. Ett kunskapstest, identiskt med det som genomfördes i steg 2, 
genomförs av de elever som deltog i lektionen. Resultatet av eftertestet jämförs 
med förtestet och ställs även i relation till vad som hände under lektionen 
(Marton & Pang, 2006). Lärarna i learning study-gruppen jämför vad som 
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planerats att eleverna skulle lära sig med vad de faktiskt lärde sig. Lektionens 
utformning diskuteras och revideras av lärarna med utgångspunkt i vad som 
framstår som kritiska aspekter, samt hur dessa ska kunna göras möjliga för 
eleverna att urskilja i undervisningen (Marton & Pang, 2006). Arbetet återgår 
till steg 3 där en annan lärare i learning study-gruppen genomför en ny version 
av lektionen, med en ny klass av elever. Steg 3 – 5 upprepas upp till fyra gånger 
och avslutas, som ett sjätte steg, alltid med någon form av dokumentation 
(Marton & Pang, 2006).  

Empiriskt underlag 

Elevtest 

Elevtestet utgör ett centralt instrument för att undersöka elevers kunskaper 
(Bilaga 1). Det användes i licentiatuppsatsen för att samla in information om 
elevernas kunskaper om lärandeobjektet före lektionen med benämningen 
förtest, samt efter lektionen med benämningen eftertest (Lövström, 2015). 
Nästkommande lektion i learning studyn utformades utifrån analysen av 
resultatet på eftertesten för de elever som deltog i den tidigare genomförda 
lektionen.  

Elevtestet konstruerades av learning study-gruppen, det vill säga av de två 
deltagande lärarna och mig. Testet baserades på learning study-gruppens 
samlade erfarenheter och didaktisk forskning om vad som skulle kunna vara 
kritiskt för att förstå att de negativa talen finns. Lärarna i learning study-gruppen 
hade inte själva undervisat om negativa tal tidigare, dessutom var erfarenheter 
av variationsteorin och learning study begränsad hos två av tre lärare eftersom 
de tidigare inte hade deltagit i någon studie. Stöd i konstruktionen av elevtestet 
gavs dock av externa forskare, med lång erfarenhet av forskning inom både 
learning study och matematikundervisning.  

Testet provades även ut på en tredjeklass som inte deltog i learning studyn. 
Det visade sig att det skriftliga testet fungerade tillfredsställande och endast ett 
par förändringar gjordes. Uppgift 1d (Bilaga 1) omarbetades från att innehålla 
både positiva och negativa tal, till att enbart innehålla negativa tal. Detta gjordes 
för att eleverna i hög utsträckning klarade av att ringa in det största talet, och 
svårigheten i uppgiften kunde höjas till att pröva vilket av enbart negativa tal 
som hade högst värde. Bokstavsnumreringen på uppgift 3 (Bilaga 1) togs bort i 
den version av elevtestet som eleverna fick arbeta med, eftersom eleverna i 
utprovningsklassen tenderade att blanda ihop uppgiftens bokstav med de 
ingående talen i uppgiften.    

I den learning study som beskrivs i licentiatuppsatsen deltog 64 elever, och 
därmed samlades 64 för- och eftertest in för analys. Elevtestet användes även, 
med tillägg av ett par uppgifter, i en uppföljande studie med 116 elever, som 
innebar att 116 förtest och 116 eftertest samlades in för analys (Runesson et al., 
2018). Dessa test har, som tidigare nämnts, använts som underlag för analys i 
artikel 2 (Bilaga 2).  
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Lektioner 

Även de fyra lektioner som genomfördes inom arbetet med licentiatuppsatsen 
(Lövström, 2015), utgör ett centralt instrument för insamling av empiri i 
avhandlingen. Lektionerna genomfördes under höstterminen 2013 i fyra olika 
klasser; först i en klass med elever i årskurs 2, sedan i tre olika klasser med 
elever i årskurs 3. Lektionslängden varierade mellan 40 och 55 minuter (Tabell 
1).   

 
Tabell 1 
Lektionernas genomförande. Hämtad från Lövström, 2015.  
 

Lektion Årskurs 
Antal 
elever 

Lektionstid 
Undervisande 

lärare 
1 2 19 50 minuter Klassläraren 
2 3 16 40 minuter Klassläraren 
3 3 15 50 minuter Jag 
4 3 14 55 minuter Jag 

 
Under de två första lektionerna undervisade respektive klasslärare (Tabell 1). 
Jag var dock närvarande i klassrummet som observatör och med ansvar för 
videoinspelning samt ljudupptagning med hjälp av diktafon. Videoinspelningen 
skedde från min placering längst bak i klassrummet, medan diktafonen var 
placerad längst fram i klassrummet.  

Under de två sista lektionerna undervisade jag själv. Eftersom jag inte 
kände eleverna sedan tidigare, fanns respektive klasslärare med i klassrummet 
som en trygghet för eleverna. Lärarna för dessa båda klasser deltog inte i 
learning studyn, men hade godkänt att eleverna fick vara med. Videoinspelning 
och ljudupptagning sköttes av mig själv, genom att jag startade dessa apparater 
strax innan lektionen inleddes. En nackdel med detta var att bilden i 
filminspelningen inte blev särskilt bra, eftersom kameran inte följde det som 
pågick under lektionen. Ljudet blev dock bättre, eftersom kameran i dessa båda 
lektioner placerades längst fram bredvid en elev. I de fyra lektionerna leder 
läraren lektionen med hjälp av en smartboard-presentation där följande 
representationer för tallinjer används: ett våningshus, en lodrät tallinje, en lodrät 
termometer samt en horisontell tallinje (Se Lövström, 2015).   

De fyra filmade lektioner som genomfördes och transkriberades inom 
ramen för licentiatarbetet har använts som empiriunderlag i avhandlingen. Både 
de filmade lektionerna i sig och lektionstranskripten bestående av 40 sidor har 
varit värdefulla i avhandlingsarbetet, eftersom det har möjliggjort ett sökande 
efter sekvenser som utifrån frågeställningarna förefallit vara intressanta.  
De åtta lektioner som genomfördes i uppföljningsstudien med ett något 
förändrat matematiskt test (Runesson et al., 2018) intog en mer undanskymd 
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roll, eftersom enbart elevtestet användes för analys. Videodokumentation av 
lektionerna har skett, men någon analys av dokumentationen har inte gjorts.  

Elevintervjuer 

Under arbetet med licentiatuppsatsen genomförde jag intervjuer vid två olika 
tillfällen, nämligen inledande intervjuer samt eftertestintervjuer (Lövström, 
2015). De inledande intervjuerna genomfördes enskilt med fyra elever i varje 
klass, totalt 16 elever. Intervjuerna genomfördes efter det gemensamma 
skriftliga förtestet, men före den första lektionen. Syftet med intervjuerna var 
att ge learning study-gruppen erfarenhet av elevernas tankar om negativa tal, 
och skulle på sätt fungera som en förberedelse till de kommande lektionerna. 
Intervjuerna kan därför beskrivas som ett bakgrundsmaterial till att förstå 
elevernas tankar om negativa tal samt svar på elevtestet, snarare än ett centralt 
instrument för insamling av empiri i avhandlingen.  

Strävan i intervjun var att undersöka elevernas uppfattningar av vilka tal 
som finns före noll på tallinjen. Eleverna uppmanades under intervjun att skriva 
ett tal på ett tomt papper. Intervjuaren fortsatte därefter med frågor som: Är det 
ett stort eller litet tal? Skriv ett mindre tal, sedan ett ännu mindre tal. Skriv det 
minsta tal du kan! Vilket är det minsta tal som finns? Finns det inget mindre tal 
än det? (Se Lövström, 2015, s.31). Intervjutranskripten, som omfattade 35 
sidor, sammanställdes och elevernas olika uppfattningar av vad som finns före 
noll på tallinjen presenterades av mig för de övriga lärarna i learning study-
gruppen.    

Eftertestintervjuerna genomfördes med syftet att få fördjupad kunskap om 
hur eleverna egentligen resonerade kring negativa tal. Två olika testfrågor som 
framstod som intressanta för att upptäcka de negativa talen valdes ut. Den ena 
var uppgift 1a-d (Bilaga 1) som handlar om att avgöra det största värdet av olika 
tal. Den andra var uppgift 3a-h (Bilaga 1) som handlar om att beräkna additions- 
och subtraktionsuppgifter. Eleverna hade lämnat intressanta svar på dessa 
uppgifter som skulle kunna ge learning study-gruppen värdefull information. 
Exempelvis hade flera elever svarat att -9 var talet som hade störst värde bland 
de negativa talen. Likaså gavs exempel på lösningar som: 4 – 6 = 0 alternativt 
4 – 6 = 2. Att subtraktion antogs lyda under kommutativa lagen samt elevernas 
resonemang kring värdet av olika negativa tal, framstod som värdefulla 
ledtrådar i learning study-gruppens sökande efter kritiska aspekter. I de 19 
eftertestintervjuer som genomfördes, visade eleverna stor samstämmighet med 
hur de tidigare hade löst uppgiften på eftertestet. Genom intervjuerna gavs 
möjligheten för learning study-gruppen att få reda på hur eleverna resonerade 
sig fram till svaret (se Lövström, 2015).  

Eftertestintervjuerna har i avhandlingen använts som empiriunderlag för 
att, tillsammans med de skriftliga testen, förstå hur elever löst uppgifter på 
eftertestet. Intervjuerna visade stor samstämmighet med de skriftliga eftertesten 
när det gäller vilka svar på uppgifterna som eleverna lämnat. 
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Intervjutranskripten från de inledande intervjuerna har, tillsammans med de 
skriftliga testen, använts som empiriunderlag för att få syn på elevernas 
förkunskaper om negativa tal. Intervjuerna uppvisade liksom frågor på förtestet 
att det fanns anledning att undervisa om hela tal, eftersom de flesta av eleverna 
inte verkade känna till detta matematiska område sedan tidigare.  

4.3 Analysförfarande  
Utifrån avhandlingens interdisciplinära forskningsansats har olika begrepp från 
de tre integrerade teoretiska perspektiven framträtt som centrala analysverktyg 
för att studera elevers lärande och delaktighet, på kollektiv nivå och på 
individuell nivå.  

Empiri som samlades in under arbetet med licentiatuppsatsen utgör en 
gemensam grund för avhandlingen i sin helhet, men de blickar som har riktats 
mot det empiriska materialet har varierat. De första tre delstudierna (Lövström, 
2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 2018) betraktades 
inledningsvis ur ett mer renodlat disciplinärt matematikdidaktiskt perspektiv, 
där variationsteorin (Marton, 2015) styrde blicken i forskningsprocessen. I 
avhandlingsarbetet relaterades de tre delstudierna till den första frågeställningen 
i kappan som handlar om en analys av undervisningens utformning för elevers 
lärande på kollektiv nivå, det vill säga hur eleverna som grupp lärde sig eller 
inte lärde sig det som var avsett med lektionen. I relation till den första 
frågeställningen framstod begreppet kritiska aspekter (Marton, 2015) vara av 
betydelse för att få utökad förståelse för utfallet avseende elevgruppers lärande 
utifrån implementeringen av kritiska aspekter i klassrummet. Med stöd av 
begreppet kritiska aspekter kunde min blick i analysen styras mot att fokusera 
det detaljerade matematiska innehåll som eleverna, för att utvidga sitt talområde 
från naturliga tal till hela tal, behövde lära sig. Genom artikel 2 (Runesson et 
al., 2018) riktades min blick även mot huruvida de kritiska aspekterna som 
utgjorde resultatet av learning studyn, kunde användas i andra sammanhang.  

Utifrån ett specialpedagogiskt intresse för vad som karaktäriserar en 
undervisning som möjliggör delaktighet för elever med olika förkunskaper 
inom området hela tal, aktualiserades avhandlingens andra frågeställning om 
undervisningens utformning och utfall för elevernas lärande på individuell nivå 
i artiklarna 3 och 4 (Lövström, et al., 2021; Lövström et al., Submitted). I 
relation till den andra frågeställningen framstod även delaktighetaspekterna: 
utfall av undervisningen, tillgänglighet, samarbete och mångfald vara av 
betydelse för avhandlingens interdisciplinära forskningsansats (jfr. Black-
Hawkins, 2014). Med stöd av delaktighetaspekten utfall av undervisningen blev 
det möjligt att studera undervisningens utformning och utfall för elevers lärande 
på individuell nivå utifrån det som visade sig i elevtesten. Samtidigt kunde de 
andra tre delaktighetsaspekterna ge en bredare bild av hur elevers delaktighet 
såg ut under lektionerna. Frågan kvarstod dock om varför vissa elever, men inte 
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alla, förföll utvidga sitt talområde från naturliga tal till hela tal. För att kunna 
besvara den andra frågeställningen granskades därför den matematiska 
diskursen i klassrummet under en av de lektioner som ingick i learning studyn 
(jfr. Sfard, 2008). Därmed framkom analysbegrepp som matematisk diskurs 
med dess fyra karaktäristiska kännetecken i form av i form av ord, 
visualiseringar, narrativ och rutiner (jfr. Sfard, 2008).   

Sammantaget förväntades analysbegreppen hämtade från tre olika 
teoretiska perspektiv kunna vara stödjande för att både på en kollektiv och på 
en individuell nivå, bidra med kunskap om hur en undervisning kan utformas, 
som präglas av delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika 
förkunskaper i årskurs 2 och 3.  

4.4 Avhandlingens kvalitet 
Kvalitetsfrågor som kommer att diskuteras handlar om motivering till varför 
studien genomförs, men även om i vilken utsträckning generaliseringar av 
studiens resultat kan göras. Förförståelse, liksom validitetsfrågor, lyfts fram 
som centrala teman för kvalitet. Diskussionen av de etiska aspekterna kretsar 
kring frågor om återanvänd empiri.  

Avhandlingens utgångspunkt och relevans 
Avhandlingens utgångspunkt handlar om ett intresse för hur undervisning kan 
utformas, som präglas av delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika 
förkunskaper. Genom den interdisciplinära forskningsansats som används i 
avhandlingen riktas fokus mot det matematiska ämnesinnehållets centrala 
betydelse, men också mot hur utformningen av undervisning kan möjliggöra 
delaktighet för alla elever. Inledningsvis i introduktionen beskrivs att resultat 
från nationella och internationella tester i matematik, indikerar att skolans 
undervisning inte förmår tillvarata svenska elevers olikheter (SOU 2017:35; 
Skolverket, 2022a). Brister i undervisningen kan ses som ett samhällsproblem 
eftersom dessa elever inte kommer in på nationella program i gymnasiet (jfr. 
Skolverket, 2022a). Detta går i linje med Tracys (2010) beskrivning av god 
forskning som relevant och läglig i tid, liksom att dess ursprung kan vara 
aktuella samhälleliga händelser.  

Med en integrering av variationsteorin (Marton, 2015) och ramverket för 
delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017) möjliggjordes 
studier av lärande både på en kollektiv och på en individuell nivå i 
avhandlingen. För att försöka förstå varför vissa elever lärde sig det som var 
planerat under lektionen medan andra inte gjorde det, användes därutöver 
matematisk diskurs med fokus på kommunikationen i klassrummet som en 
ytterligare del av teoriintegreringen (jfr. Sfard, 2008). Sammantaget 
integrerades i avhandlingens interdisciplinära forskningsansats variationsteorin 
(Marton, 2015), ramverket för delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian 
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et al., 2017) samt matematisk diskurs (Sfard, 2008).  En integrering av detta slag 
förefaller inte tidigare ha använts i forskning och tolkas därför kunna leda till, 
vad Larsson (2005), benämner heuristisk kvalitet. Larsson (2005) ser heuristisk 
kvalitet som en typ av generalisering, eftersom läsaren av en studie kan 
övertygas om att se någon del av verkligheten på ett nytt sätt. I avhandlingen 
kan både den interdisciplinära arbetsprocessen och processens resultat, i form 
av kunskap om undervisningens utformning, bidra till att utveckla en specifik 
blick för vad som händer i klassrummet. I likhet med hur Bryman (2021) 
beskriver kvalitativ forskning, så utgörs undersökningsgruppen i avhandlingen 
av en relativt liten grupp individer som har vissa egenskaper gemensamma, som 
att de är i ungefär samma ålder och deltar i samma undervisningsarrangemang. 
I avhandlingen undersöks undervisningens utformning och utfall för elever med 
olika förkunskaper på djupet, vilket medför att det unika sammanhanget, eller 
det ”kontextuellt unika” (Bryman, 2021, s.468), tillmäts stor betydelse. För att 
avgöra om resultat från kvalitativ forskning ska kunna överföras till andra 
sammanhang krävs detaljerade beskrivningar av den unika kontexten, samt att 
dessa beskrivningar tas i noggrant beaktande av de forskare som avser att 
använda resultaten (Lincoln & Guba, 1985).  

Mot bakgrund av de samhällsproblem som brister i undervisningen i 
matematik kan orsaka, finns det anledning att med stöd i såväl 
specialpedagogiska som matematikdidaktiska perspektiv, undersöka hur 
undervisning kan utformas för att möjliggöra delaktighet för elever med olika 
förkunskaper. Forskning visar att det råder brist på empiriska undersökningar 
av undervisningen där det handlar om att undersöka vilka praktiker som präglas 
av strävan mot en inkluderande gemenskap i klassrummet (Göransson & 
Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; Nilholm & Alm, 2010). Föreliggande 
avhandling förväntas, såsom tidigare nämnts i inledningen, därför ge ett 
kunskapsbidrag genom att tillhandahålla tydliga exempel på utformning av 
undervisning som relaterar till inkluderande klassrumspraktiker (jfr. Göransson 
& Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; Nilholm & Alm, 2010). Inom 
matematikdidaktisk forskning efterfrågas empiriska undersökningar där 
specialpedagogiska och matematikdidaktiska företrädare samarbetar för att ge 
en gemensam bild av inkluderande angreppssätt, där olikheter hos elever är 
utgångspunkten (Lambert & Tan, 2016, 2017). Avhandlingen förväntas ge ett 
kunskapsbidrag genom användandet av det interdisciplinära angreppsätt som 
integrerar specialpedagogik och matematikdidaktik. Den kunskap som 
framkommer kan ge nya idéer avseende kunskap, men även i form av teoretiska 
redskap som kan användas metodologiskt av andra forskare.  

Förförståelse  
Redovisning av förförståelse betraktas i avhandlingen, med stöd av Larsson 
(2005), som centralt för att klargöra forskarens utgångspunkt. Det 
forskningsläge som i avhandlingen framträder genom bakgrund och tidigare 
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forskning, kan ses som ett sätt att göra min förförståelse synlig (jfr. Larsson, 
2005). De referenser som använts för att belysa avhandlingens problemområde 
har valts ut genom ett systematiskt sökande i databaser, men enligt Larsson 
(2005) finns det alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande. Det innebär att 
de delar i form av referenser som valts ut alltid relateras till hur jag uppfattar 
helheten, det vill säga syftet och frågeställningarna eller avhandlingen som 
helhet. En annan typ av förförståelse kan, enligt Larsson (2005) klargöras 
genom en redovisning av forskningens teoretiska antaganden och empiriska 
grund. Strävan i avhandlingen har varit att tydligt redovisa teoretiska 
antaganden som avhandlingen utgår ifrån i form av den interdisciplinära 
forskningsansatsen, bestående av tre integrerade delar. Likaså har den empiriska 
grunden, i form av exempelvis filmade lektioner och elevtester, noggrant 
beskrivits i metodkapitlet. Jag har genom sådana noggranna beskrivningar 
strävat efter att explicitgöra min förförståelse vad gäller teoretiska antaganden 
och empirisk grund, för att kunna kommunicera resultaten på ett precist sätt (jfr. 
Larsson, 2005).  

Ett annat sätt att göra min förförståelse synlig, är att redovisa personliga 
erfarenheter som kan vara av betydelse för hur jag närmar mig avhandlingens 
problemområde (jfr. Larsson, 2005). Sedan 2010 har jag skaffat mig erfarenhet 
och kunskap om learning study och variationsteorin. Det innebär att jag 
genomgick en utbildning till learning study-handledare, därefter föreläste jag 
om learning study och variationsteorin för lärare samt ledde arbetet i de learning 
studies som genomfördes i kommunen. Genom mina licentiatstudier med 
deltagande i en forskarskola inriktad mot learning study och praktikutvecklande 
ämnesdidaktisk forskning, fick jag fördjupade kunskaper om både learning 
study och variationsteorin. I arbetet med den learning study som var en del av 
licentiatarbetet (Lövström, 2015) samarbetade jag med två andra lärare. I detta 
arbete deltog jag både som forskningsledare samt undervisande lärare i learning 
studyn. Ett andra steg i analysarbetet genomfördes av mig efter det att learning 
studyn analyserats och sammanfattats av learning study-gruppen. Efter att ha 
befunnit mig mitt i studien, som både forskningsledare och undervisande lärare, 
kunde jag därefter ta ett steg tillbaka och betrakta empirimaterialet mer 
distanserat. Det medgav möjligheten att åter studera det empiriska materialet 
ingående, för att se om ytterligare preciseringar av de kritiska aspekterna kunde 
arbetas fram. I arbetsprocessen från licentiatuppsats till doktorsavhandling har 
jag med stöd av olika teoretiska perspektiv hela tiden strävat efter att distansera 
mig från det empiriska materialet, vilket medfört att nya synvinklar uppstått 
avseende betydelsen av undervisningens utformning och utfall för elevers 
lärande.  

Validitet  
I avhandlingen har ambitionen varit att i likhet med Kvale och Brinkmann 
(2014), betrakta validitet eller giltighet, som en fråga om hantverksskicklighet 
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där jag som forskare intar en granskande och ifrågasättande inställning till det 
egna arbetet. Likt Kvale och Brinkmann (2014) samt Creswell (2013), liknar 
jag valideringen vid en ständigt pågående process som omfattar samtliga delar 
av avhandlingen. I denna process har det omgivande forskarsamhället varit till 
stor hjälp, exempelvis vid granskning av licentiatuppsatsen samt de artiklar som 
har antagits för publicering. Den kontroll och de frågor som jag ställdes inför 
vid granskningen av dessa arbeten, utvecklade sannolikt min 
hantverksskicklighet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014).  

Avhandlingen och dess ingående delar kan även kopplas till Larsson 
(2005), som menar att ett kvalitativt vetenskapligt arbete bör vara en väl 
sammanfogad konstruktion. Stor vikt har lagts vid att hitta ett teoretiskt 
angreppssätt som möjliggör studier av hur en undervisning kan utformas, som 
präglas av delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika förkunskaper i 
årskurs 2 och 3. Under arbetsprocessens gång föreföll en interdisciplinär 
forskningsansats kunna bidra till att avhandlingen skulle kunna uppfattas som 
en väl sammanfogad konstruktion.  I den interdisciplinära forskningsansatsen 
integrerades ramverket för delaktighet (Black-Hawkins 2010, 2014; Florian et 
al., 2017), matematisk diskurs (Sfard, 2008) och variationsteorin (Marton, 
2015). De tre integrerade delarna betraktas i avhandlingen kunna bidra med 
teoretiska kompletterande perspektiv med potential att studera vad som händer 
i ett klassrum, både för klassen som grupp och för enskilda elever i klassen.  

Den interdisciplinära forskningsansatsen har använts, då den har bedömts 
möjliggöra studier av undervisningens utformning och utfall för elevernas 
lärande både på en kollektiv och på en individuell nivå. De 
empiriinsamlingsmetoder som avhandlingen baseras på kan till viss del, med 
stöd i Creswell (2013), ses som en triangulering eftersom flera källor använts 
för att samla in empiri. Ett exempel är då jag genomförde elevintervjuer i nära 
anslutning till det skriftliga eftertestet. Vissa elever som hade lämnat intressanta 
lösningar på uppgifterna, ombads att lösa uppgifterna en gång till och samtidigt 
berätta hur de tänkte. Samstämmigheten mellan det skriftliga eftertestet och det 
svar som gavs vid intervjun var hög, vilket med stöd av Creswell (2013) och 
Kvale och Brinkmann (2014) skulle kunna stärka trovärdigheten i tolkningen. 
Den huvudsakliga anledningen till att flera empiriinsamlingsmetoder har 
använts har dock varit i linje med Tracy (2010), det vill säga att få en mer 
komplex och fördjupad bild av problemet. Som ett ytterligare exempel kan 
nämnas att de filmade lektionerna tillsammans med elevernas lösningar på 
elevtesten, fungerade kompletterande i strävan att identifiera vad eleverna i 
learning studyn (Lövström, 2015) behövde lära sig för att bli bekanta med de 
negativa talen. I avhandlingen har triangulering, i likhet med vad Merriam och 
Tisdell (2016) föreslår, även genomförts avseende de tre olika teoretiska 
angreppssätten som använts för att studera samma empiri. Som ett exempel har 
den lektion som är aktuell i artikel 4 betraktats både ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv med stöd av delaktighetsbegreppet (Black-Hawkins, 2010, 2014; 
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Florian et al., 2017), och ur ett matematikdidaktisk perspektiv med stöd av 
matematisk diskurs (Sfard, 2008) i syfte att ytterligare förstå undervisningens 
utformning och utfall för elevernas lärande.  

Etiska överväganden  
Medgivande och intresseavvägning 
Empiriinsamlingen genomfördes inom ramen för min licentiatutbildning vid 
Jönköping University, och har därefter även använts för de fyra 
forskningsartiklar om ingår i avhandlingsprojektet. Min tidigare 
huvudhandledare och tillika ansvarig för forskarskolan har gett sitt medgivande 
till att empirin används i föreliggande avhandling. Överenskommelser av detta 
slag tillhör god forskningssed, eftersom empiri som samlats in tillhör det 
universitet där forskningen genomfördes (Vetenskapsrådet, 2017). Elever och 
vårdnadshavare har informerats om att empirin samlas in för att användas i ett 
avhandlingsprojekt, samt har lämnat samtycke till att delta i learning studyn 
(Bilaga 3). Frågor om rättsliga sakförhållanden vid analys av tidigare insamlad 
empiri har ställts till en forskningsetiskt kunnig arkivarie, för att undersöka att 
det inte föreligger några etiska eller rättsliga hinder för att empiri återanvänds. 
Användningen av empirin bygger på en rättslig grund med en intresseavvägning 
mellan forskningens nytta och eventuell påverkan på deltagare i något avseende 
(jfr. Vetenskapsrådet, 2017). I föreliggande avhandling finns ett berättigat 
intresse att behandla personuppgifter utifrån att personerna har samtyckt till att 
delta enligt forskningsinformationen, och där det vid en analys inte förefaller 
finnas några risker förknippade med integritet.  

Risken att ingå i projektet har hanterats redan tidigare enligt rådande 
regelverk (Lövström, 2015, s.39). Exempelvis uppmärksammades 
konfidentialitetskravet för att skydda de elever som deltog i undervisningen, 
vilket innebär att åtgärder för att minimera risker med att någon ska kunna 
identifieras har vidtagits (jfr. Vetenskapsrådet, 2002; 2017). För att deltagare 
inte ska vara möjliga att känna igen så är alla elevers namn anonymiserade; 
flickornas namn kan till och med ha ändrats till pojknamn och vice versa. Detta 
förfarande är i linje med vad Larsson (2005) menar bör räknas som kvalitet i ett 
vetenskapligt arbete, nämligen att visa omsorg om de som deltar i studien. I 
avhandlingen har inga känsliga personuppgifter hanterats, vilket innebär att 
etikprövning enligt etikprövningslagen inte har aktualiserats (SFS 2003:460, 3 
§).   

Ytterligare empiriskt material samlades in under arbetet med artikel 2 
(Runesson et al., 2018), men detta har inte återanvänts i de övriga artiklarna. 
Även avseende artikel 2 har elever och vårdnadshavare informerats om den 
aktuella studien samt lämnat samtycke till att delta (Bilaga 4). Lärarna som 
deltog i learning studyn respektive uppföljningsstudien har fått information om 
undersökningarna och därefter samtyckt till att delta.  
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Elever och vårdnadshavare ha som tidigare nämnts, informerats om att 
learning studyn kommer att ingå i avhandlingsarbetet. Den insamlade empirin 
har konsekvent genom licentiatuppsatsen och avhandlingsarbetet använts för att 
studera vilken betydelse det matematiska ämnesinnehållet och undervisningens 
utformning har haft för elevers lärande, vilket först gjordes på kollektiv nivå 
och därefter på individuell nivå. Det handlar alltså om samma fenomen, men 
med kompletterande sätt att förstå hur undervisningens utformning påverkar 
elevers lärande.  
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5 Resultat 

För att göra avhandlingens resultat överskådligt presenteras det i tre delar. Den 
första delen innehåller resultat utifrån en analys av undervisningens utformning 
och utfall för elevers lärande på kollektiv nivå. Den andra delen innehåller 
resultat utifrån en analys av undervisningens utformning och utfall för elevers 
lärande på individuell nivå. De viktigaste karaktäristiska dragen av 
undervisningen på respektive nivå lyfts fram i texten nedan. Den tredje delen 
innehåller resultat avseende undervisningens utformning utifrån olika teoretiska 
perspektiv och den använda interdisciplinära ansatsen. Resultatet är hämtat från 
licentiatuppsatsen och artikel 1–4.  

5.1 Karaktäristiska drag av undervisningen på 
kollektiv nivå 
Det som, utifrån en analys på kollektiv nivå, karaktäriserar undervisningen 
visade sig vara att eleverna på gruppnivå fick möjlighet att utöka sitt talområde 
från naturliga tal till hela tal. Ett annat karaktäristiskt drag var att elevgruppens 
framsteg relaterades till ett fokus på de identifierade kritiska aspekterna, medan 
ett tredje karaktäristiskt drag visade sig vara att de kritiska aspekterna kunde 
användas i utformningen av undervisning i nya kontexter. En mer ingående 
beskrivning följer nedan, vilken slutligen följs av en sammanfattning av vad 
som karaktäriserar undervisningen på kollektiv nivå. 

Undervisning som utgår från kritiska aspekter 
Resultatet visar att elevernas kunskaper om hela tal ökade på kollektiv nivå, 
vilket beskrivs i licentiatuppsatsen och i artikel 1 (Lövström, 2015; Runesson 
Kempe & Lövström, 2017), samt i uppföljningsstudien som beskrivs i artikel 2 
(Runesson et al., 2018). De kritiska aspekter gällande negativa tal som ligger 
till grund för att utforma undervisningen utifrån learning study-modellen, 
undersöks och diskuteras i licentiatuppsatsen (Lövström, 2015) samt i artikel 1 
(Runesson Kempe & Lövström, 2017). Antaganden om vilka aspekter som var 
kritiska prövades, analyserades och reviderades genom forskningsprocessen i 
licentiatuppsatsen, vilket innebär att de kritiska aspekterna antog olika 
formuleringar under studiens gång (Lövström, 2015). Genom 
forskningsprocessen i licentiatuppsatsen specificerades de kritiska aspekterna 
från att någon aspekt skulle urskiljas, till att en aspekt skulle särskiljas från en 
annan aspekt. De kritiska aspekterna identifierades genom analyser av hela 
gruppens förtest (N = 64), samt genom analyser av undervisningen under den 
aktuella lektionen i learning study-cykeln tillsammans med resultat på 
eftertestet för den elevgrupp som deltagit i lektionen. Trots detta kan det förstås 
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vara så att det fanns aspekter som inte var kritiska för en del elever, eller att det 
som var en kritisk aspekt för en klass inte var en kritisk aspekt för en annan 
klass.  

Omformuleringarna och specificeringarna resulterade slutligen i tre kritiska 
aspekter. Först i den fjärde lektionen av learning studyn (Lövström, 2015), samt 
i den uppföljningsstudie som beskrivs i artikel 2 (Runesson et al., 2018), utgår 
undervisningen i sin helhet från dessa tre preciserade kritiska aspekter. Som 
tidigare nämnts analyserades elevers resultat från för- till eftertest för samtliga 
fyra klasser (N = 64) på gruppnivå, det vill säga som en helhet (Lövström, 
2015). Med en sådan analys på gruppnivå, framkom en övergripande 
resultatbild som visar att elevernas resultat på eftertestet förbättras i takt med 
att learning studyn genomförs. En något mer nyanserad resultatbild framträdde 
då analyserna på gruppnivå istället skedde klassvis för de fyra deltagande 
klasserna, vilket visade att det är först i den fjärde lektionen som elevgruppen 
som deltog i den fjärde lektionen förbättrade sitt lärande utifrån vad resultaten 
från för- till eftertest visade (Lövström, 2015). 

Undervisning som fokuserar att särskilja två negativa tals värden 

Redan från början av learning studyn-processen antogs det vara centralt att 
eleverna kunde jämföra värdet av hela tal (Lövström, 2015). Trots detta 
antagande, var det av olika anledningar först under lektion 4 som hela tal 
överhuvudtaget jämfördes avseende dess olika värden. Under lektion 4 ställdes 
två negativa tals värden emot varandra (-3 och -2), vilket föreföll ha stor 
betydelse för elevernas förståelse för negativa tal. Elevernas kunskaper om tals 
värde och magnitud från det naturliga talområdet ställdes därmed inför en 
utmaning, eftersom talet 3 har ett högre värde än talet 2.  

Under lektion 4 verkade införandet av vad som benämns 
”värdeökningspilen”, det vill säga pilen längst till höger på tallinjen, vara av 
betydelse för att förstå två negativa tals olika värden. En elev gjorde läraren 
uppmärksam på att pilen som vanligen är placerad till höger på tallinjen, ännu 
inte hade placerats ut. En diskussion uppstod om pilens innebörd och det kunde 
konstateras att pilen till höger visar att talen fortsätter i oändlighet, men även att 
värdet på talen ökar. Att kunna se pilen som en värdeökningspil föreföll vara 
väsentligt för att förstå att -2 har ett högre värde än -3. Eleverna som deltog i 
lektion 4 kunde särskilja två negativa tals värden i högre utsträckning än elever 
i de andra klasserna, vilket de exempelvis visade genom att på eftertestet avgöra 
att -1 har ett högre värde än -9 (Bilaga 1, Uppgift 1d).  

Undervisning som fokuserar att särskilja minuendens och subtrahendens 
funktion i en subtraktion 

Redan inledningsvis i learning study-processen, antogs det vara väsentligt att 
eleverna kände till att den kommutativa lagen inte är giltig vid subtraktion 
(Lövström, 2015).  För att uppmärksamma eleverna på detta användes ett 
välplanerat mönster i både lektion 3 och 4: 3 + 1 = 1 + 3, 3 – 1 ≠ 1 – 3. Trots 
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detta var resultatet på liknande uppgifter i eftertestet betydligt lägre för elever 
som hade deltagit i lektion 3. Det visade sig att subtraktionerna hade 
kontextualiserat på två olika sätt, och med hjälp av två olika representationer. 
Under lektion 3, betraktades 1 – 3 i termer av att något fattades och 
subtraktionen representerades med hjälp av fingrar. Det framstod som 
komplicerat att ”ta bort” (subtrahera) fler fingrar än vad som syntes på handen. 
Under lektion 4 däremot användes en horisontell tallinje som representation. 
Vart och ett av de fyra exemplen genomfördes med stöd av samtal kring vilket 
tal i den numeriskt representerade uppgiften som var startpunkt på tallinjen, 
vilken riktning som angavs av tecknet i operationen, antal steg som skulle tas 
på tallinjen samt vilken slutpunkten på tallinjen var. Markeringar gjordes hela 
tiden på tallinjen utifrån elevernas svar på de frågor som ställdes av läraren. 
Detta förfarande antogs kunna medföra att eleverna i högre utsträckning kunde 
särskilja den funktion som minuenden har i subtraktionen (startvärdet) och den 
funktion som subtrahenden har (det som ska subtraheras från minuenden). 

Eleverna som deltog i lektion 4 föreföll kunna särskilja minuendens och 
subtrahendens funktion i en subtraktion i högre utsträckning än elever i de andra 
klasserna, vilket de exempelvis visade genom att på eftertestet lösa uppgifter 
som 6 – 4 och 4 – 6 (Bilaga 1, Uppgift 3c och d).  

Undervisning som fokuserar att särskilja minustecknen för negativt tal 
och för subtraktion 

I learning study-processen ansågs det även vara väsentligt att eleverna lärde sig 
att särskilja minustecken som indikerar ett negativt tal, samt minustecken som 
indikerar en operation (Lövström, 2015). Under lektion 4 genomfördes 
uppgifter av typen 2 – 4 och -2 – 4. I arbetet med att lösa uppgifterna med hjälp 
av tallinjen uppstod diskussioner om huruvida termen ”4” i -2 – 4, är en ”vanlig” 
fyra eller en negativ fyra. I diskussionen kom eleverna överens om att det är en 
”vanlig” eller positiv fyra, eftersom det endast är ett minustecken mellan de 
båda termerna. Samtal som detta antogs kunna ha betydelse eftersom flera av 
eleverna klarade av att lösa liknande uppgifter på eftertestet.  

Liksom i undervisningen kring den andra kritiska aspekten, löstes 
subtraktionerna gemensamt i klassen med stöd av strukturerade samtal. Dessa 
samtal tog sin utgångspunkt i de numeriskt representerade uppgifterna och hur 
dessa skulle kunna representeras och beräknas på en horisontell tallinje. 
Samtalen handlade om vilket tal i den numeriskt representerade uppgiften som 
skulle anges som startpunkt på tallinjen, vilken riktning som angavs av tecknet 
i operationen, antal steg som skulle tas samt vilken slutpunkten på tallinjen var. 
Markeringar gjordes hela tiden på tallinjen utifrån elevernas svar på de frågor 
som ställdes. När uppgifter som 2 − 4 = och -2 − 4 = jämfördes både med hjälp 
av numeriska representationer och på en horisontell tallinje föreföll eleverna 
kunna särskilja minustecknets båda innebörder. Detta visade sig exempelvis 
genom att eleverna som deltog i lektion 4 i högre utsträckning än elever i de 
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andra klasserna kunde lösa uppgifter som -2 – 2 och 4 – 7 på eftertestet (Bilaga 
1, Uppgift 3g och 9). 

Undervisning som baseras på tidigare funna kritiska aspekter  
De karaktäristiska drag, i form av undervisning utifrån de kritiska aspekter som 
aktualiserades i learning study-arbetet, prövades utifrån vad som beskrivs i 
artikel 2 i nya undervisningssammanhang med nya lärare och elever (Runesson 
et al., 2018). Med utgångspunkt från den tidigare genomförda learning studyn 
om negativa tal (Lövström, 2015), samarbetade en grupp lärare i en uppföljande 
studie för att undersöka om de kritiska aspekterna kunde användas i nya 
sammanhang i åtta nya klasser (Runesson et al., 2018).  

Eftersom det hade visat sig att elevernas resultat från förtest till eftertest 
ökade mest efter den fjärde lektionen i learning studyn, studerade lärargruppen 
vilka variationsmönster som användes genom att observera videoinspelningen 
av lektion 4. Eleverna i de åtta nya klasserna genomförde ett förtest, som var 
identiskt med eftertestet (Bilaga 2), och som liknande det test som användes i 
den tidigare learning studyn (Bilaga 1). Då resultatet från förtesten i de åtta 
klasserna presenterades och diskuterades, visade det sig att den nya elevgruppen 
(N = 116) hade liknande problem med att förstå negativa tal som eleverna hade 
enligt resultat på förtesten i den tidigare genomförda learning studyn.  

I uppföljningsstudien eftersträvades att de åtta lektionerna skulle 
genomföras så likt lektion 4 som möjligt när det gäller hur de tre kritiska 
aspekterna hanterades. Det var därför viktigt att samtliga matematiska 
uppgifter, som under lektion 4 användes för att rikta elevernas blickar mot de 
kritiska aspekterna, fanns med i uppföljningslektionerna samt att tallinjen 
användes för jämförelser av tal och beräkningar. Analyser av elevernas förtest 
genomfördes för gruppen som helhet (N = 116), vilket var ett likadant 
förfarande som i den tidigare genomförda learning studyn (jfr. Lövström, 2015).  

Resultatet från det eftertest som eleverna genomförde uppvisar intressanta 
svarsmönster avseende de uppgifter som handlar om att avgöra det högsta 
värdet av hela tal, samt att genomföra subtraktioner med hela tal som ger negativ 
differens. En markant ökad andel eleverna klarar av att lösa uppgifterna som 
handlar om att välja ut det högsta värdet av olika negativa tal (Bilaga 2, Uppgift 
1d, 1e). Avseende att avgöra det högsta värdet av negativa tal och talet 0 ökade 
antalet korrekta svar från 56 till 84 procent från förtest till eftertest. 
Motsvarande antal av korrekta svar avseende det högsta värdet av enbart 
negativa tal, steg från 29 till 73 procent.  

Subtraktioner med negativ differens, som exempelvis 4 – 6 = (Bilaga 2, 
Uppgift 3d), kunde i förtestet besvaras korrekt av enbart drygt 10 procent av 
eleverna. Efter den genomförda lektionen klarade ungefär hälften av eleverna 
att lösa uppgifter med negativ differens på eftertestet. Subtraktionen -2 – 2 = 
(Bilaga 2, Uppgift 3g) är särskilt intressant eftersom uppgiften hade den lägsta 
frekvensen med 9 procent korrekta svar på förtestet. På eftertestet var 
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frekvensen av korrekta svar 44 procent.  För att kunna lösa -2 – 2 = behöver 
eleverna kunna skilja minustecknet som tecken för operation från tecknet för 
negativt tal. För att ytterligare undersöka om eleverna kunde förstå 
minustecknets två olika innebörder, efterfrågades i uppföljningsstudien vad 
minustecknen har för funktion i de två olika uppgifterna 4 – 7 = -3 och 4 – 3 = 
1 (Bilaga 2, Uppgift 9).  På förtestet klarade endast 7 procent av eleverna att 
förklara minustecknens funktioner i de båda subtraktionerna, medan 
motsvarande siffra på eftertestet var 42 procent.  

Baserat på att elevernas resultat från förtest till eftertest ökade för gruppen 
som helhet, verkar det som om lärargruppen i uppföljningsstudien kunde förstå 
resultaten från den tidigare genomförda learning studyn, samt använda de 
kritiska aspekterna i sin undervisning på ett sätt som förbättrade lärandet i 
elevgrupperna. För att stärka antagandet om att de kritiska aspekterna förefaller 
kunna användas utanför den kontext där de identifierades, genomfördes en 
signifikansprövning avseende resultatförändringen mellan förtest och eftertest. 
Resultatet visade att de förbättringar i resultat som framkommit genom 
uppföljningsstudien kan betraktas som statistiskt säkerställda. Trots den 
statistiska signifikansen av elevtestresultatet, fanns det fortfarande elever som 
inte lärde sig vad som var intentionen med lektionen.  

Sammanfattning 
Den analyserade undervisningen på kollektiv nivå karaktäriseras av att eleverna 
på gruppnivå gör framsteg med att utöka sitt talområde från naturliga tal till hela 
tal. Undervisningen karaktäriseras av att den baseras på kritiska aspekter som 
har identifierats inom ramen för ett kollegialt samarbete. Dessa kritiska aspekter 
omformulerades och preciserades under forskningsprocessens gång, till att 
alltmer detaljerat fånga in vilket matematiskt innehåll som genom undervisning 
behövde göras möjligt för eleverna att särskilja. Trots att det i learning studyn 
dröjde ända till fjärde lektionen innan de tre specificerade kritiska aspekterna i 
sin helhet blev till innehåll i undervisningen, fanns redan inledningsvis i 
learning studyn antaganden om vilket matematiskt innehåll eleverna behövde 
lära sig. Avseende undervisningens utfall i form av elevers lärande i de fyra 
learning study-lektionerna, undersöktes detta på gruppnivå för samtliga klasser 
som en helhet, samt för respektive klass. Då resultatet från för- till eftertest 
undersöktes för samtliga fyra klasser som en helhet, förefaller elevernas 
kunskaper ha förbättrats i takt med att learning studyn fortskred. Resultat från 
för- till eftertest vid de fyra lektionerna visar att det är först i den fjärde lektionen 
som elevgruppen tydligt förbättrar sitt lärande utifrån vad resultaten från för- 
till eftertest visar. Genom att det i undervisningen skapades variationsmönster 
prövades de tre specificerade kritiska aspekterna ytterligare i en 
uppföljningsstudie. De visade sig vara användbara som utgångspunkt för 
kollegialt samarbete avseende undervisning i ett nytt sammanhang. 
Undervisningens utfall utifrån såväl learning study-lektionerna som 
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uppföljningsstudien beskrivs enbart på kollektiv nivå utan att den individuella 
variationen bland elever kommer fram.  

5.2 Karaktäristiska drag av undervisningen på 
individuell nivå 
Det som, utifrån en analys på individuell nivå, karaktäriserar undervisningen 
förefaller bestå av flera kännetecken. I relation till analysen av lektion 2 
(Lövström et al., 2021) framkom kännetecken som exempelvis: en undervisning 
som endast delvis tar hänsyn till respektive elevs förkunskaper, en blandad 
resultatbild avseende elevernas lärande och delaktighet, att endast ett fåtal 
elever får stöd av undervisningen, samt att elevernas lärande är kopplat till deras 
delaktighet under lektionen. Vid analysen av lektion 4 (Lövström et al., 
Submitted) framkom kännetecken som exempelvis: en undervisning som tar 
hänsyn till respektive elevs förkunskaper, att samtliga elevers resultat ökar 
markant, samt en genomarbetad matematisk diskurs med användning av ett stort 
antal rutiner som verkar vara centrala för undervisningens resultat. En mer 
ingående beskrivning följer nedan, vilken slutligen följs av en sammanfattning 
av vad som karaktäriserar undervisningen på individuell nivå.  

Undervisning som delvis tar elevers förkunskaper i beaktande  
I artikel 3 uppmärksammas den andra lektionen i learning study-cykeln 
(Lövström, et al., 2021). Anledningen till att empiri från denna klass användes 
var att det förekom stora skillnader mellan olika elevers resultat på för- och 
eftertest, samt att det fanns intressanta oregelbundenheter i elevers testresultat 
som ytterligare behövde undersökas.  

Utfallsprofiler – lektion 2 

I artikel 3 undersöktes elevernas lärande utifrån deras resultat på förtest och 
eftertest, i syfte att identifiera utfallsprofiler avseende undervisningen i 
matematik när hela tal undervisas i en learning study i årskurs 3 (Lövström, et 
al., 2021). Baserat på det sammanfattande resultatet av samtliga 16 elevers 
förtest och eftertest, så ökade eleverna i klassen i allmänhet sina kunskaper. Men 
vid analys av elevernas individuella svarsmönster så framträder en betydande 
variation beträffande utfall av undervisningen före och efter testet. De fyra 
svarsmönster som framkom i elevtestet var: (1) Att eleven svarade korrekt på 
en viss fråga både på förtest och eftertest, vilket benämndes oförändrat korrekt 
svar. (2) Att eleven svarade inkorrekt på en viss fråga både på förtest och 
eftertest, vilket benämndes oförändrat inkorrekt svar. (3) Att eleven svarade 
inkorrekt på en viss fråga på förtestet och korrekt på eftertestet, vilket 
benämndes förbättrat svar. (4) Att eleven svarade korrekt på en viss fråga på 
förtestet och inkorrekt på eftertestet, vilket benämndes försämrat svar. I 
förtestet liksom i det identiskt lika eftertestet, finns tre olika kategorier av 
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uppgifter som syftade på innehållet hela tal. Den första kategorin handlar om 
elevernas förmåga att identifiera det största av fem hela tal (Bilaga 1, Uppgift 1 
a-d). Den andra kategorin handlar om elevernas förmåga att hantera subtraktion 
utan stöd från tallinjen (Bilaga 1, Uppgift 3a-b, g). Den tredje kategorin handlar 
om elevernas förmåga att placera hela tal på tallinjen och använda den för 
beräkningar (Bilaga 1, Uppgift 6–9). I analysen undersöktes vilket av de fyra 
svarsmönstren eleverna i klassen använt i respektive uppgift. Varje elevs 
individuella svarsmönster räknades sedan ihop till en utfallsprofil. De 
sammanlagda svarsmönster som de 16 eleverna uppvisade, tog genom analyser 
formen av fyra olika utfallsprofiler avseende undervisningen om hela tal.  

Den första utfallsprofilen har benämnts avancerat utfall av undervisningen 
– god undervisningspåverkan2, vilket indikerar att undervisningen i hög 
utsträckning lyckades hjälpa eleverna att förbättra utfallet av undervisningen. 
Till den här profilen hör exempeleleven Beatrice och två andra elever, som 
gjorde flera förbättringar mellan förtest och eftertest. Förbättringarna återfanns 
i alla tre matematiska innehållskategorier, vilket skiljer denna profil från de 
andra tre profilerna.  

Den andra utfallsprofilen har benämnts blandat utfall av undervisningen - 
blandad undervisningspåverkan3, vilket indikerar att undervisningen både 
lyckades och misslyckades med att stödja utfallet av undervisningen mellan 
förtest och eftertest. Till exempel visade exempeleleven Bea, en av de sju 
eleverna i den här profilen, några förbättrade lösningar mellan förtestet och 
eftertestet, medan andra lösningar försämrades eller inte förändrades alls. Bea, 
i likhet med andra elever i denna profil, kan beskrivas som en elev där utfallet 
av undervisningen är oregelbundet när det gäller korrekta och inkorrekta 
lösningar. Hon visade också oväntade svar på testerna, exempelvis löste de 
flesta elever subtraktionen 3 – 2 = korrekt redan på förtestet, medan Bea gav 
svaret 6. Hon löste dock subtraktionen korrekt på eftertestet. 

Den tredje utfallsprofilen har benämnts elev med goda förkunskaper - 
obetydlig undervisningspåverkan4. Undervisningen lyckades inte hjälpa de tre 
eleverna i denna profil att förbättra utfallet av undervisningen. Profilen 
kännetecknas av mycket höga resultat redan på förtestet, och på eftertestet var 
resultaten mycket lika eller identiska med resultaten från förtestet. Bessie är en 
lämplig exempelelev för denna profil, eftersom hon svarade korrekt i alla tre 
matematiska innehållskategorier. Bessie förbättrade inte alls sina resultat från 
förtest till eftertest, eftersom hon redan hade uppnått lektionens mål före 
lektionsstart. 

 
2 Avancerat utfall av undervisningen – god undervisningspåverkan, är översatt från advanced 
achievement–great teaching impact. (Lövström, et al., 2021). 
3 Blandat utfall av undervisningen - blandad undervisningspåverkan, är översatt från mixed 
achievement–mixed teaching impact (Lövström, et al., 2021). 
4 Elev med goda förkunskaper - obetydlig undervisningspåverkan, är översatt från pre-knowledgeable 
student–negligible teaching impact (Lövström, et al., 2021). 
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Den fjärde utfallsprofilen har benämnts elev med begränsade förkunskaper 
– obetydlig undervisningspåverkan5, vilket indikerar att undervisningen inte 
hjälpte elever med begränsade förkunskaper att förbättra sina kunskaper från 
förtest till eftertest. Dessa tre elever hade inte så stor kunskap om hela tal före 
learning studyn och enligt eftertestresultaten förbättrade de inte sina resultat 
nämnvärt efter lektionen heller. Undervisningen verkade ha haft ingen, eller 
nästan ingen, inverkan på deras lärande. Exempeleleven Frankie representerar 
denna profil, eftersom han behöll sina felaktiga lösningar från förtestet till 
eftertestet i alla tre matematiska innehållskategorier. Till exempel valde Frankie 
-9 och inte -1 som det negativa hela talet med det högsta värdet. Subtraktionerna 
2 – 3 = och -2 – 2 =, kunde inte heller lösas. Frankie lärde sig däremot hur hela 
tal placeras på tallinjen, men inte hur tallinjen kan användas för beräkningar. 

Elevers delaktighet i inkluderande praktiker?  

Alla 16 elever i gruppen var närvarande under hela lektion 2 (Lövström et al., 
2021). Lektionen hade planerats med hjälp av information från resultatet på 
förtesten för samtliga klasser som deltog i learning studyn. Alla elever hade 
tillgång till undervisningsmaterialet genom en klassrumspositionering som 
säkerställde att tavlan och övriga undervisningsresurser var synliga. Under 
lektionen använde sig läraren av olika visualiseringar för hela tal: ett 
våningshus, en lodrät tallinje, en termometer och horisontella tallinjer. Läraren 
strävade efter att förstärka inlärningen genom sitt kroppsspråk och blickade ut 
över hela klassen under undervisningen, samtidigt som eleverna gavs vad som 
bedömdes vara 
tillräckligt med tid för att besvara frågor.  

Samtliga elever deltog i viss utsträckning i de frågeställningar som läraren 
ställde. Nivån av deltagande varierade dock över klassen, vilket framgick av en 
analys av undervisningens utformning och utfall för elevernas lärande i form av 
fyra utfallsprofiler. Beatrice var involverad i inkluderande praktiker under hela 
lektionen, Bea i delar, Bessie i slutet och Frankie i början av lektionen. Det är 
väsentligt att notera att det mer avancerade matematiska innehållet förekom i 
slutet av lektionen i form av uppgifter som visualiserats med numeriska 
symboler som skulle överföras till, och beräknas med hjälp av, den horisontella 
tallinjen.  

Beatrice som representerar utfallsprofilen avancerat utfall av 
undervisningen – god undervisningspåverkan, var involverad i inkluderande 
praktiker under hela lektionen. Hon fick vid flera tillfällen svara på frågor i 
relation till de olika visualiseringar som användes och fick på så sätt vara en del 
av dialogen med läraren, vilket antydde tillgång till undervisningsinnehållet 
såväl som till samarbete i klassrummet. När det gäller att hantera variationen av 
elevers lärande i klassen var Beatrice den vars behov tycktes tillgodoses, 

 
5 Elev med begränsade förkunskaper – obetydlig undervisningspåverkan, är översatt från: low-
progressing student–negligible teaching impact (Lövström et al., 2021).  
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eftersom hon uppvisade avsevärt ökat lärande av undervisningen från förtest till 
eftertest inom samtliga tre innehållsliga kategorier. 

Bea, som representerar utfallsprofilen blandat utfall av undervisningen – 
blandad undervisningspåverkan, var delaktig i klassrumssamarbetet i olika 
delar av lektionen. Bea svarade på frågor relaterade till visualiseringar av hela 
tal ganska ofta under lektionen. En viktig skillnad mellan Beatrices och Beas 
tillgång till undervisningsinnehållet och klassrumssamarbetet berör 
komplexiteten i uppgifterna. Medan Bea var involverad i uppgifter av enklare 
karaktär, deltog Beatrice i mer komplicerade uppgifter. När det gäller att hantera 
variationen av elevers lärande i klassen verkade Beas behov delvis vara 
uppfyllda, eftersom hon både visade och inte visade förbättringar från förtest 
till eftertest.  

Bessie, som representerar utfallsprofilen elev med goda förkunskaper - 
obetydlig undervisningspåverkan, var delaktig i klassrumssamarbetet främst i 
slutet av lektionen då mer komplexa uppgifter genomfördes. Bessie gav 
korrekta svar och hon kunde ge detaljerade förklaringar, till exempel när hon 
förklarade varför minus två är mindre än två. Det fanns dock inga tecken på att 
Bessie fick ny kunskap under lektionen. Dessutom gav Bessie korrekta svar på 
alla uppgifter på eftertestet, vilket hon gjorde redan på förtestet. Följaktligen 
kunde testresultaten inte heller indikera något lärande. Beträffande variationen 
av elevers lärande i klassen verkade inte Bessies behov ha uppfyllts. 

Frankie, som representerar utfallsprofilen elev med begränsade 
förkunskaper - obetydlig undervisningspåverkan, var en del av 
klassrumssamarbetet främst i början av lektionen. Genom undervisningen fick 
Frankie möjlighet att besvara frågor om placering av hela tal på tallinjen, vilket 
han även klarade av att göra på eftertestet. Frankie deltog i låg grad under andra 
delar av lektionen. Han försökte svara på en fråga om temperatur, men hans 
kommentarer tyder på en begränsad förståelse trots en tydlig presentation av 
läraren. Sammantaget var Frankies förbättring av lärandet liten i förhållande till 
flera andra elevers. Enligt resultaten av eftertestet verkade Frankies 
lärandebehov under lektionen inte ha tillgodosetts. 

Sammanfattningsvis så fick, enligt resultaten från det skriftliga testet och 
vad som visas ovan, endast elever som tillhör en av de fyra profilerna sina 
undervisningsbehov tillgodosedda på lämpligt sätt vad gäller matematisk utfall 
av undervisningen och delaktighet i inkluderande praktiker (jfr. Lövström et al., 
2021). Det var för en mindre andel av eleverna som undervisningen gav 
eleverna goda möjligheter för att lära sig om hela tal.  
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Undervisning baserad på lärarledd matematisk diskurs  
I artikel 4 reanalyserades en videoinspelning från lektion 4, utifrån vad som 
föreföll känneteckna den lärarledda matematiska diskursen6 i klassrummet 
(Lövström et al., Submitted). Anledningen till att empiri från lektion 4 valdes 
för analys var att samtliga 14 elevers resultat från förtest till eftertest ökade 
markant, vilket inte var fallet för elever som deltog i lektion 2. Dessutom 
framkom en mer utvecklad kommunikation avseende det matematiska 
innehållet mellan lärare och elever under lektion 4, jämfört med lektion 2. 
Elevers generella ökning av resultat på eftertestet, tillsammans med ett fokus på 
den matematiska diskursen, gjorde det angeläget att undersöka lektion fyra på 
ett grundligt sätt. Kommunikationens karaktär och hur kommunikationen 
etablerades och formades av läraren fokuserades. Särskilt den matematiska 
diskursen hela tal analyserades i detalj genom att undersöka vilka rutiner7 som 
kom till uttryck i klassrummet. Två av eleverna, Ella och Emil, stod för den 
minsta respektive största ökningen av resultat från förtest till eftertest. De utsågs 
därför som representanter för variationen av elever i klassen.  

Rutiner i den matematiska diskursen 

Stödjande rutiner  
Resultatet visade att den lärarledda diskursen i klassrummet präglades av 
användningen av flera rutiner. Sex av rutinerna verkade vara centrala för att 
stödja, etablera och tillgängliggöra en gemensam matematisk förförståelse för 
eleverna (Tabell 2).  

I början av lektionen bjöd läraren in Ella i diskursen genom en enkel typ av 
fråga, menad att ge Ella tillgång till det matematiska innehållet. Frågan ”Vad 
står det?” kräver bara att Ella läser vad som står på smartboarden, med liten risk 
att svara felaktigt. Lärarens bruk av frågor ses som en inbjudan till det 
matematiska innehållet och benämns tillgängliggörande frågeställningsrutiner 
(Tabell 2A). En tillgängliggörande frågeställningsrutin förutsätter ett innehåll 
som är bekant för eleven, vilket specificerades med benämningen rutiner med 
välbekant innehåll (Tabell 2B). Dessa båda rutiner användes inledningsvis för 
att göra diskursen tillgänglig för Ella.   

Tre andra rutiner förekom i lärarens kommunikation med Ella, men även i 
kommunikationen med Emil: rutiner med upprepande av tidigare 
överenskommelser, sammankopplingsrutiner samt rutiner med upprepande av 
tidigare använt lösningsmönster (Tabell 2C – E). Rutiner med upprepande av 
tidigare överenskommelser, handlar under lektionen om att återföra Ellas eller 

 
6 Matematisk diskurs, som tidigare har betonats, beskrivs av Sfard (2008) som en form av 
kommunikation som byggs upp av dess särskilda begrepp, visuella hjälpmedel, rutiner och 
matematiska berättelser.  
7 Begreppet rutiner, som tidigare har beskrivits, är hämtat från Sfard (2008; 2021) med innebörden: 
återkommande sätt att utföra olika typer av uppgifter såsom att genomföra beräkningar av 
matematikuppgifter. 
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Emils uppmärksamhet till de olika delarna av den operation som beräknas. Ella 
besvarar uppgiften 3 + 1 = 4 med ”3 å 1 det blir 4”. Läraren upprepade vad Ella 
just sagt genom att benämna den första termen i additionen. Samtidigt pekade 
läraren på termen 3 i additionen på smartboarden och gick sedan igenom 
samtliga delar i uppgiften, samtidigt som Ella ombads att högt uttala den 
komponent som läraren pekade på. Detta förfaringssätt medförde att 
sammankopplingsrutiner användes. Sammankopplingsrutinerna verkade 
uppmuntra eleverna att göra kopplingar mellan vardagligt språkbruk, 
matematisk terminologi, matematiska symboler och representationer (Tabell 
2D).  

 
Tabell 2  
Rutiner för att stödja och tillgängliggöra en gemensam matematisk 
förförståelse för eleverna.  
 

Stödjande rutiner 

Rutin Förklaring 

A. Tillgängliggörande 
frågeställningsrutiner 

Enkla typer av frågor från läraren menade att ge 
eleverna tillgång till det matematiska innehållet. 

 
B. Rutiner med välbekant 
innehåll 
 

Ett matematiskt innehåll som eleverna behärskar 
används av läraren. 

C. Rutiner med upprepande av 
tidigare överenskommelser8 

Tidigare gjorda överenskommelser om det matematiska 
innehållet upprepas av läraren. 

D. Sammankopplingsrutiner 
Eleverna ges stöd från läraren för att koppla samman 
vardagsspråk, matematiskt språk och numerisk 
representation. 

 
E. Rutiner med upprepande av 
tidigare använt lösningsmönster 
 

Ett repetitivt mönster skapas av läraren för att hantera 
det matematiska innehållet. 

F. Ritualer9 

 
Elever försöker lösa uppgifter enbart av social skäl, 
exempelvis för att tillfredsställa läraren. 

 
Läraren upprepade återkommande sex olika sammankopplingsrutiner (Tabell 
2D) för att stödja eleverna att anta en konsekvent struktur i beräkningen av 
operationer: (1) operationen visas med numeriska representationer på en 
smartboard; (2) varje del av operationen läses högt för att ändra det vardagliga 
språket till matematisk terminologi; (3) varje del av operationen överförs 

 
8 Rutiner med upprepande av tidigare överenskommelser är översatt från recall routines (Sfard, 2008).  
9 Ritualer är översatt från rituals (Sfard, 2008). 
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systematiskt till en horisontell tallinje som konstruerats på whiteboardtavlan av 
läraren och eleverna; (4) frågor ställs om startpunkten, riktningen, hur många 
steg som ska tas på tallinjen och vad operationens slutpunkt på tallinjen kommer 
att vara; (5) gester används tillsammans med elevernas läsning av den 
numeriska operationen på smartboarden, där läraren pekar på varje del av 
operationen; och (6) lärarens röstläge ändras för att fånga elevernas 
uppmärksamhet i särskilt viktiga frågor avseende diskursen hela tal. Gester, 
såsom pekningar och svepande handrörelser, används av läraren då beräkningar 
transformeras mellan de olika representationerna. Syftet är att hjälpa eleverna 
att identifiera vilka delar av varje operation som har samma matematiska 
funktion i de olika representationerna. Gesterna kan också handla om att få 
eleverna att välja riktning för operationer på tallinjen. 

Sammankopplingsrutiner användes alltså av läraren för att stödja Ella att 
koppla samman vardagligt språk, matematiskt språk och numerisk 
representation vid beräkning av 3 + 1 = 4. Emil fick ett liknande stöd från läraren 
då uppgiften 1 – 3 = skulle lösas på tallinjen, vilket beskrivs närmare under 
nästkommande rubrik. Nära kopplat till de sammankopplande rutinerna är 
rutiner med upprepande av tidigare använt lösningsmönster (Tabell 2E). Genom 
att läraren återkommande upprepar det som tidigare sagts och binder samman 
detta med ett matematiskt språk samt numeriska representationer, uppstår ett 
repetitivt lösningsmönster. Upprepningarna består av förfrågningar från läraren 
till eleverna som ombedes läsa upp uppgifterna. Sedan görs beräkningar av 
uppgifterna med en tallinje som stöd för tänkandet. Under beräkningarna ställde 
läraren samtidigt följande frågor till eleverna: Var börjar operationen? Vad är 
rätt riktning? Hur många steg måste vi ta i den riktningen? och Var slutar 
operationen på tallinjen? Läraren stödde grundligt Ella, Emil och de andra 
eleverna i att följa detta konsekventa och repetitiva mönster under hela 
lektionen. Även ritualer (Tabell 2F) där uppgiften löses för att tillfredsställa 
andra, skulle kunna ses som en av de sex rutiner som förefaller stödja och 
tillgängliggöra en gemensam matematisk förförståelse för eleverna. Under 
lektionen var möjligtvis Ella inblandad i rutinen ritualer. Det visade sig dock 
vara svårt att tydligt urskilja ritualer i analysen, vilket redogörs för nedan.  
 
Utmanande rutiner 
Fyra andra rutiner verkade vara centrala för att utmana elevernas tänkande och 
konstruera samt stödja nya matematiska berättelser10 (Tabell 3). Lärarens 
användning av dessa rutiner verkade uppmuntra eleverna till att lära sig om 
negativa hela tal.  

 
10 Berättelser är, som tidigare har beskrivits, översatt från narratives (Sfard, 2008). Berättelser kan 
vara beskrivningar av matematiska objekt, relationer mellan objekt och/eller processer med objekt. I 
Lövström et al. (Submitted) är 2 – 2 = -4 ett exempel på en godkänd berättelse, eftersom beräkningen 
skulle kunna vara en tillförlitlig vägledning för elevers framtida handlingar inom den matematiska 
diskursen (jfr. Sfard, 2021). 
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Emil bjöds under lektionen in av läraren till att lösa uppgiften 1 – 3 =. Efter 
att eleverna hade konstaterat var uppgiften börjar på tallinjen frågade läraren 
vad som händer sedan. Detta har tolkats som en samarbetskrävande 
frågeställningsrutin (Tabell 3A), eftersom det är en ganska öppen fråga där 
läraren verkar utmana eleverna att motivera sina svar. Emil deltog i 
diskussionen kring uppgiften och gav lösningsförslag, vilket betraktades som 
en konstruktionsrutin (Tabell 3B) med syftet att konstruera en ny godkänd 
matematisk berättelse. Även Ella bjöds av läraren in till diskussionen kring 
uppgiften, men hennes förslag förefaller vara mer osäkra. Ella försökte vara 
delaktig, men ger felaktiga svar och uppvisar osäkerhet kring hur uppgiften ska 
lösas. Det är med anledning av denna osäkerhet som det föreföll svårt att avgöra 
om Ellas lösningsförsök bör ses som konstruktionsrutiner eller ritualer, med 
syftet att tillfredsställa lärarens förväntan på ett svar.  
 
Tabell 3 
Rutiner för att utmana elevernas tänkande och konstruera samt stödja nya 
matematiska berättelser. 
 

 
Utmanande rutiner 

 

Rutin Förklaring 

A. Samarbetskrävande   
frågeställningsrutiner 

Utmanande frågor från läraren där eleverna 
uppmuntras till reflektion och motivering av sina svar. 

B. Konstruktionsrutiner11 
Försök som görs av elever för att konstruera en ny 
godkänd berättelse. 

C. Förhandlingsrutiner12 
Kommunikation mellan läraren och eleverna för att 
besluta om en konstruerad berättelse ska godkännas. 

D. Handlingsrutiner13 
Praktiska handlingar där eleverna förändrar sin 
förståelse av matematiska objekt. 

 
Under lektionen initierade läraren förhandlingsrutiner (Tabell 3C), vilket kan 
beskrivas som förhandlingar med eleverna och där syftet var att besluta 
huruvida tidigare konstruerade berättelser kunde godkännas enligt 
väldefinierade regler för den givna matematiska diskursen. Emil var inblandad 
i en förhandlingsrutin där han verkade acceptera att tallinjen kunde förlängas 
till vänster med negativa tal. Dessutom aktiverades handlingsrutiner (Tabell 
3D) eftersom Emil visade förståelse för att tallinjen som representation kan 
utökas för att identifiera och kommunicera om negativa tal. 

 
11 Konstruktionsrutiner är översatt från construction routines (Sfard, 2008). 
12 Förhandlingsrutiner är översatt från substantiation routines (Sfard, 2008). 
13 Handlingsrutiner är översatt från deed routines (Sfard, 2008). 
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Som tidigare nämnts involverades Ella i konstruktionsrutiner, som också 
skulle kunna tolkas som ritualer. Ella deltog däremot inte framgångsrikt i några 
förhandlingar om huruvida konstruerade matematiska berättelser skulle kunna 
godkännas, eller i diskussioner om tallinjen som en representation som även kan 
representera negativa tal. Ella var alltså inte inblandad i några framgångsrika 
försök till förhandlings- eller handlingsrutiner under lektionen.  

Elevers delaktighet i den matematiska diskursen 

I artikel 4 studerades vad som kännetecknar elevers delaktighet14 i fråga om 
tillgänglighet, samarbete, mångfald och utfall av undervisningen i klassrummet 
avseende den matematiska diskursen (Lövström et al., Submitted). 
Interdisciplinär kunskap från forskningsfälten specialpedagogik och 
matematikdidaktik användes då de rutiner som präglade den lärarledda 
matematiska diskursen i klassrummet ställdes i relation till aspekter av 
delaktighet.  

Som tidigare nämnts stod eleverna Ella och Emil för den minsta respektive 
största ökningen av utfall av undervisningen avseende resultat från förtest till 
eftertest. De ansågs därför representera mångfalden av elever i klassen. Ellas 
respektive Emils delaktighet i de rutiner som präglade den matematiska 
diskursen i klassrummet var likartad till viss del, men skilde sig också åt. Dessa 
likheter och skillnader avseende delaktighet sammanfattas under kommande två 
rubriker.   

Stödjande rutiner kopplat till tillgänglighet 
De sex rutiner som användes för att stödja, etablera och tillgängliggöra en 
gemensam matematisk förförståelse för elever ansågs kunna relateras till 
tillgänglighetsaspekten av delaktighet (Figur 5).  

Som framgår av Figur 5 kopplades följande rutiner till delaktighetsaspekten 
tillgänglighet: tillgängliggörande frågeställningsrutiner (A), 
sammankopplingsrutiner (B), rutiner med välbekant innehåll (C), rutiner med 
upprepande av tidigare överenskommelser (D), rutiner med upprepande av 
tidigare använt lösningsmönster (E), samt ritualer (F)15. Lärarens sätt att leda 
diskussionen i klassrummet genom att exempelvis ställa enkla typer av frågor, 
använda sammankopplingsrutiner samt rutiner med upprepande av tidigare 
använt lösningsmönster, verkade bjuda in och underlätta elevernas tillgång till 
heltalsdiskursen. 

14 Delaktighet har, som tidigare beskrivits, översatts från participation (Black-Hawkins, 2010: 2014, 
Florian et al., 2017).  Tillgänglighet, samarbete, mångfald och utfall av undervisningen har översatts 
från access, collaboration, diversity och achievement (Black-Hawkins, 2010: 2014, Florian et al., 
2017).  
15 Rutinerna A – C samt E är hämtade från Lövström et al., (Submitted). Rutinerna D och F är 
hämtade från Sfard (2008), där rutinerna benämns construction routines (B), substantiation routines
(C) samt deed routines (D).  
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Figur 5 

Ella var, då hon i inledningen av lektionen bjöds in till den matematiska 
diskursen av läraren, delaktig i tillgängliggörande frågeställningsrutiner samt 
rutiner med välbekant innehåll (Figur 5A och C). Såväl Ella som Emil var 
inblandade i sammankopplingsrutiner, rutiner med upprepande av tidigare 
överenskommelser samt rutiner med upprepande av tidigare använt 
lösningsmönster (Figur 5B samt D och E). Två av dessa rutiner, rutiner med 
upprepande av tidigare använt lösningsmönster samt sammankopplingsrutiner, 
kan beskrivas som mycket omfattande och kom att användas frekvent under 
lektionen i syfte att stödja elevers tillgång till undervisningsinnehållet. Dessa 
rutiners innehåll beskrevs utförligt i anslutning till Tabell 2.  

Ella antogs dessutom möjligen vara inblandad i den stödjande rutinen 
ritualer (Figur 5F), då hon försökte konstruera ett tillfredsställande svar på en 
uppgift med negativa tal. Detta försök kommer att noggrannare beskrivas under 
nästkommande rubrik.  

Utmanande rutiner kopplat till samarbete 
De rutiner som användes för att utmana elevernas tänkande och konstruktion 
samt stödja nya matematiska berättelser, ansågs kunna relateras till 
samarbetsaspekten av delaktighet (Figur 6). Som framgår av Figur 6 kopplades 
följande rutiner till samarbetsaspekten av tillgänglighet: samarbetskrävande 



74

frågeställningsrutiner (A), konstruktionsrutiner (B), förhandlingsrutiner (C) 
samt handlingsrutiner (D)16.  

Lärarens användning av samarbetskrävande frågeställningsrutiner (Figur 
6A) verkade vara av betydelse för att underlätta elevernas förståelse av det 
tidigare okända matematiska innehållet negativa tal. Att få stöd från läraren att 
gå från att bara svara på enkla frågor relaterade till tillgänglighetsaspekten 
(Figur 5A), till att även svara på frågor relaterade till samarbetsaspekten (Figur 
6A) som kräver mer genomarbetade svar, föreföll vara en kritisk förutsättning 
för varje elevs delaktighet i diskursen hela tal. Detta innebär alltså att varje elev 
behöver vara delaktig i samarbetskrävande frågeställningsrutiner under 
lektionen.  

Vid ett tillfälle under lektionen är Ella och Emil engagerade i att hitta 
acceptabla matematiska berättelser för subtraktionen 1 – 3 =. Läraren tar stöd 
av tillgänglighetsrutiner (Figur 5) och använder rutiner med upprepande av 
tidigare använt lösningsmönster (Figur 5E), eftersom varje del av subtraktionen 
systematiskt transformeras från whiteboarden till tavlan. Dessutom använder 
läraren ett ifrågasättande röstläge som inte använts vid de tidigare 
beräkningarna där det matematiska innehållet varit välkänt. Detta förfarande 
kan relateras till tillgänglighet i form av sammankopplingsrutiner (Figur 5B). 
Ella, Emil och de andra eleverna verkade också uppmuntras att tänka igenom 
sina svar med stöd av samarbetskrävande frågeställningsrutiner (Figur 6A).  

Figur 6  

16 Rutin A är hämtad från Lövström et al., (Submitted). Rutinerna B - D är hämtade från Sfard (2008).  



 
 

75

Trots lärarens användning av rutiner med upprepande av tidigare använt 
lösningsmönster samt sammankopplingsrutiner, verkar Ella möta svårigheter 
med konstruktionsrutinerna (Figur 6B).  Emil tycks däremot ha deltagit 
framgångsrikt i konstruktionsrutinerna eftersom han lyckas ge ett korrekt svar 
till uppgiften 1 – 3 =. Ellas försök att konstruera en ny matematisk berättelse 
kan också tolkas som tillgänglighetsrutinen ritualer (Figur 5F) med syftet att 
tillfredsställa läraren genom att besvara de frågor som ställs. I detta skede av 
lektionen skiljer sig därför de båda elevernas delaktighet i den matematiska 
diskursen åt. Emil deltar framgångsrikt i konstruktionsrutiner för att skapa en 
ny berättelse (Figur 6B), det vill säga att 1 – 3 = -2. Detta medför att Emil 
förefaller vara rustad för de förhandlingsrutiner (Figur 6C) som uppstår i 
relation till den nämnda subtraktionen, där eleverna motiverar varför en viss 
matematisk berättelse bör godkännas. I klassrumsdiskussionen framkom även 
att Emil verkar acceptera att tallinjen kan utökas med negativa tal, vilket gör att 
handlingsrutiner (Figur 6D) aktualiseras. Användandet av dessa rutiner medför 
att Emil verkar uppfatta tallinjen som en representation som nu även 
åskådliggör negativa hela tal.  

Emil ändrade alltså sitt deltagande i diskursen hela tal då han uppfattade att 
tallinjen kan utökas med negativa tal. Ella däremot strävade efter att utöka sitt 
talområde med negativa tal, då hon försökte förklara vad som är speciellt med 
talet minus två. Läraren lyckades dock inte få Ella att hantera negativa tal i 
diskursen hela tal. Avseende bemötandet av mångfalden i klassrummet verkar 
Emils lärandebehov ha tillgodosetts i högre utsträckning än Ellas. Trots det är 
Ellas resultat från förtest till eftertest bättre än för många elever som deltog i 
lektion 2, det vill säga den lektion där undervisningens utfall beskrevs i form av 
flera olika utfallsprofiler.  

Sammanfattning 
Den analyserade undervisningen på individuell nivå kännetecknas av att den 
utgår från variationen av elevers lärande i gruppen. Utifrån resultatet från förtest 
och eftertest för de elever som deltog i lektion 2, kunde fyra olika utfallsprofiler 
identifieras. Endast i en av de fyra utfallsprofilerna verkade undervisningen 
stödja eleverna i att förbättra utfallet av undervisningen, vilket innebar att det 
var förhållandevis få elever som lärde sig det som var målet med lektionen. För 
deltagarna i lektion 4 såg resultatbilden markant annorlunda ut, eftersom 
samtliga elever förbättrade sina resultat från förtest till eftertest. I den lärarledda 
matematiska diskursen i klassrummet kunde stödjande respektive utmanande 
rutiner identifieras. De stödjande rutinerna verkade vara centrala för att stödja, 
etablera och tillgängliggöra en gemensam matematisk förförståelse för 
eleverna. De utmanande rutinerna föreföll utmana elevernas tänkande och 
därmed konstruera, samt stödja, nya matematiska berättelser om negativa tal.  

Trots att lektion 2 utformades utifrån en tidigare lektion och en 
resultatanalys av samtliga elevers förtestresultat (N = 64), vilket innebar goda 
möjligheter att utforma inkluderande undervisningspraktiker, visade det sig att 
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elevernas delaktighet varierade stort. Det var endast i en av de fyra 
utfallsprofilerna som eleverna deltog i undervisningen under hela lektionen. De 
stödjande rutiner som identifierades utifrån lektion 4 kopplades till 
delaktighetsaspekten tillgänglighet, medan de utmanande rutinerna kopplades 
till delaktighetsaspekten samarbete. Under lektion 4 verkade det vara avgörande 
att eleven med stöd från läraren, klarade av att gå från att bara svara på enkla 
frågor relaterade till tillgänglighetsaspekten, till att även svara på frågor 
relaterade till samarbetsaspekten som kräver mer genomarbetade svar. Emil 
deltog i rutiner som kopplades till tillgänglighet, såväl som rutiner kopplade till 
samarbete. Ella däremot deltog enbart i rutiner kopplade till tillgänglighet. Hon 
verkar därmed inte ha fått tillräckligt med stöd av läraren för att även vara 
delaktig i samarbetsrutiner.  

Lektionsupplägget har varit detsamma för den undervisning som har 
analyserats i såväl artikel 2 som i artikel 4, samt i licentiatuppsatsen, men det 
sätt som lektionen har använts på skiljer sig åt. I artikel 2 var det karaktäristiska 
draget av undervisningen riktat mot överföring och användning av de kritiska 
aspekterna i nya kontexter, med fokus på huruvida resultatet av för- och eftertest 
statistiskt kunde säkerställas avseende elevers lärande på en kollektiv nivå. I 
artikel 4 var det karaktäristiska draget av undervisningen istället riktat mot 
inkluderande aspekter och matematisk diskurs, avseende undervisningens 
utformning och utfall för elevers lärande och delaktighet på individuell nivå.  

5.3 Undervisningens utformning utifrån olika 
teoretiska perspektiv 
Analyser av lektion 4 har i avhandlingsarbetet skett med utgångspunkt i olika 
teoretiska perspektiv. Med variationsteoretiska analyser kunde undervisningens 
utformning i lektion fyra studeras på en kollektiv nivå, utifrån vad som föreföll 
stödja elevgruppens lärande av det innehåll som var intentionen med lektionen. 
Sådana analyser genomfördes i licentiatuppsatsen (Lövström, 2015) samt i 
artiklarna 1 och 2 (Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 2018). 
Med stöd av analyser baserade på en integrering av delaktighetsaspekter och 
matematisk diskurs, kunde undervisningens utformning i lektion fyra dessutom 
studeras på individuell nivå. Sådana analyser genomfördes i artikel 4 (Lövström 
et al., Submitted).  

Analyserna som genomförts i avhandlingen kan också betraktas utifrån mer 
övergripande, respektive mer djupgående beskrivningar av undervisningens 
utformning och utfall i form av elevers lärande. I analyser i avhandlingens tre 
första delar framkommer med stöd av variationsteorin, en övergripande 
resultatbild av i vilken omfattning elevgruppen lyckades lära sig det som var 
intentionen med lektionen (jfr. Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 
2017; Runesson et al., 2018). I artikel 2 (Runesson et al., 2018) användes dock 
den fjärde lektionen i learning studyn som utgångspunkt, vilket även var fallet 
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med analyserna i artikel 4 (Lövström et al., Submitted). Det sätt som den fjärde 
lektionen användes skilde sig åt mellan de båda artiklarna. I artikel 2 (Runesson 
et al., 2018) var fokus att, med stöd av variationsteorin, genomföra åtta nya 
lektioner så likt undervisningen i lektion 4 som möjligt. Variationsmönster, 
representationer och matematiska uppgifter hämtades från lektion 4 och var 
utgångspunkt för undervisningen som ligger till grund för artikel 2. Det som 
kännetecknar användningen av lektion 4 i artikel 2 fokuserar undervisningens 
utformning och utfall såsom det visar sig genom elevernas resultat, på kollektiv 
nivå, från för- till eftertest. Nollhypotesen som formulerades i denna studie var 
H0: ingen signifikant skillnad mellan resultaten i för- och eftertest, 
Mothypotesen formulerades som H1: det finns en betydande och positiv 
inverkan på eftertestet. Nollhypotesen förkastades utifrån argumentet att p-
värdet, det vill säga det värde som exakt anger sannolikheten för slumpen att 
generera den uppmätta skillnaden, understiger 5%. Därmed drogs slutsatsen att 
resultatökningen som eleverna i de åtta nya lektionerna uppvisade på för- och 
eftertesten var statistiskt signifikanta för de klasser som deltog, medan 
variationen inom gruppen inte studerades (Runesson et al., 2018).  

I artikel 4 (Lövström et al., Submitted) var ambitionen att med stöd av 
kvalitativa analyser, med fokus på elevers delaktighet, försöka nå kunskap om 
varför alla elever trots en variation vad gäller förkunskaper uppmätta i förtest, 
lärde sig i större utsträckning än eleverna i lektion 2 (jfr. Lövström, et al., 2021). 
Det som främst kännetecknar användningen av lektion 4 i artikel 4, är fokus på 
inkluderande aspekter avseende undervisningens utformning och utfall för 
elevers lärande. Det innebar att delaktighetsaspekter (Ex. Black-Hawkins, 
2014) integrerades med matematisk diskurs (Sfard, 2008) för att nå kunskap om 
hur undervisningens utformning på individuell nivå påverkar elevers 
delaktighet och lärande.  

I avhandlingsarbetet har inledningsvis en övergripande bild av 
undervisningens utformning och utfall för elevgruppers lärande kunnat 
uppmärksammas (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; 
Runesson et al., 2018), följt av fokus på lärandet för enskilda elever (Lövström, 
et al., 2021, Lövström et al., Submitted). En djupare bild av undervisningens 
utformning och utfall för lärande på individuell nivå, initierades med stöd av 
analyser baserade på delaktighetsaspekter i artikel 3 (Lövström, et al., 2021). 
Det framkom att enbart vissa elever lärde sig det som var intentionen med 
lektionen, vilket också avspeglades i elevers delaktighet under lektionen. 
Genom analyser i artikel 4 nåddes en djupare förståelse för varför elever 
förefaller lära sig det som planerats, vilket kan förstås utifrån att elever behöver 
få stöd av läraren till att förändra sitt deltagande i den matematiska diskursen 
(Lövström et al., Submitted).  
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6 Diskussion 

6.1 Undervisning utifrån tre kritiska aspekter 
Resultatet visar att den analyserade undervisningen på kollektiv nivå, se 
frågeställning 1, karaktäriseras av att ge eleverna möjligheter att, i respektive 
elevgrupp, utöka sitt talområde från naturliga tal till hela tal (Lövström, 2015; 
Runesson Kempe & Lövström, 2017). Dessutom visar analysen av 
undervisningen att det som också karaktäriserar undervisningen på kollektiv 
nivå är att elevernas framsteg i lärande, kunde relateras till ett fokus på de 
identifierade kritiska aspekterna (Lövström, 2015; Runesson Kempe & 
Lövström, 2017), som också användes som utgångspunkt för undervisning i nya 
kontexter (Runesson et al., 2018). Efter omformulering och specificering under 
forskningsprocessens gång (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 
2017), framkom följande kritiska aspekter som centrala för elevers lärande av 
hela tal: 
 
3. Att särskilja två negativa tals värden.  
4. Att särskilja minuendens och subtrahendens funktion i en subtraktion.  
5. Att särskilja minustecknen för negativt tal och för subtraktion. 
 
Avseende den första kritiska aspekten, så föreföll det vara väsentligt för 
elevernas lärande att, med stöd av den horisontella tallinjen, jämföra två 
negativa tal där siffran i talet med högre värde är lägre än siffran i talet med 
lägre värde (se 5.1). Sådana jämförelser är enligt forskare centrala för att 
utveckla en förståelse för hur negativa tal är konstruerade (Ball, 1993; 
Bofferding, 2014). Den framgångsrika jämförelsen av värdet av två negativa tal 
som genomfördes med stöd av tallinjen (Lövström, 2015; Runesson Kempe & 
Lövström, 2017), kan ses i relation till de svårigheter som Ball (1993) beskriver 
i sin studie där flertalet av eleverna inte klarade av att uppge vilket av två 
negativa tal som var värt mest. I likhet med Balls (1993) studie användes även 
i learning studyn (Lövström, 2015) ett våningshus, som en av flera 
representationer av hela tal. I learning studyn framkom emellertid att 
användandet av horisontella tallinjer jämfört med ett våningshus, fungerade 
som ett bättre stöd för att eleverna skulle kunna särskilja två negativa tals 
värden. Fördelen med att använda horisontell tallinje, vilket visade sig genom 
ökade resultat på uppgifter avseende tals värde på eftertestet (Lövström, 2015), 
indikerar att det är andra aspekter än vardagserfarenheter som har haft betydelse 
för elevernas lärande och som behöver tas i beaktande vid undervisningens 
utformning och genomförande.  

Den andra kritiska aspekten användes under lektion 3 och 4 och relaterar till 
kunskapen om att subtraktion inte är kommutativt (se 5.1). Det föreföll vara 
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väsentligt för elevernas lärande att ställa additioner, där ordningen på hur 
termerna hanteras inte har någon betydelse, mot subtraktioner där ordningen på 
termerna har avgörande betydelse för resultatet. En särskilt avgörande 
jämförelse genomfördes på tallinjen under lektion 4 (Lövström, 2015; Runesson 
Kempe & Lövström, 2017) genom diskussioner av termernas betydelse i en 
uppgift där den första termen (minuenden) har ett lägre värde än den andra 
termen (subtrahenden). Det är välkänt inom forskning att elever tenderar att 
använda den kommutativa lagen, inte bara i additionsberäkningar utan även i 
subtraktionsberäkningar (Bofferding 2010; Khalid & Embong, 2019), men 
genom identifikationen av den andra kritiska aspekten preciserades problemet 
som uppmärksammats ytterligare genom betoningen av vad respektive terms 
funktion är i en subtraktion. Då sådana detaljerade diskussioner avseende 
termernas innebörder genomfördes med stöd av tallinjen, ökade elevers resultat 
på likande frågor på eftertestet (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 
2017). Återigen så föreföll tallinjen ha en avgörande betydelse för elevernas 
lärande av negativa tal genom att elevernas uppmärksamhet kunde riktas mot 
innebörderna som ges till olika termer i operationerna.  

Avseende den tredje kritiska aspekten, så föreföll det vara väsentligt för att 
eleverna skulle kunna särskilja minustecknen för negativt tal och för 
subtraktion, genom att ställa uppgifter där startvärdet i subtraktionen 
(minuenden) bestod av ett positivt tal mot uppgifter där minuenden utgörs av 
ett negativt tal (se 5.1). I de diskussioner som uppstod under lektion 4 
(Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017) gav elevgruppen 
uttryck för att ha fått syn på de olika tecknens innebörder, vilket är i linje med 
vad forskare beskriver som väsentlig kunskap för att kunna genomföra 
beräkningar med hela tal (jfr. Bofferding 2010, 2014; Vlassis, 2004). 

I arbetet med samtliga tre kritiska aspekter föreföll den horisontella tallinjen 
vara ett viktigt redskap (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017). 
För att eleverna utifrån den första kritiska aspekten skulle kunna jämföra värdet 
av två negativa tal, betraktades vad som kallades ”värdeökningspilen” till höger 
på tallinjen vara betydelsefull för elevernas lärande (Lövström, 2015; Runesson 
Kempe & Lövström, 2017). I arbetet med de andra båda kritiska aspekterna 
följdes i undervisningen ett strukturerat tillvägagångssätt, där den numeriska 
representationen steg för steg översattes till sin motsvarighet på den horisontella 
tallinjen (Lövström, 2015). Vikten av sådana diskussioner kan relateras till 
forskning om att tallinjens komplexitet förutsätter noggrann undervisning där 
elevernas tankar görs tydliga (Gellert et al., 2014; Teppo et al., 2014; Woods et 
al., 2018). I diskussionerna förutsätts också att läraren gör det möjligt för 
eleverna att skilja det matematiska innehåll som representeras, från själva 
representationen vilket anses som viktigt för elevernas förståelse av flera 
forskare (Duval, 2006; Gellert et al., 2014; Marshall et al., 2014; Teppo et. al., 
2014). I likhet med vad Woods et al. (2018) föreslår visade studien att det var 
möjligt att använda tallinjen som ett matematiskt verktyg om eleverna samtidigt 
fick en noggrann vägledning. 
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 De kritiska aspekterna utformades successivt under learning study-cykelns 
gång, och det var inte förrän under den fjärde lektionen som undervisningen 
karaktäriseras av att utgå från de tre preciserade aspekter som nämns ovan 
(Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017). De kritiska aspekter 
som identifieras i forskning inom learning study kan, då de öppnas upp genom 
variationsmönster som blir förståeliga för elever med olika förutsättningar och 
förkunskaper, sannolikt stödja utformandet av inkluderande lärmiljöer genom 
en undervisning som bygger på principen om pedagogisk differentiering, där 
elevers rättighet till lärande i gemenskapen i klassrummet betonas (jfr. Giota et 
al., 2013; Persson, 1998; Persson & Persson, 2012; SOU 2020:42; Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2017). Det förefaller som om ambitionen i den 
learning study-undervisning som beskrivits i avhandlingen skulle kunna vara att 
samla eleverna i sina ordinarie klassrum, och undvika sådana särlösningar som 
utifrån forskning frekvent förekommer i skolverksamheten (jfr. Giota & 
Emanuelsson, 2011; Giota et al., 2022; Karlsson, 2019; Wallby et al., 2001). 
Utifrån vad som visar sig från analyser av lektion 2 (Lövström et al., 2021) är 
det emellertid inte tillräckligt för att identifiera kritiska aspekter på en kollektiv 
nivå, eftersom flera elever inte verkade dra nytta av undervisningen. Eftersom 
ett urskiljande av de kritiska aspekterna ses som avgörande för elevens lärande, 
är det också väsentligt att i undervisningen identifiera vad respektive elev 
behöver få syn på för att det avsedda lärandet ska kunna ske (Marton, 2015).  

Under lektion 4 var de genomsnittliga resultaten bättre än i övriga lektioner 
i learning studyn men i de variationsteoretiska analyser som gjordes inom ramen 
för learning studyn (Lövström, 2015) saknades ett resonemang kring hur 
lärandet för respektive elev såg ut. Så även om kritiska aspekter som 
undersöktes och användes på kollektiv nivå i viss mån knyter an till 
inkluderande processer, så är det inte någon garanti för att alla elevers lärande 
uppmärksammas, eftersom det finns en risk för att eleverna blir exkluderade i 
undervisningen även om de är närvarande ((jfr. Giota et al., 2013; Persson, 
1998; Persson & Persson, 2012; UNESCO, 1994, 2015). Learning study-
forskningen förefaller inte ha uppmärksammat detta i någon större utsträckning 
trots variationsteorins betoning av elevens individuella lärande (se Marton, 
2015).  

6.2 Överförbarhet av kritiska aspekter  
I analysen av undervisningen på kollektiv nivå, framkom också att de tre 
kritiska aspekter som identifierades i learning studyn (Lövström, 2015; 
Runesson Kempe & Lövström, 2017) var användbara som utgångspunkt för 
kollegialt samarbete i ett nytt sammanhang (Runesson et al., 2018). Det 
förefaller alltså vara möjligt för lärare att med hjälp av tidigare identifierade 
kritiska aspekter få stöd i planeringen av undervisningssituationen (jfr. 
Kullberg, 2012; Kullberg et al., 2020; Runesson & Gustafsson, 2012). Flera 
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forskare föreslår att kritiska aspekter funna i ett sammanhang kan ge vägledning 
vid planering av undervisning i ett annat sammanhang (Kullberg, 2012; 
Runesson & Gustafsson, 2012). För att avgöra om resultat från ett sammanhang 
ska kunna användas i andra sammanhang, menar Lincoln och Guba (1985) att 
det krävs omsorgsfulla beskrivningar av den ursprungliga kontexten, samt att 
dessa beskrivningar öppnas upp för diskussion av de forskare som planerar att 
eventuellt använda resultaten. Resultatet i artikel 2 visar att de kritiska 
aspekternas överförbarhet inte enbart är viktigt att studera mellan olika studier 
(Runesson et al., 2018), utan även i fråga om de olika lektioner som ingick i 
samma learning study (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017).  

Vid en jämförelse av undervisningens utformning och utfall för elevers 
lärande i den elevgrupp som ingick i lektion 2 (Lövström et al., 2021) respektive 
lektion 4 (Lövström et al., Submitted), förefaller det som om de kritiska 
aspekterna fungerade som en bättre utgångspunkt för elevernas lärande och 
delaktighet i den fjärde lektionen jämfört med den andra lektionen. Det 
förefaller därför vara det kontextuellt unika i undervisningssituationen som har 
betydelse (jfr. Bryman, 2021; Lincoln & Guba, 1985), vilket i avhandlingen 
skulle kunna handla om vilka förutsättningar som ges för lärarna som deltar i 
studien. Undervisning om negativa tal var exempelvis ett nytt moment för 
lärarna, likaså skulle de teoretiska begrepp som används inom variationsteorin 
kunna upplevas som komplicerade. Det skulle kunna uppfattas som att läraren i 
lektion 4 undervisade på ett bättre sätt än läraren i lektion 2, men samtliga lärare 
planerade och analyserade lektionerna kollegialt och lyckades slutligen utforma 
en lektion som utifrån variationsteoretiska analyser visade sig vara 
framgångsrik för elevernas lärande i respektive elevgrupp (jfr. Lövström, 2015; 
Runesson Kempe & Lövström, 2017). Frågor om elevers lärande under learning 
study-lektionerna kan dock även ses ur ett likvärdighetsperspektiv (jfr. 
Malmqvist et al., 2022; Prop. 2019/20:188; Regeringskansliet, 2021; 
Skolverket, 2022b; SFS 2010:800; UNESCO, 1994; UNESCO, 2015), där 
risken är påfallande att undervisning som utgår från kritiska aspekter 
identifierade på kollektiv nivå är kritiska för vissa elever, men inte för andra 
elever.  

6.3 Relationen mellan undervisning och enskilda 
elevers lärande 
Resultatet i licentiatuppsatsen och i artiklarna 1 och 2 visar att de kritiska 
aspekterna identifierades på kollektiv nivå, det vill säga utifrån analyser av hur 
den sammanlagda elevgruppen samt elevgruppen i en viss klass besvarade 
uppgifterna på förtest och eftertest (jfr. Lövström, 2015; Runesson Kempe & 
Lövström, 2017; Runesson et al., 2018). Ambitionen i det därpå följande arbetet 
med avhandlingen var dock att fokusera utfall utifrån utformning av 
undervisningen relaterat till elevers olika förkunskaper, vilket aktualiserar 
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forskning som betonar vikten av hur skolans lärmiljöer utformas (jfr. Göransson 
& Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; SOU 2017:35; SOU 2020:42; Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2017).  Utifrån ett sådant fokus är det därmed inte 
tillräckligt att enbart studera undervisningens utformning och dess betydelse för 
elevers lärande på kollektiv nivå, utan att även uppmärksamma hur lärandet för 
enskilda elever såg ut för de elever som deltagit i undervisningen. Svaret på 
frågeställning 2 om vad som karaktäriserar undervisningen på individuell nivå, 
ges genom att två av lektionerna i learning studyn analyserades grundligt, med 
fokus på relationen mellan undervisning och enskilda elevers lärande (jfr. 
Lövström et al., 2021; Lövström et al., Submitted).  Resultatet visar att den 
analyserade undervisningen på individuell nivå, utifrån undervisningen under 
lektion 2 (Lövström et al., 2021), karaktäriseras av att: 1. det i undervisningen 
enbart delvis togs hänsyn till elevernas förkunskaper, 2. det fanns en blandad 
bild av undervisningens utfall i form av elevers lärande och även en stor 
variation vad gäller elevers delaktighet i undervisningen, 3. endast några av 
eleverna fick stöd av undervisningen, 4. elevernas lärande, såsom detta visade 
sig från förtest till eftertest, var dessutom starkt kopplat till deras delaktighet 
under lektionen. Dessutom tydliggjorde analysen av lektion 4 ytterligare 
resultat som påvisade betydelsen av undervisningens utformning för dess utfall 
på individuell nivå (Lövström et al., Submitted), då tre ytterligare kännetecken 
av undervisningen framstod som viktiga.  

Det första kännetecknet är att undervisningen till stor del tog hänsyn till 
elevernas förkunskaper (Lövström et al., Submitted). Att beakta elevernas 
förkunskaper vid planering och genomförande av undervisning, kan ses i linje 
med Hattie (2009), som menar att läraren behöver inta elevens perspektiv 
genom att utvärdera elevernas förståelse för det som ska läras. Liknande 
slutsatser drar Florian och Beaton (2018) om betydelsen av att läraren 
undersöker och beaktar frågor som uppkommer hos eleverna, avseende det 
innehåll som ska läras. I likhet med vad Hattie (2009) föreslår, indikerar 
avhandlingens resultat att kunskap om elevernas förståelse av ämnesinnehållet 
är av central betydelse för att hjälpa dem vidare i sitt lärande.  

Det andra kännetecknet är att alla 14 elevers resultat ökade markant. Genom 
att utforma en undervisning som beaktar elevers förkunskaper, vilket var fallet 
under lektion 4, förefaller elevers tillgång till undervisningsinnehållet öka 
(Lövström et al., Submitted).  

Det tredje kännetecknet är att det var en genomarbetad matematisk diskurs 
med ett stort antal använda rutiner som verkade vara centrala för 
undervisningens resultat (Lövström et al., Submitted). Resultatet i artikel 4 visar 
att elevers tillgång till den matematiska diskursen hela tal (jfr. Sfard, 2008), 
hänger samman med deras delaktighet vilket kan förstås utifrån 
delaktighetsaspekterna i ramverket för delaktighet (jfr. Black-Hawkins, 2010, 
2014; Florian et al., 2017. Det innebär att elever som under lektion fyra gavs 
möjlighet att lära sig mer om hela tal även gavs möjlighet att öka sin delaktighet 
avseende samarbetet i klassen och på så sätt fick sina undervisningsbehov 
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tillgodosedda i större omfattning än vid andra analyserade lektioner (jfr. Black-
Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). I takt med att eleverna utökade sin 
delaktighet i undervisningen utifrån de fyra delaktighetsaspekterna under 
lektion 4 (Lövström et al., Submitted), förändrades elevernas deltagande i den 
matematiska diskursen (jfr. Sfard, 2008). Det innebär att elevernas ökade 
delaktighet i vad Black-Hawkins och Florian (Black-Hawkins, 2010, 2014; 
Florian et al., 2017) benämner inkluderande klassrumspraktiker, i avhandlingen 
avspeglas i elevernas förändrade deltagande i den matematiska diskursen hela 
tal (jfr. Sfard, 2007, 2008).  

De ovan redovisade karaktäristiska dragen på kollektiv och individuell 
nivå, relaterade till de två forskningsfrågorna, bidrar tillsammans till att uppnå 
den del av syftet som handlar om hur undervisning kan utformas, som präglas 
av delaktighet i lärandet av hela tal, för elever med olika förkunskaper i årskurs 
2 och 3. Av avgörande betydelse för att identifiera de karaktäristiska dragen var 
det interdisciplinära synsätt som användes i artikel 4 (Lövström et al., 
Submitted), men som också användes för att övergripande förstå avhandlingens 
samtliga delstudier (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; 
Runesson et al., 2018; Lövström et al., 2021; Lövström et al., Submitted) i 
relation till syftet i sin helhet och till de två frågeställningarna. Användbarheten 
av det interdisciplinära angreppssättet kommer nedan att beskrivas och 
diskuteras i relation till diskussionen om de funna karaktäristiska dragen av 
undervisningen på kollektiv och på individuell nivå.  

6.4 Interdisciplinärt angreppssätt för lärande på 
kollektiv och individuell nivå 
Den interdisciplinära ansatsen innefattar tre olika teoretiska inriktningar och 
avsnittet inleds med bidrag från i tur och ordning variationsteori, ramverket för 
delaktighet, matematisk diskurs vilket avslutas med en övergripande diskussion 
om användningen av ansatsen i denna avhandling i relation till målsättningar 
om en inkluderande och likvärdig utbildning.  

Undervisningen under learning study-lektionerna (Lövström, 2015; 
Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 2018), karaktäriserades 
av att utifrån variationsteoretiska antaganden använda uppgifter designade för 
att skapa olika variationsmönster och att rikta elevernas blickar mot att särskilja 
ett drag av innehållet från ett annat drag av innehållet (jfr. Lo et al., 2004; 
Marton, 2015; Runesson, 2005, 2006). Huruvida undervisningen stödde 
eleverna i att få syn på de kritiska aspekterna och därmed lära sig det som var 
intentionen med lektionen, undersöktes på kollektiv nivå med stöd av för- och 
eftertest (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et 
al., 2018). Det innebar att det fanns kunskap om hur det gick på varje uppgift, 
från för- till eftertest, för den sammanlagda gruppen av elever samt för varje 
klass som helhet i learning studyn (Lövström, 2015; Runesson Kempe & 
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Lövström, 2017). Även i uppföljningsstudien presenterades analysen av 
resultaten på för- och eftertesten utifrån respektive uppgift, men enbart för 
gruppen som helhet och inte för var och en av de deltagande klasserna 
(Runesson et al., 2018). Som resultatet i licentiatuppsatsen samt artikel 1 och 2 
visar, ökade eleverna på kollektiv nivå sina kunskaper efter den genomförda 
learning studyn samt i uppföljningsstudien (Lövström, 2015; Runesson Kempe 
& Lövström, 2017; Runesson et al., 2018). Detta är i linje med forskning som 
visar att undervisning enligt learning study-modellen kan vara positiv för 
elevers lärande (Ex. Lo et al., 2005; Lo & Marton, 2005; Ming Cheung & Wong, 
2014; Olteanu, 2018). Trots detta saknades analyser av huruvida 
undervisningens utformning lyckades bidra till lärande på en individuell nivå i 
licentiatuppsatsen samt artikel 1 och 2 (Lövström, 2015; Runesson Kempe & 
Lövström, 2017; Runesson et al., 2018).  

Den andra teoretiska inriktningen inom den interdisciplinära ansatsen 
aktualiserades i detta skede av avhandlingsarbetet (jfr. Aboelela et al., 2007; 
National Academy of Sciences, 2004; Vetenskapsrådet, 2005), vilket medförde 
att analyser av resultatet i artikel 3 inriktades mot hur lärandet för variationen 
av elever i klassen såg ut (Lövström et al., 2021). Som resultatet från artikel 3 
visar så användes delaktighetsaspekten utfall av undervisningen (jfr. Black-
Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 2017) för att fånga upp i vilken utsträckning 
undervisningen möjliggjorde för enskilda elever att lära sig det som var 
intentionen med lektionen (Lövström et al., 2021). Även de andra tre 
delaktighetsaspekterna bidrog med en breddad syn på elevers delaktighet i 
klassrumssituationen (jfr. Black-Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 2017).  

Från resultatet i artikel 3 framkom en stor variation avseende huruvida 
undervisningens utformning bidrog till lärande och delaktighet för elever under 
lektion 2, vilket beskrevs i form av fyra utfallsprofiler (Lövström et al., 2021). 
Undervisningen verkar ha varit stödjande för vissa elever, men inte för andra. 
Om utgångspunkten är att se elevers lärande och inkludering som 
sammanflätade (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017), så 
uppdagades i undervisningen brister i relation till vad som i forskning beskrivs 
som inkluderande gemenskaper (jfr. Askew, 2015; Black-Hawkins, 2010; 2014; 
Florian et al., 2017; Nilholm & Alm, 2010). Undervisningens utformning och 
utfall för lärandet avseende de elever som utifrån artikel 3 (Lövström et al., 
2021) uppvisade begränsade förkunskaper om hela tal, är tydligt relaterat till 
skolans kompensatoriska uppdrag (jfr. Malmqvist et al., 2021; SFS 2010:800; 
Wall, 2018) vilket är särskilt viktigt att beakta. Att så få elever lär sig vad som 
var intentionen under lektion 2 (Lövström et al., 2021) är allvarligt. Det bör 
observeras att utformningen av lektionen hade ägnats omfattande arbete i form 
av förberedelser av en grupp behöriga lärare med omfattande erfarenhet av 
undervisning och där lärarna hade studerat tidigare forskningsresultat. Detta är 
sannolikt ett förekommande fenomen i skolan och kan ses i ljuset av den 
alarmerande bild som Skolkommissionen ger av svensk skola, med nedåtgående 
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kunskapsresultat i internationella undersökningar och minskad likvärdighet (jfr. 
SOU 2017:35).  

Den tredje teoretiska inriktningen aktualiserades i detta skede av 
avhandlingsarbetet (jfr. Aboelela et al., 2007; National Academy of Sciences, 
2004; Vetenskapsrådet, 2005), vilket medförde att analyser av resultatet i artikel 
4 inriktades mot varför eleverna som deltog i lektion 4 (Lövström et al., 
Submitted) enligt testresultaten lärde sig mer än de elever som deltog i lektion 
2 (Lövström et al., 2021) Detta sätt att betrakta undervisningen kan utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv ge viktig kunskap för att nå mål om likvärdig utbildning 
(jfr. Malmqvist et al., 2022; Prop. 2019/20:188; Regeringskansliet, 2021; 
Skolverket 2022b; SFS 2010:800; UNESCO, 1994; UNESCO, 2015). 
Resultatet visar att de analyser som beskrivs i artikel 4 (Lövström et al., 
Submitted) gav förutsättningar för att förstå betydelsen av undervisningens 
utformning för enskilda elever, vilket innebär att med integrationen av Sfards 
(2008) teori om matematisk diskurs och ramverket för delaktighet (Black-
Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 2017) riktades blicken mot 
kommunikationen som framträdde under lektionerna i klassrummet.  Resultatet 
från analyser av lektion 4 visade att samtliga 14 elevers resultat från för- till 
eftertest ökade markant, vilket inte var fallet för elever som deltog i lektion 2 
(jfr. Lövström et al., 2021, Lövström et al., Submitted). Dessutom framkom en 
mer utvecklad kommunikation avseende det matematiska innehållet mellan 
lärare och elever under lektion 4, jämfört med lektion 2. Forskning ger också 
stöd för att elevers lärande i matematik utvecklas genom deltagande i 
matematisk dialog i klassrummet (Walshaw & Anthony, 2008).  

I samband med analysarbetet i artikel 4 (Lövström et al., Submitted) så 
möjliggjorde den interdisciplinära ansatsen ett mer preciserat fokus på hur 
förändring av deltagande i den matematiska diskursen kan möjliggöra utökat 
lärande och delaktighet i undervisningen vilket också undervisningens utfall 
tydligt visar (jfr. Cobb et al., 1997; Kaur, 2015; Sfard, 2007). Från resultatet i 
artikel 4 framkom, genom en grundlig analys av den lärarledda diskursen under 
lektion 4, sex tillgänglighetsrutiner och fyra samarbetsrutiner som centrala för 
att förstå undervisningens utformning och utfall för elevers lärande på 
individuell nivå (Lövström et al., Submitted). Genom den interdisciplinära 
ansatsen som utgångspunkt i analysen, med användning av teorier som 
integrerades, så framkom en viktig resultatbild avseende lektionens utfall på 
individuell nivå. Resultaten visade att stödet, och hur detta stöd utformas av 
läraren är en viktig förutsättning för att möjliggöra varje elevs delaktighet i 
diskursen om hela tal. Stödet handlade om att hjälpa eleverna att gå från att bara 
svara på enkla frågor relaterade till rutiner i tillgänglighetsaspekten 
(tillgänglighetsrutinerna), till att även svara på frågor relaterade till rutiner i 
samarbetsaspekten (samarbetsrutinerna) som kräver mer genomarbetade svar 
(Lövström et al., Submitted). Genom tillgänglighetsrutinerna betonas stöd och 
etablering av en gemensam matematisk förförståelse för eleverna, medan 
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samarbetsrutinerna sågs som centrala för att utmana elevernas tänkande och för 
att såväl konstruera som stödja nya matematiska berättelser (Lövström et al., 
Submitted).  

Samarbetsrutinerna uppmuntrade eleverna att lära sig om negativa heltal, 
vilket är i linje med Heyd-Metzuyanim et al. (2016), som föreslår att lärande 
om ett nytt matematiskt ämne kräver att eleven exponeras för, och uppmanas att 
delta i, en utforskande diskurs som leds av läraren. Ytterligare forskning styrker 
att läraren har en central roll i att leda klassrumskommunikationen, för att 
underlätta elevernas möjlighet att förändra sitt deltagande i den matematiska 
diskursen (Cobb et al., 1997; Kaur, 2015; Sfard, 2007). 

  Som resultatet i artikel 4 visar så lyckades läraren i olika utsträckning att 
stödja eleverna att ta steget från stödjande rutiner kopplat till 
delaktighetsaspekten tillgänglighet, till utmanande rutiner kopplat till 
delaktighetsaspekten samarbete (Lövström et al., Submitted). En av 
exempeleleverna förändrade sitt deltagande i diskursen hela tal genom att inse 
att tallinjen kan utökas med negativa tal (Lövström et al., Submitted), vilket kan 
relateras till handlingsrutiner som syftar till att främja någon form av förändring 
av matematiska objekt (jfr Lavie et al., 2019). Det förefaller som om denna 
exempelelev insåg att tallinjen inte enbart kan fungera som en representation av 
positiva tal och talet noll, utan även för negativa tal (Lövström et al., 
Submitted). En sådan utvecklad förståelse av tallinjen kan ses i likhet med 
forskning som betonar tallinjen som en representation med stor potential för att 
stödja elevers förståelse för hela tal (jfr. Bishop et al., 2014; Woods et al., 2018). 
Den andra exempeleleven strävade efter att utöka sitt talområde med negativa 
tal, genom att försöka förklara vad som är speciellt med talet minus två 
(Lövström et al., Submitted). Läraren lyckades dock inte få eleven att hantera 
negativa tal i diskursen hela tal, vilket innebär att handlingsrutiner inte 
aktualiserades (jfr. Lavie et al., 2019). De svårigheter som uppstod för läraren 
att stödja den andra exempeleleven i att utveckla handlingsrutiner för negativa 
heltal, kan relateras till forskning som poängterar att tallinjens komplexitet 
medför att elever behöver få noggrann undervisning där elevernas tankar tydligt 
kommer fram (Gellert et al., 2014; Teppo et al., 2014; Woods et al., 2018).  

Den interdisciplinära forskningsansatsen har i licentiatuppsatsen, samt i 
artiklarna 1 och 2 (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; 
Runesson et al., 2018) använts som ett stöd för att studera undervisningens 
utformning och dess utfall för lärandet på en kollektiv nivå. Därefter framkom, 
baserat på det interdisciplinära analysverktyget, en möjlighet att både bredda 
och fördjupa analyserna genom att öppna upp för att även studera hur 
undervisningens utformning påverkar enskilda elevers lärande och delaktighet. 
Det är inte individer som har undersökts, utan vad eleverna har lärt sig. Hur det 
går för eleverna beror, i likhet med vad Hattie (2009) samt Florian och Beaton 
(2018) lyfter fram, på hur undervisningen utformas. Undervisningens 
utformning i förhållande till elevers lärande är komplicerat att förstå. Denna 
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komplexitet kan inte förstås enbart genom att analysera elevernas resultat på 
för- och eftertest (jfr. Kwok & Chik, 2005; Lo et al., 2005; Olteanu, 2018).  

Behovet av att interdisciplinärt sammanfläta specialpedagogiska och 
matematikdidaktiska perspektiv, efterfrågas av Lambert och Tan (2016, 2017) 
för att åstadkomma en samlad bild av hur undervisningen i matematik kan 
präglas av inkluderande angreppssätt där olikheter hos elever är 
utgångspunkten. Sammanflätningen av de två disciplinera kan ses som 
betydelsefull i artikel 4 (Lövström et al., Submitted) i jämförelse med artikel 2 
(Runesson et al., 2018) trots att båda baseras på lektion 4. Även om resultatet 
från elevtesten i uppföljningsstudien betraktades som statistiskt signifikanta 
(Runesson et al., 2018), kan frågor ställas om de karaktäristiska drag av 
undervisningen som forskarna och lärarna drog fördel av var de mest adekvata. 
Med utgångspunkt i artikel 4 (Lövström et al., Submitted) hade sannolikt 
inkluderande aspekter inte beaktats, och inte heller möjligheten till elevers 
delaktighet genom att ställa frågor och på så sätt bjuda in eleverna till den 
matematiska diskursen hela tal (jfr. Black-Hawkins 2010, 2014; Florian et al., 
2017; Sfard, 2008).  

Den interdisciplinära forskningsansatsen bidrog i avhandlingen till att 
analyser kunde genomföras som lyfte fram betydelsen av att undersöka 
undervisningens utformning och dess genomförande på både kollektiv och 
individuell nivå. Detta angreppssätt bidrog sannolikt till att ett starkt fokus på 
det matematiska ämnesinnehållet, vilket betonas i forskning om learning study 
och variationsteorin (Ex. Marton et al., 2004; Marton & Pang, 2006; Pang & Ki, 
2016), kunde integreras med frågor om elevers delaktighet i undervisningen 
(Ex. Black-Hawkins, 2014; Black-Hawkins et al., 2022). Dessutom kunde 
elevers delaktighet i klassrummet förstås i relation till ett förändrat deltagande 
i den matematiska diskursen (Ex. Sfard, 2008, 2016).  

Sammantaget indikerar det interdisciplinära angreppssättet på vikten av ett 
ökat läraransvar för elevers lärande och delaktighet, vilket kan bidra till 
utformandet av inkluderande gemenskaper i klassrummet (Ex. Göransson & 
Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; SOU 2020:42; Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2017), samt att likvärdighetsaspekter beaktas (jfr. Malmqvist et al., 
2022; Wall, 2018). Med stöd av den interdisciplinära forskningsansatsen 
betonas också vikten av att undersökningar av elevernas förkunskaper tydligt 
relateras till delaktighetsfrågor innan undervisningen sker. Särskilt elever med 
låga förkunskaper behöver uppmärksammas och måste stödjas att vara aktiva 
deltagare under hela lektionen, om inkluderande och likvärdiga mål kring 
Agenda 2030 ska vara möjliga att nå (jfr. Prop. 2019/20:188; Regeringskansliet, 
2021; UNESCO, 2015).  
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6.5 Kritiska reflektioner  
I detta avsnitt presenteras en övergripande reflektion över tillvägagångssättet 
vid avhandlingsarbetet, eftersom detaljerade metoddiskussioner om studiernas 
genomförande finns i licentiatuppsatsen och i artiklarna. Vid en tillbakablick på 
forskningsprocessen som har lett fram till denna avhandling finns det anledning 
att kommentera vissa förhållanden. Den empiri som avhandlingen bygger på 
samlades in under den learning study som beskrivs i licentiatuppsatsen 
(Lövström, 2015), samt i artikel 1 (Runesson Kempe & Lövström, 2017). 
Analysen som ledde fram till identifieringen av de kritiska aspekterna baserades 
på empiri i form av videoinspelade lektioner, identiska tester som utformades 
av learning study-gruppen med stöd av extern expertis och som användes före 
och efter lektionen, samt av intervjuer med eleverna (Lövström, 2015). Utifrån 
denna rika mängd av empiri ställdes lärargruppen i learning studyn (Lövström, 
2015) därför återkommande till att ta ställning till vilket matematiskt innehåll 
som skulle betraktas som extra problematiskt, samt hur detta språkligt och 
matematiskt skulle formuleras i form av kritiska aspekter. Det är därför möjligt 
att ställa sig frågan om det fanns andra aspekter som kunde betraktas som 
kritiska. För att försöka säkerställa vilka aspekter som kunde betraktas som 
kritiska genomfördes i learning studyn kompletterande intervjuer i anslutning 
till att eftertesten genomfördes, vilka visade en stor samstämmighet med 
resultaten på de skriftliga testen (Lövström, 2015). Dessutom analyserades 
empirin av mig vid ett ytterligare tillfälle efter att learning studyn hade avslutats 
(Lövström, 2015), med resultatet att en precisering av de kritiska aspekterna 
kunde formuleras. En problematik med elevtestet blev tydlig i analyser av 
lektion 2 (Lövström et al., 2021) där ett antal elever redan i förtestet klarade av 
att lösa samtliga uppgifter. Eftersom det under lektion 2 var fokus på att använda 
olika variationsmönster istället för att skapa delaktighet i klassrummet utifrån 
elevernas förkunskaper och erfarenheter, kunde dessa elever inte dra nytta av 
undervisningsinnehållet.  

De analyser som genomfördes i artikel 2 (Lövström et al., 2018) visade att 
ökningen i elevers resultat från förtest till eftertest var statistiskt signifikant. Vid 
en närmare granskning av resultaten är det dock möjligt att fundera över vilka 
slutsatser som kan dras utifrån signifikansprövningen. Genom att enbart 
fastställa signifikans av resultatökning finns risken att undervisning anses 
handla om hur effektiv en viss undervisningsmodell, i detta fall learning study-
modellen, är (jfr. Almqvist et al., 2015; Hattie, 2009).  I avhandlingsarbetet 
medförde metodvalet att signifikanspröva resultatet till att frågor uppstod om 
lärande för enskilda elever. I avhandlingens första tre delar användes 
analysmetoder som inriktades mot att beskriva lärande på kollektiv nivå 
(Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 2018). 
Analysmetoderna i artiklarna 3 och 4 inriktades därför mot att komma åt 
betydelsen av undervisningens utformning för enskilda elevers lärande 
(Lövström et al., 2021, Lövström et al., Submitted). Med stöd av 
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delaktighetsaspekter (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017) som 
användes i analyser i artikel 3 nås en tydligare bild av hur elevers lärande och 
delaktighet ser ut under lektion 2 (Lövström et al., 2021). Fortfarande saknades 
emellertid i avhandlingen en förståelse för vad det är i klassrumssituationen som 
gör att undervisningen föreföll vara mer framgångsrik under lektion 4 än i 
lektion 2 (jfr. Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017). I detta 
sammanhang var det interdisciplinära angreppssättet i artikel 4, bestående av 
delaktighetsaspekter och matematisk diskurs, hjälpsamt (Lövström et al., 
Submitted).  

Det är möjligt att fundera över om lämpliga val har gjorts, avseende de 
teoretiska perspektiv som integrerats till en övergripande analysmetod för 
avhandlingen i sin helhet. Arbetet med ett interdisciplinärt perspektiv 
aktualiserar frågan om de analyser som har i skett avhandlingen skulle kunna 
ha genomförts med hjälp av andra teoretiska perspektiv. Men för att kunna bidra 
med kunskap om hur undervisning kan utformas som präglas av delaktighet i 
lärandet av hela tal för elever med olika förkunskaper, behövdes både ett 
specialpedagogiskt och ett matematikdidaktiskt perspektiv på den empiri som 
utgör underlag för avhandlingen. Det fanns andra perspektiv som provades, men 
som inte riktigt var stödjande i att få fram vikten av att eleverna både skulle gå 
framåt i sitt lärande och vara delaktiga i inkluderande undervisning. En 
förutsättning för att undersöka lärande och delaktighet visade sig vara att kunna 
studera undervisningens utformning och dess betydelse för elevers lärande både 
på en kollektiv och på en individuell nivå, vilket visade sig vara möjligt med en 
analysmetod där begrepp integrerats från variationsteorin (Marton, 2015), 
ramverket för delaktighet (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017) 
samt från matematisk diskurs (Sfard, 2008).  

6.6 Pedagogiska implikationer 
I avhandlingens inledning uppmärksammades att skolrelaterade dokument, 
rapporter och forskning påvisar brister i elevers lärmiljöer (jfr. SOU 2017:35; 
Skolverket, 2022a; SOU 2020:42; Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 
2021). Dessutom visar resultat från nationella och internationella tester i 
matematik att skolans undervisning inte förmår att tillgodose elevers olika 
behov (SOU 2017:35; Skolverket, 2022a). Fokus i avhandlingen riktades därför 
mot hur undervisning kan utformas för att präglas av delaktighet i lärandet av 
matematik för elever med olika förkunskaper. Med stöd av avhandlingens 
interdisciplinära forskningsansats framträder intressanta förhållanden som kan 
ses som ett kunskapsbidrag om tydliga exempel på utformning av undervisning 
som relaterar till inkluderande klassrumspraktiker (jfr. Florian et al., 2017; 
Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 2021). Dessa förhållande är präglade av 
att undervisningen i klassrummet utgår från elevers olika förutsättningar (jfr. 
Giota et al., 2013; Persson & Persson, 2012) och gemenskap som stärker 
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lärandet (Black-Hawkins et al., 2022; Hattie, 2009). Dessutom kan den 
interdisciplinära integreringen av specialpedagogik och matematikdidaktik i sig 
ge idéer och fungera som redskap för framtida forskning, vilket skulle kunna ge 
en mer sammanhållen bild av hur specialpedagogiska och matematikdidaktiska 
frågeställningar skrivs fram i forskning (jfr. Bagger & Roos, 2015; Lambert & 
Tan, 2016, 2017; Roos, 2019).  

Avhandlingens resultat indikerar att de kritiska aspekterna fungerar som ett 
stödjande verktyg för att få syn på vad eleverna behöver lära sig för att förstå 
det aktuella ämnesinnehållet hela tal. Resultatet visar också, med anledning av 
att förtestresultaten enbart delvis togs tillvara, att lärare i sin undervisning skulle 
kunna dra fördelar av att utgå från kunskap om de individuella eleverna, med 
syftet att utforma en inkluderande undervisning (jfr. Black-Hawkins, 2010, 
2014; Florian et al., 2017). Att använda identiska test som sedan analyseras på 
en individuell nivå före och efter undervisningen, kan vara ett sätt att ta vara på 
och använda elevers förkunskaper samt granska vilken betydelse den aktuella 
undervisningens utformande och genomförande har för elevens lärande. Detta 
sätt att hantera undervisningens utformning och utfall för elevers lärande kan 
ses som ett alternativ till den utbredda testregim som tilltagit alltmer (jfr. 
Askew, 2015; Florian et al., 2017; Hardy & Woodcock, 2015; Hedegaard-
Soerensen & Penthin Grumloese, 2018).  

Att enbart använda sig av variationsteoretiska verktyg i undervisningen 
förefaller dock, utifrån avhandlingens resultat, inte vara tillräckligt för att alla 
elever ska kunna lära sig något om hela tal. Resultaten tyder på att kunskaper 
från specialpedagogisk respektive matematikdidaktisk forskning tillsammans 
kan användas för att möta den variation av förutsättningar som ofta förekommer 
i dagens klassrum, vilket visar på möjligheter att utforma undervisning för att 
bättre klara likvärdighets- och inkluderingsmål i Agenda 2030 (jfr. Malmqvist 
et al., 2022; Prop. 2019/20:188; Regeringskansliet, 2021; UNESCO, 2015) 

6.7 Fortsatt forskning 
Från arbetet med avhandlingen uppstod nya frågor angående begreppsmodeller 
som skulle kunna undersökas i fortsatt forskning. Det är framför allt de 
begreppsmodeller som har använts för analys i artiklarna som skulle vara av 
intresse att använda i andra sammanhang. Av stort intresse är att vidareutveckla 
analysmodellen som presenteras i denna avhandling med särskilt fokus på 
delaktighetsaspekterna, relaterat till den matematiska diskursen hela tal och 
även i relation till andra matematiska innehåll. Det är också intressant och 
viktigt att studera hur delaktighetsaspekter kan analyseras om det finns stor 
variation av förkunskaper och stort antal elever i klassrummet. Det kan även 
vara angeläget att studera användandet av olika variationsmönster i relation till 
delaktighet och till den matematiska diskursen. Förslagsvis så studeras de ovan 
beskrivna forskningsinriktningarna utifrån en interdisciplinär forskningsansats 
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där vi vet att det idag saknas forskning. Avslutningsvis kan ett sådant 
interdisciplinärt fokus berika både samarbetet mellan lärare i skolan, elevernas 
lärande, samt möjligheter att bedriva bättre undervisning baserad på forskning 
och beprövad erfarenhet. 
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7 Summary  

7.1 Introduction 
This dissertation focuses on the development of knowledge of teaching and 
student learning through the investigation of teaching designed within a learning 
study (cf. Lövström, 2015). The focus is also on how teaching, characterized by 
various degrees of participation, supports learning among students with 
different mathematical knowledge based on the results of tests administered 
before their lessons. The dissertation refers to a growing body of school-related 
documents and research that underlines the importance of designing learning 
environments that facilitate learning and participation in learning, and of 
arrangements to meet different student needs (cf. Göransson & Nilholm, 2014; 
Nilholm, 2021; SOU 2017:35; SOU 2020:42; The Swedish National Agency 
for Education, 2022a). The dissertation also refers to knowledge and theories 
from two scientific disciplines, i.e., special needs education and mathematics 
education.   

Results of national and international tests in mathematics indicate that 
Swedish schools provide inadequate teaching for many students, partially due 
to an inability to accommodate different student needs (SOU 2017:35; The 
Swedish National Agency for Education, 2022a). Since the early 2000s, fewer 
students have reached the highest levels of proficiency in mathematics, while a 
larger proportion of students is performing at the lowest levels (SOU 2017:35). 
Deficiencies in the learning environment are seen as contributing to learning 
deficiencies, reflected, for example, in the fact that thousands of students each 
year do not qualify for national programs in upper secondary school (SOU 
2017:35), and statistics show a higher proportion of failing grades in 
mathematics (The Swedish National Agency for Education, 2022a). Therefore, 
how schools create teaching and learning environments that accommodate the 
variety of student needs in mathematics and provide equitable and inclusive 
education is this dissertation’s main focus.   

The dissertation builds knowledge of this matter by providing clear 
examples of teaching designed within a learning study relating to inclusive 
classroom practices (cf. Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 2021). Within 
the field of mathematics education, research also drawing on special needs 
education could provide an overview of inclusive approaches in which 
differences among students are the starting point (Lambert & Tan, 2016, 2017). 
By using an interdisciplinary approach that intertwines the two scientific 
disciplines of special needs education and mathematics education, this 
dissertation is expected to advance our knowledge of the characteristics of 
teaching design that either support or impede students’ learning and 
participation. 
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7.2 Aim 
This dissertation considers inclusive education (cf. UNESCO, 1994), 
particularly inclusive learning environments (cf. SOU 2020:42; The Swedish 
Association of Local Authorities and Counties, 2017). More precisely, the aim 
of the dissertation is, based on an interdisciplinary research approach, to build 
knowledge of how to design teaching, characterized by participation in learning 
whole numbers, for students with different prior knowledge in grades 2 and 3. 

 
Two research questions are used to achieve the aim: 
1. Based on analysis at the collective level, what characterizes teaching 

that enables students in grades 2 and 3 to expand their number range 
from natural numbers to whole numbers, and to what extent are these 
characteristic features transferable to new teaching contexts? 

2. Based on analysis at the individual level, what characterizes teaching 
that enables participation and learning for students in grades 2 and 3 
with different prior knowledge of whole numbers? 

 
The present study is a compilation dissertation based on five parts, that is, 

my licentiate thesis (Lövström, 2015) and four articles (Runesson Kempe & 
Lövström, 2017; Runesson et al., 2018; Lövström et al., 2021; Lövström et al., 
submitted).  

7.3 Theoretical framework 
Throughout the research process, questions about the significance of teaching 
for students’ learning at the collective and individual levels have led to the 
application of three theoretical perspectives. These perspectives, originating in 
different scientific disciplines, have been the analytical tools used to study 
student groups’ and individual students’ learning about whole numbers. Hence, 
the dissertations’ five parts jointly represent interdisciplinary research (cf. 
Aboelela et al., 2007; Swedish Research Council, 2005) based on the integration 
of three theoretical perspectives: variation theory (Marton, 2015), the 
framework for participation (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017), 
and mathematical discourse (Sfard, 2008).  

The empirical data collected during the research for my licentiate thesis 
(Lövström, 2015) constitute the basis for the analyses presented here. Variation 
theory is important in this context, as the teaching during the observed lessons 
was designed based on variation theory principles about critical aspects of what 
is to be learned (cf. Marton, 2015). Initially, research was conducted based on 
the learning study approach, in which the central concept of variation theory, 
i.e., critical aspects, was central. This research, as in other learning studies, 
concentrated on the design of the teaching and its importance for learning at the 
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collective level (cf. Marton, 2015). The students’ learning, based on pre-testing 
before lessons and post-testing afterwards, was investigated based on the extent 
to which the teaching in each class as a whole enabled the students to learn what 
was intended during the lesson.  

Based on a research interest in special needs issues, attention was eventually 
directed toward the design and implementation of the teaching within a learning 
study in relation to individual students’ learning. In this way, students’ learning 
was considered based on how the teaching was carried out, concentrating on 
how students with different prior knowledge (determined by pre- and post-
testing) managed to learn what was intended during the lesson. The same 
empirical data were used again, but the analyses were conducted based on other 
theoretical frameworks. The framework for participation, one of whose four 
parts focuses on the participation aspect, i.e., achievement, was used to capture 
the extent to which the teaching in each class enabled the students to learn about 
whole numbers (cf. Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). 
Additionally, the other three aspects of the framework, i.e., access, 
collaboration, and diversity, were also analysed as they were necessary in order 
to gain an overview of the students’ participation in the classroom situation (cf. 
Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017).  

The integration of variation theory and the framework for participation made 
it possible to study the conditions for learning during the learning study lessons 
in relation to the outcomes of this teaching. For the aim of thoroughly analyzing 
individual variation within the student groups, one of the four lessons in the 
learning study lesson cycle was strategically chosen because analysis of the pre- 
and post-test results indicated variation in teaching outcomes. This thorough 
analysis, based on pre- and post-test results together with a detailed analysis of 
a video recording of the lesson, was conducted at the individual level. The 
application of the framework for participation in addition to variation theory 
was useful for investigating teaching outcomes more deeply. Other questions 
also emerged, however. For instance, we still lacked an understanding as to why 
the teaching enabled some students to learn what was taught during the lesson, 
while others did not. Hence, a third theoretical perspective, with a mathematics 
didactic focus, in the form of mathematical discourse was added and 
theoretically integrated to emphasize the communication during the lessons (cf. 
Sfard, 2008). This integrated theoretical framework enabled even more aspects 
of participation to be examined, such as the communicative characteristics of 
the teaching regarding the use of words and visualizations, as well as how 
narratives arose and were utilized (Sfard, 2008).  

7.4 Research process 
The empirical data that form the basis of the dissertation were collected, as 
previously mentioned, during a learning study (Lövström, 2015). A learning 



 
 

96

study can be described as a model of collegial learning in which a group of 
teachers plan, implement, analyze, and revise a lesson based on specific subject 
content that has proven to be problematic for teachers to teach in a way that 
enables students to learn (Marton, 2015; Pang & Ki, 2016). In the learning 
study, only variation theory (Marton, 2015) was used to design and analyze the 
lessons.  

The cyclical process of the learning study was described in detail by 
Lövström (2015, pp. 25–27). In the learning study, the participants were 64 
students in grades 2 and 3, divided into four different classes. Two teachers, 
whose own classes were included in the study, chose to participate in the 
learning study. In addition to these teachers, I participated as both a teacher (in 
two lessons) and a discussion leader. 

As part of the learning study, empirical data were collected. The main 
empirical data consisted of video-recorded lessons and results of identical 
knowledge tests that the students completed before and after the lesson (i.e., 
pre- and post-tests).  

The analysis stems from an interdisciplinary research approach in which 
empirical data collected during the licentiate research form a common basis for 
the dissertation. The perspective applied during the analyses of the empirical 
data varied due to new questions that emerged over time, and because of the 
integration of new theories. In relation to the first research question, about the 
significance of teaching for students’ learning at the collective level, i.e., the 
teaching outcomes for the student groups, the concept of critical aspects from 
variation theory emerged as a useful analytical concept.  

In relation to the second question, about the significance of teaching for 
individual students’ learning, i.e., at the individual level, the framework of 
participation with its four participation aspects contributed a partial answer, 
enabling a broader picture of how the students participated in the lessons (cf. 
Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017). In addition, the participation 
aspect achievement supported an analysis of the significance of the teaching for 
individual students’ learning, as indicated by results on pre- and post-tests 
combined with thorough video analyses. Another partial answer to the second 
question, which contributed to a more thorough understanding of why only 
some students learned what was intended, was obtained by using mathematical 
discourse (cf. Sfard, 2008) as the analytical tool. Mathematical discourse was 
theoretically integrated in the final study as part of an interdisciplinary research 
approach. 

This research has followed the research ethics principles for social science 
research (The Swedish Research Council, 2017). The use of the empirical 
material for further analyses was discussed with experts in research ethics, and 
the conclusion was that there were no ethical or legal obstacles to using the 
material for this purpose. In this regard, the legal basis is grounded in the 
balance of interests between knowledge benefits versus possible intrusion into 
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privacy issues (cf. The Swedish Research Council, 2017). Sensitive personal 
data have not been handled (SFS 2003: 460, 3 §). 

7.5 Results  
The critical aspects were reformulated and specified during the course of the 
research process to capture in detail what mathematical content the students 
needed to differentiate through the teaching received. It was not until the fourth 
and last lesson that the three specified critical aspects in their entirety became 
content in the teaching.  

The results, based on analysis at the collective level, indicate that teaching 
that enabled the students in grades 2 and 3 to expand their number range from 
natural numbers to whole numbers was characterized by a focus on the 
identified critical aspects. This implies that the teaching focused on 
differentiating: 1) the values of two negative numbers, 2) the function of the 
minuend versus the subtrahend in subtraction, and 3) the minus sign for negative 
numbers versus the minus sign for subtraction.  

Another characteristic feature of the studied teaching, based on collective-
level analysis, was that it applied the identified critical aspects in new teaching 
contexts. Based on the previously conducted learning study on negative 
numbers (Lövström, 2015), a group of teachers collaborated in a follow-up 
study to investigate whether the critical aspects could be used in new contexts 
(Runesson et al., 2018). The greatest increase in learning, according to the 
students’ pre- to post-test results, occurred during lesson 4 in the learning study. 
The new group of teachers planned their teaching based on the three above-
mentioned critical aspects by studying what variation patterns, tasks, and 
representations the teacher had used during lesson 4. In a follow-up study, the 
three critical aspects proved useful as a starting point for collegial cooperation 
regarding teaching in a new context. The results indicated that the 
improvements in results that emerged in the follow-up study could be 
considered statistically significant (Runesson et al., 2018). Despite the 
statistical significance of the students’ test scores, however, there were still 
many students who did not learn what was intended during the lesson.  

The analyses of teaching outcomes for individual students, here regarded as 
analyses at the individual level, gave a more complex pattern of results. The test 
results and teaching in the second of the four observed lessons were thoroughly 
analyzed. The results indicated that the teaching in this lesson was characterized 
by only partially taking students’ prior knowledge into account (Lövström et 
al., 2021). The results of the pre- and post-tests, together with video-recorded 
data from the lesson, indicated a mixed picture of student achievement. 
Consequently, the results also indicated considerable variation in the extent to 
which individual students were part of inclusive teaching practices. The analysis 
of the pre- and post-test results of the 16 students in the class, which displayed 



 
 

98

great diversity in student achievement, resulted in four achievement profiles. A 
thorough analysis of the video recordings, with an emphasis on student 
participation, showed that only a few of the students seemed to get support from 
the teaching that resulted in learning. Academic achievement, as the pattern of 
test results for the 16 students showed, was reflected in differences in student 
participation in the lesson. Only students from one of the achievement profiles 
were involved in inclusive practices throughout the lesson, while students from 
the other three profiles only partially participated in the studied lesson 
(Lövström et al., 2021). 

Teaching characterized by largely taking students’ prior knowledge into 
account was identified by analyses of the teacher-led mathematical discourse 
during lesson 4 (Lövström et al., submitted). As opposed to lesson 2 described 
above, the results of all 14 students who participated in lesson 4 improved 
significantly from pre- to post-test. In addition, a more developed interaction 
between the teacher and the students was found in lesson 4 than in lesson 2, 
according to the analysis. It seems that the students’ prior knowledge was taken 
into account in lesson 4. Through thorough analyses of the teacher–student 
discourse, routines were identified that seemed to be central to student 
participation. The teacher-led discourse in the classroom was characterized by 
the use of several routines. Some of these routines were used to support and 
establish a common mathematical pre-understanding among the students, 
whereas other routines were used to challenge students’ thinking and to 
construct and support new knowledge. According to the analyses, routines 
identified by previous research on the discursive approach were used. These 
routines, however, were not sufficient to investigate and define some important 
aspects found in the mathematical discourse. Hence, five new routines have 
been proposed (Lövström et al., submitted).  

The teacher’s responsibility to support each student’s progress in the 
discourse seemed to be of great importance, according to the analyses of lesson 
4. This was evident regarding the establishment of a shared mathematical 
understanding in the students, and regarding the collaborative aspects of 
participation emphasized by routines that seemed to challenge the students’ 
thinking and to construct and support new knowledge (Lövström et al., 
submitted). 

The teaching, initially designed during the learning study cycle, has been 
analyzed based on different theoretical perspectives. This means that teaching 
outcomes, as manifested in students’ post-test results in relation to their pre-test 
results, have been identified at the collective level for the student group as a 
whole (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 
2018), as well as at the level of individual students (Lövström et al., 2021, 
Lövström et al., submitted).  
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7.6 Discussion 
In line with what Hattie (2009) and Florian and Beaton (2018) have highlighted, 
whether students learn from teaching depends on how it is implemented. 
Research based on experimental design rests on belief in the effectiveness of 
different types of teaching models in shaping teaching outcomes and student 
learning (Almqvist, Malmqvist, & Nilholm, 2015; Hattie, 2009). However, this 
dissertation is within the tradition of qualitative research design and qualitative 
data analysis, in line with Florian and Beaton (2018). With this qualitative 
approach, it is possible to investigate in detail what happens in teaching.  

Lambert and Tan (2016, 2017) have called for the interdisciplinary 
integration of special needs education and mathematics education in order to 
create a unified picture of how mathematics teaching can be based on more 
inclusive approaches in which differences among students are the starting point. 
The integration of the two disciplines, i.e., special needs education and 
mathematics education, as done in article 3 (Lövström et al., 2021) and article 
4 (Lövström et al., submitted), has brought different theories concerning 
participation into this doctoral dissertation. This made it possible to analyze the 
results of the different parts of this doctoral research from a birds-eye 
perspective and to contribute to the unified picture called for by Lambert and 
Tan (2016, 2017). Addressing Lamb’s (2016, 2017) call, the results show that 
analyses of teaching and students’ learning at both the collective and individual 
levels could provide useful knowledge of prerequisites for students’ learning 
and participation.  

The results indicate that teaching at the collective level is characterized by 
being based on the identification of critical aspects sought at the group level, 
that is, based on analyses of pre- and post-test results for the student group as a 
whole (cf. Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et 
al., 2018). In addition, these critical aspects have been used for implementation 
in new contexts (Runesson et al., 2018), which could be related to previous 
learning study research (cf. Kullberg, 2012; Kullberg et al., 2020; Runesson & 
Gustafsson, 2012). The results also indicate that the analyzed teaching at the 
individual level revealed a mixed picture of student learning and participation 
in the learning study lessons (Lövström et al., 2021, Lövström et al., submitted).  

The findings from the analyses of lessons 2 and 4 indicate the benefits of 
integrating theories and knowledge in an interdisciplinary research approach, as 
this integration contributed to a different understanding of the teaching qualities 
and outcomes in comparison with the findings of the licentiate thesis (Lövström, 
2015) and of articles 1 and 2 (Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson 
et al., 2018). Essentially, the integration of the two theories in this doctoral 
dissertation, emphasizing different types of participation, the framework of 
participation (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017), and 
participation in mathematical discourse (Sfard, 2008), made it possible to 
analyze student learning at the individual level, particularly concerning barriers 
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to learning. Variation theory as applied in the licentiate thesis (Lövström, 2015) 
and articles 1 and 2 (Runesson Kempe & Lövström, 2017; Runesson et al., 
2018) was regarded as insufficient for this purpose. Hence, the idea of applying 
other theories emerged, especially as interdisciplinary research approaches are 
rare and have been emphasized as important to develop in educational research, 
for instance, on special needs education (cf. The Swedish Research Council, 
2017).   

From analyses of pre- and post-tests together with data on the students who 
participated in the learning study lesson, i.e., lesson 2 (Lövström et al., 2021), a 
mixed picture of student achievement and inclusion emerged. The analysis of 
the pre- and post-test results of the 16 students in the class indicated great 
diversity in student achievement, resulting in four achievement profiles. The 
conclusion was that only students in one of the four achievement profiles 
seemed to have benefited from participating in the learning study lesson. The 
comprehensive analysis, based on the framework for participation (Black-
Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017), of four students’ participation, one 
for each profile, showed that differences in student achievement were related to 
the extent to which they participated in inclusive teaching and learning. 
However, not many students clearly progressed in their learning, according to 
the test results, which means that the outcome of the teaching could not be seen 
as particularly satisfactory even if there was progress at the group level. The use 
of another theoretical framework than previously used for the empirical data 
gave important insights into what happened during the lesson and into the 
outcomes of the teaching (cf. Aboelela et al., 2007; The Swedish Research 
Council, 2005). Importantly, new questions arose concerning the issues of 
teaching design and teaching outcomes. 

A different picture was evident regarding the test results in lesson 4 in the 
learning study, as all students’ learning improved according to the pre- and post-
test results (Lövström, 2015; Runesson Kempe & Lövström, 2017). Lesson 4 
was viewed as successful and was even used as a starting point for teaching in 
eight new classes examined in the previously mentioned follow-up study, whose 
results showed that some, but not all, students learned from participating in the 
lessons (Runesson et al., 2018). With the support of the framework for 
participation (Black-Hawkins, 2010, 2014; Florian et al., 2017) and 
mathematical discourse (Sfard, 2008), a new analysis of the video-recorded 
lesson 4, which was used as a teaching model in the follow-up study, was carried 
out (Lövström et al., 2021). Through this analysis, the elaborated classroom 
interaction could be understood with the support of mathematical discourse 
(Sfard, 2008), where the teacher’s use of supportive and challenging routines 
connected to participation aspects likely contributed to the students’ learning. 
Once again, the different way of analyzing a lesson from the learning study 
cycle, with another focus (i.e., on individual students) and other perspectives 
due to using other theories, gave a completely new understanding of what 
happened during the lesson. Hence, important knowledge from the two 
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scientific disciplines, i.e., special needs education and mathematics education, 
and how they were intertwined in the analyses facilitated this innovative 
approach to understanding teaching outcomes.  

The present interdisciplinary research approach has especially highlighted 
the importance of examining the design of teaching and its implementation at 
both the collective and individual levels, as described here. This approach 
contributed to a strong focus on the mathematical subject content, which is 
emphasized in research on learning studies and variation theory (e.g., Marton & 
Pang, 2006; Pang & Ki, 2016), which could be integrated with questions about 
students’ participation in classroom activities (e.g., Black-Hawkins, 2014; 
Black-Hawkins et al., 2022) and in mathematical discourse (e.g., Sfard, 2008, 
2016). Overall, the interdisciplinary approach indicated the importance of 
teachers taking responsibility for students’ learning and participation, which can 
be viewed in relation to the design of inclusive communities in the classroom 
(cf. Göransson & Nilholm, 2014; Nilholm, 2021; SOU 2020:42; The Swedish 
Association of Local Authorities and Counties, 2017), which requires that 
equity aspects should be taken into account (cf. Malmqvist et al., 2022; Wall, 
2018). This emphasizes the importance of teaching outcomes, when they are 
investigated, being clearly related to participation issues for students with 
different knowledge before they are part of teaching. Students with little prior 
knowledge especially need to be acknowledged and must be supported to be 
active participants throughout the lessons, if inclusive and equitable goals 
relating to Agenda 2030 are to be attainable (cf. Government Offices of Sweden, 
2021; UNESCO, 2015). 
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Bilaga 1: Elevtest I 
 

1. Vilket tal i varje rad har störst värde? (Ringa in ditt svar). 

a. 

 

5 

 

2 

 

10 

 

6 

 

3 

b. 

 

0 

 

-4 

 

7 

 

-3 

 

    -10 

c. 

 

-8 

 

5 

 

8 

 

0 

 

    -5 

d. 

 

-9 

 

-1 

 

-6 

 

-2 

 

    -5 

 

2. Skriv det minsta tal du kan komma på!  

 

___________________________ 
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3. Räkna ut dessa uppgifter: 

a. 3-2=______  b. 2-3=______ c. 6-4=_______  d. 4-6=_______ 

      e. 2+2=______ f.  2-2=______   g.  -2-2=_____   h.  0-3=_______ 

    4.  

5. Kroken är två meter under havsytan.  

Hur långt under havsytan är fisken?______________ 

Hur kan du skriva det som ett tal?_______________ 
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6. Välj åtta tal och placera ut dem på rätt plats på tallinjen! 

                                     0 

7. Visa med hjälp av tallinjen att 2+3=5! 

       1 

8. Visa med hjälp av tallinjen att 41=3! 

9. Visa hur du räknar ut 4-7 på tallinjen! 
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Bilaga 2: Elevtest II 
 
1. Vilket tal i varje rad har störst värde? (Ringa in ditt svar).  

a)  
 

5 
 

2 10 6 3 

b)  
 

0 
 

−4 7 −3 −10 

c)  
 

−8 
 

5 8 0 −5 

d)  
 

−2 
 

−5 0 −9 −1 

e)  
 

−9 
 

−1 −6 −2 −5 

 
 

2. Skriv det minsta tal du kan komma på! __________________________ 
 
3. Räkna ut dessa uppgifter: 

 
3 − 2 =  _____         2 − 3 = _____        6 − 4 = _____        4 − 6 = _____    
 
 
2 + 2 = _____           2 − 2 = _____       −2 − 2 = _____       0 − 3 =_____ 
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4a. Räkna ut uppgiften: 2 − 8 = _____ 

4b. Berätta hur du tänkte och räknade! 

5. Välj åtta tal och placera ut dem på rätt plats på tallinjen! 

6. Visa med hjälp av tallinjen att 2 + 3 = 5! 

7. Visa med hjälp av tallinjen att 4 − 1 = 3! 

8. Visa med hjälp av tallinjen att 4 − 7 =  −3! 

9.  
4 − 7 =  −3
4 − 3 = 1

Det här tecknet − används i båda uppgifterna.  
Vad betyder tecknet i de olika uppgifterna?
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Bilaga 3: Informationsbrev I 
 

 
 

 

 

 

Informationsbrev om Learning Study, 2013-08-13.  

Hej alla föräldrar!  

Sedan ett par år tillbaka har vi i XXXX kommun arbetat med Learning Study. En 
Learning Study är en modell där lärare arbetar tillsammans med att planera, 
genomföra, analysera och förbättra undervisningen i olika ämnen. Det projekt som 
beskrivs här är lite annorlunda på så sätt att Learning Studyn kommer att ingå i mitt 
avhandlingsarbete i matematikdidaktik. Jag, Anna Lövström, är anställd i XXXX 
kommun och bedriver forskarstudier vid högskolan i Jönköping. XXXlärarna XXX 
och XXX samt jag själv kommer att genomföra lektionerna.  

För att veta vad eleverna behöver lära sig, samt vad de har lärt sig använder vi oss 
av noga konstruerade för- och eftertest. För att vi ska kunna analysera 
undervisningen behöver vi videofilma lektionerna, samt intervjua några elever från 
varje klass. Intervjuerna spelas in på en bandspelare. Deltagandet i Learning Study 
är frivilligt och bygger på att du som målsman ger tillstånd till att ditt barn deltar. 
De uppgifter som samlas in kommer att behandlas varsamt, enligt de riktlinjer som 
finns för forskningsetik (http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf).  

Välkommen med frågor om projektet: Anna Lövström tel. XXXX, epost: XXXX. 

 Målsmans tillstånd till deltagande i Learning Study  

____ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Inspelningarna får endast 
användas i projektet.  

____ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Inspelningarna får 
användas i projektet, samt i utbildning och vid forskningskonferenser. 

 ____ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien.  

Elevens namn: _________________________________________________  

Målsmans underskrift: ___________________________________________ 
Namnförtydligande: _____________________________________________  

Returnera denna talong till skolan snarast, tack!! 
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Bilaga 4: Informationsbrev II 
 

 
 

Om projektet Från naturliga tal till heltal 
Den svenska skolan är i dag uppmärksammad på olika sätt. Inte minst har svenska 
elevers kunskaper och möjligheter att lära sig matematik stått i fokus och diskuterats. Av 
internationella rapporter om matematikundervisning framgår att, det som svenska elever 
lär sig mot senare delen av mellanstadiet, lär sig elever i andra länder mycket tidigare. 

I forskningsprojektet ” Från naturliga tal till heltal” kommer vi att undersöka om det är 
möjligt att undervisa yngre barn i svensk skola om sådant i matematik som man enligt 
tradition inte undervisar om.  

För att göra detta behöver vi emellertid studera hur undervisning och lärande går till i 
praktiken. Ett sätt att göra detta är att göra videoinspelningar i klassrummet. 
Undersökningen kommer att genomföras i Ditt barns klass under vårterminen 2016. Ditt 
barn kommer att undervisas i sin vanliga klass av Anna Lövström, speciallärare och 
lektor i XXXX kommun. Vi kommer att videofilma en lektion. 

Deltagandet är frivilligt och bygger på att föräldrar/målsman ger tillstånd till att eleverna 
deltar. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt de riktlinjer för studier av 
detta slag som gäller för deltagarnas anonymitet. Vi hoppas emellertid att Du och Din 
son/dotter vill ställa upp på denna undersökning, som är viktig för att vi skall få kunskap 
om hur vi kan förbättra undervisningen så att fler elever finner skolarbetet roligt och 
värdefullt.  

Välkommen med frågor om det är något du undrar över! Vänliga hälsningar, 

Anna Lövström, XXXX, För projektgruppen:XXXX 

Högskolan för Lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping 

Målsmans tillstånd till deltagande i Learning Study 

____ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.  Inspelningarna får endast 
användas i projektet. 

____ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Inspelningarna får användas i 
projektet, samt i utbildning och vid forskningskonferenser. 

____ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

Elevens namn: _________________________________________________ 

Målsmans underskrift:___________________________________________ 

Namnförtydligande:_____________________________________________ 

Returnera denna talong till skolan snarast, tack!! 
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