
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Vad studerar man när man studerar lärande i den 

matematikdidaktiska och Na-didaktiska forskningen? 
- En kvalitativ studie av många olika forskningstexter 

 

 
Azra Sakic 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Pedagogik med didaktisk inriktning C 
Examensarbete, 15 högskolepoäng   

Vårterminen 2009        
________________________________________________________________ 
 

 



 

2 

 

Sammanfattning 

Matematikdidaktiken och naturvetenskapens didaktik är relativ nya vetenskapliga discipliner. 

Deras utveckling startade för fyra decennier men deras framväxt och utvecklig har varit 

enorm. Utveckling och framväxt har omfattat forskning om lärande, undervisning, läroplaner, 

kursplaner, interaktion, teknologi osv. Matematikdidaktiken och Na-didaktiken är 

tvärvetenskapliga områden som relaterar till många andra discipliner där i finns dess styrka. 

De tar emot idéer från andra discipliner men där finns också dess svaghet, för influenser från 

olika discipliner har ibland gjort det svårt att sätt gränsen för vad den didaktiska forskningen 

omfattar.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad man studerar när man studerar lärande i den 

matematikdidaktiska och Na-didaktiska forskningen. Jag gör detta genom en metastudie som 

är en sorts litteraturstudie.  Med hjälp av innehållsanalys analyserar jag elva doktors 

avhandlingar och en forskningsrapport inom området. Doktors avhandlingar och 

forskningsrapporten utgör de vetenskapliga texterna som studeras. Utifrån syftet formulerades 

tre forskningsfrågor som analysverktyg för studien.  

 

Analysen visade att den matematikdidaktiska och Na-didaktiska forskningen om lärande 

kunde delas upp i fem utgångspunkter. Tre av utgångspunkterna har sin grund i ett 

forskningsperspektiv, sociokulturellt, fenomenografisk och konstruktivistisk. I en 

sociokulturell syn på lärande studerar man kommunikationen, samspelet och språket mellan 

eleverna och läraren. I ett fenomenografiskt studerar man lärarens tillvägagångssätt när hon 

presenterar ett område och gör en direkt koppling med det eleven lär sig om området. I en 

konstruktivistisk syn på lärande är elevens konstruktion av kunskap i centrum. Eleven skapar 

sin kunskap med hjälp av den miljö den befinner sig i. En annan utgångspunkt för att studera 

lärandet har med psykologiska faktorer att göra och en är områdesrelaterad. Forskarnas 

utgångspunkterna och problematiseringar leder fram till olika resultat om lärande. Deras 

resultat har varit viktig att analysera för att det är där som det blir tydligt vad det är man 

studerar när man studerar lärande. Andra möjliga infallsvinklar för studien hade varit att 

enbart fokusera sig på de forskningsperspektiv som tas upp eller de lärandeperspektiv som 

fokuseras.  

 

Nyckelord: Lärandeperspektiv, forskningsperspektiv, syn på lärande, lärandeprocesser 
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1. Inledning 

Precis som titeln på denna uppsats säger så handlar denna uppsats om: Vad studerar man när 

man studerar lärande i den matematikdidaktiska och Na-didaktiska forskning? Denna uppsats 

försöker svara på denna fråga. Detta är en litteraturstudie där vetenskapliga texter analyseras. 

Till en början låg mitt fokus på den matematikdidaktiska forskningen men denna kom att 

utökas till att även omfatta Na-didaktik. Den problematisering som forskarna gör utifrån sina 

utgångspunkter är avgörande för det resultat de får fram om lärande. Därför har det även varit 

viktigt att titta på resultatet forskarna kom fram till i sina studier. Denna studie är en 

metastudie, som är en sorts studie av andra studier. För att bli bekant med området gjordes en 

översikt av den matematikdidaktikens och Na-didaktikens historia. Hur har andra forskare 

skrivit om lärandeprocesser inom Na-didaktiken och matematikdidaktiken? Finns det 

metastudier inom detta område?  I så fall vad har dessa studier tagit upp om lärande? 

 

Matematikdidaktisk och Na-didaktisk forskning är relativ nya forskningsdiscipliner. Där 

forskningen har pågått under fyra decennier. Men det betyder inte att de inte är erkända 

discipliner. Framväxten av denna typ av forskning har varit enorm. Olika 

forskningsperspektiv formades bland annat det behavioristiska, konstruktivistiska, 

fenomenografiska och sociokulturella. Men dessa perspektiv täcker inte det forskningen 

behandlar. Denna studie inordna den matematikdidaktisk och Na-didaktisk forskning efter 

synen på lärandet. Jag gör detta för att ta reda på hur man förstår lärande. 

 

 

1.1 Disposition  

Uppsatsen har följande disposition. Jag inleder kapitel 2 med att redogöra ett antal nedslag i 

forskningen inom den matematikdidaktiska och naturvetenskapligtdidaktiska forskningen. 

Där jag presenterar vad ämnesdidaktik i matematikdidaktik och Na-didaktik handlar om. I 

resten av kapitel 2 tar jag upp några centrala resultat hos matematikdidaktiken och en 

översiktsstudie om lärande i naturvetenskapen, där jag granskar de lärandeperspektiv som tas 

upp. Jag gör inget anspråk på att kapitlet ger en heltäckande bild, utan just för denna studie 

relevanta och intressanta nedslag. I kapitel 3 presenterar jag syftet med studien och mina 

frågeställningar. Kapitel 4 innehåller metodologiska övervägande där jag tar upp mitt 

genomförande, urval, metodval, bearbetning av material och analysförfarande. I kapitel 5 

presenterar jag resultaten och analysen av min studie. I samband med detta kommenteras 
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vissa lärandeperspektiven av den forskningsperspektiv de tillhör, samtidigt som jag 

återvänder till lärandeperspektiven och forskningen i kapitel 2. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion i kapitel 6. 

 

 

2.   Bakgrund 

Bakgrunden avser att ge en översiktlig bild av området men framför allt ska bakgrunden 

skapa ett underlag för arbetet med ett ramverk som strukturerar och rättfärdigar den fortsatta 

studien. Eftersom denna uppsats är en översiktsstudie så bygger den vetenskapliga 

förankringen på andra utförda översiktsstudier.  

 

 

2.1   Vad är ämnesdidaktisk forskning i naturvetenskap och matematik? 

Gustav Helldén (2005) menar att Na-didaktik är ett tvärvetenskapligt område som är nära 

relaterat till många andra discipliner såsom naturvetenskap, filosofi, psykologi, pedagogik, 

sociologi, filosofi, historia, antropologi och etik utan att vara en underavdelning av 

någondera. På samma sätt är Ma-didaktiken ett tvärvetenskaplig områden som förutom 

matematiken är nära relaterad till många andra vetenskapliga discipliner. Björn Andersson 

(2000) tar upp undervisningens roll i ämnesdidaktiken. Han menar att ämnesdidaktikens 

uppgift är att skapa, utveckla och vårda kunnandet om undervisning angående olika innehåll 

och under olika betingelser. Betingelserna kan vara undervisningsmetoder, elevers och lärares 

kunskapsmässiga förutsättningar, gällande kursplaner, en skolas sociala miljö, politiska beslut 

på olika nivåer och tillståndet i samhällsekonomin. Innehållet kan vara ett skolämne, men 

också en universitetsdisciplin liksom kunskaper och färdigheter som behövs för att utöva ett 

yrke. Helldén menar att  

 

Allmänt sett har ämnesdidaktiken tre viktiga kontaktytor mot omgivningen. Den första 
är mot angränsande utbildningsvetenskapliga discipliner som pedagogik, didaktik och 
specialpedagogik, den andra är mot den praktiska undervisningen, särskilt i skolan och 
den tredje är mot olika ämnen (Helldén 2005, s 8) 

 

Forskning och utveckling inom ämnesdidaktik kräver kompetens inom det ämnesområdet 

men också kompetens inom flertalet stödämnen. Det Helldén menar är om forskningen främst 

orienterar sig mot naturvetenskap/matematik skulle den inte utveckla undervisningen. Det 

viktiga enligt honom är att i en vid mening få en balans mellan de 
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naturvetenskapliga/matematiska och utbildningsvetenskapliga frågorna. Alltså 

ämnesdidaktiken sysslar med frågor om lärande i själva ämnet och om ämnets utbildning i 

vidare mening. Ämnesdidaktisk forskning inrymmer också forskning om utvärdering, om 

styrinstrument och om organisation av utbildningen. 

 

 

2.1.1 En inblick i matematikdidaktisk forskning 

Barbro Grevholms Matematikdidaktik – ett nordiskt perspektiv (2001) gör en inblick i och en 

sortering av den nordiska matematikdidaktiska forskningen. Den matematikdidaktiska 

forskningen delades in i sju kategorier. Kategorierna är skrivna av ett flertal forskare som 

antigen redogöra för sin egen forskning eller så ger de en överblick av området som de forskar 

i. Jag ska här försöka ge en bild av vad forskningen i de sju kategorierna tar upp. Därmed 

hoppas jag ge en inblick i vad matematikdidaktiks forskning omfattar. 

 

Matematikdidaktik som forskningsfält 

Morgen Niss (2001a) menar att matematikdidaktiken sedan 1970-talet blivit etablerad som en 

akademisk disciplin. Dess övergripande syftet är att ”…i grunden främja och förbättra elevers 

och studenternas matematikinlärning och att de ska tillämpa sig en matematisk kompetens” 

(Niss 2001a, s.25). Niss ger en överblick i vad matematikdidaktikisk forskning omfattar och 

bygger sitt argument på en överblick av vetenskapliga texter från 1980-talet och fram till 

mitten av 1990-talet. Niss menar att matematikdidaktiken har en dubbel natur. Han menar att 

dess dubbelnatur finns i de beskrivande/förklarande frågeställningar, alltså frågeställningar 

som syftar till att beskriva t ex. Vad är fallet? och frågeställningar som syftar till en förklaring 

t ex Varför är det på detta viset? Niss menar att med hjälp av empirisk och teoretisk insamling 

av data, och analys av denna, försöker matematikdidaktiken att finna objektiva och neutrala 

svar på dessa frågeställningar. Men objektiva och neutrala menar han fria från värderingar och 

normer.  

 

Mål och kursplaner 

Niss (2001b) analyserar grunderna och målen för matematik undervisningen ur ett teoretiskt 

och historiskt perspektiv. Niss hävdar att målet för och rättfärdigande av 

matematikundervisningen är av stort intresse och att de har en avgörande betydelse även i 

framtiden. Han menar att oavsett hur matematikundervisningen styrs, utvecklas och forskas 

har dess mål och rättfärdigande på gott och ont en avgörande betydelse. Han bygger sin studie 
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på analys av läroplaner och kursplaner i matematik, i ett internationellt perspektiv, från 1800-

talet fram till 2000.  Gunnar Gjone (2001) menar att de faktorer som leder till att det utformas 

nya läroplaner är ekonomiska, politiska, samhälleliga, pedagogiska och ämnesmässiga. Han 

menar att hur en läroplan ser ut speglar den tidens pedagogiska och ämnesmässiga idéer. Han 

bygger sin studie på en analys av de Norska läroplanerna. Han stödjer sin analys på andra, 

internationella, liknande utförde undersökningar.   

 

Inlärning och undervisning  

Ole Björkqvist (2001) ställer sig frågan om problemlösning är en central del i 

matematikundervisningen. Han menar att frågan är nära förknippad med hur man ser på 

inlärning. Han bygger sin undersökning på andra liknande utförda undersökningar om 

matematikundervisning, problemlösning och lärande. Rolf Hedréns (2001) syfte är att 

undersöka en alternativ metod till standardalgoritmer. Han undersöker vilka kunskaper och 

färdigheter som är viktiga när eleverna har tillgång till miniräknare och datorer. Han menar att 

läraren måste gå en balansgång mellan t ex de traditionella standard algoritmerna och låta 

eleven finna sina egna beräkningsmodeller. Han ger en överblick vad forskningen kring detta 

kommit fram till. Ingvill M. Holden (2001) har målet att ”… hitta svaret på vilka slags 

uppgifter och vilka arbetsformer som kan bidra till att skapa en inre motivation när det gäller 

att lära sig matematik” (Holden 2001, s 160). Hon bygger sin forskning på 

klassrumobservationer och studerar på vilken viss lärarens sätt att organisera undervisningen 

har för betydelse för elevens motivation. Hennes slutsats är att läraren ska fokusera på elevens 

förståelse och inte på att eleven ger ett rätt svar.  

 

Interaktion i Klassrummet  

Morten Blomhoj (2001) tar upp datoriseringens roll i matematikundervisningen. Han redogör 

för sin egen forskning i detta område. Blomhoj delar in elever i tre grupper. Gruppen osäkra 

elever, som han kallar den, har tydliga begreppsliga svårigheter med förståelsen men har 

också en mycket negativ attityd till arbetet med datorer. Den andra och övervägande delen av 

eleverna använder datorn som hjälpmedel i arbetet med uppgifterna Den tredje grupp som 

kunde urskiljas menar Blomhoj består av elever som uppvisar en undersökande och 

experimenterande arbetsform. Inger Wistedts (2001) menar att dialogen har en möjlighet att 

demokratisera undervisningen. Med hjälp av klassrumsobservationer kommer hon fram till att 

dialogen kan skapar en rum för lärandet, där samtalet blir ett forum för tankeutbyte.  Erkki 

Pehkonen (2001) menar att det i klassrummet finns dolda faktorer som styr kvaliteten på 
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matematikundervisningen och inlärningen. De dolda faktorerna menar han är lärarens och 

elevers uppfattningar om vad matematik är. Hans resonemang bygger på tidigare genomförda 

studier om uppfattningar och han försöker ge en överblick i området.  

 

Lärarutbildning  

Grevholm (2001) menar att det finns ett gap mellan de vetenskapliga teorierna om lärande och 

undervisning och de praktiserande lärarnas kunskap om dessa. Hon bygger sin studie på hur 

detta gap kan förhindras att uppstå och titta på den nuvarande lärarutbildningen som en 

lösning på detta. Hon menar att den nuvarande lärarutbildningen forskningsanknytning för 

den praktiserade läraren närmare forskningen. Hon tar upp andra relevanta undersökningar 

om detta fenomen. Bengt Ulin (2001) undersöker vad en lärare behöver för att undervisa bra. 

Han lyfter fram ämneskompetens inom problemlösning och menar att denna kompetens måste 

hela tiden förnyas. Hans resonemang bygger på hans egen forskning.  

 

Teknologi i undervisningen  

Tomas Lingefjärd och Mikael Holmquist (2001) undersöker dataanvändningen i ett didaktiskt 

perspektiv. De menar att läraren måste få de didaktiska verktygen för att kunna värdera 

kvaliteten i dataprogram. De bygger sina argument på den egna forskningen i detta område. 

 

Utvärdering och bedömning, prov 

Göte Dahland (2001) redogör hur olika redskap kan användas för att stödja matematiken och 

han gör detta ur ett historiskt perspektiv. Han tittar på vad kunskaper om metoden, hur man 

använder ett redskap, innebär och kopplar det till behovet att redovisa resultat. Han tittat 

också på vad en fullständig lösning kan betyda. Han gör en historisk översikts studie inom 

detta området.  

 

Denna indelning av matematikdidaktiken ger en inblick i vad forskningen tar upp. Men också 

hur det forskas i de olika områdena, hur forskarna bygger upp och problematiserar olika 

argument.  
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2.1.2  /ågra centrala resultat hos den matematikdidaktiska forskningen 

Niss (2001a) tar upp några exempel på centrala resultat av den matematikdidaktiska 

forskningen som han menar ger en illustration till karaktären och omfattningen av den. Niss 

bygger sitt argument på andra översikts studier där han tar upp det som han anser är viktiga 

resultat av den matematikdidaktiska forskningen. Ett av de centrala resultat som Niss tar upp 

avser lärandeprocesser. Niss menar att det matematiska lärandet har en förbluffande 

komplexitet.  

 

Den enskilde elevens inlärning av matematik tas sig ofta en väg som ät synnerligen 
komplex, mångsidig, slingrande, förgrenad, som ofta inte går att urskilja[…] många av 
de utmärkande drag som ingår i detta är gemensam för stora grupper av elever, medan 
andra är specifika för den enskilde individen (Niss 2001, s. 34) 

 

Det Niss menar är att den tidigare forskningen, med detta menar han matematikdidaktisk 

forskning fram till 2000, visar att varken lärandeprocesser eller dess resultat brukar uppträda i 

någon logisk mening. Vissa lärandeprocesser går att urskilja för stora grupper av elever 

medan andra är särskilda för just den eleven.  

 

Niss tar även upp forskningen om begreppsförståelse i matematik och menar att den tidigare 

forskningen visar att  

 

För en student som är i färd med att lära sig matematik är den specifika karaktär, det 
innehåll och det omfång som ett matematiks begrepp uppvisar[…] i hög grad bestämt av 
den samling specifika domäner i vilka begreppet har exemplifierats och förankrats för 
just den studenten ( Niss 2001, s. 36) 

 

Det Niss menar är att forskningen har visat att de flesta av eleverna inte klarar av att fånga ett 

abstrakt begrepp med hjälp av given definition utan att begreppet exemplifierats. Räckvidden, 

menar Niss, för begreppet som den enskilde eleven skapar är ofta begränsad av just de 

exempel som används som stöd för begreppsbildningen.  

 

Niss tar även upp informationsteknologins inverkan på undervisningen och lärande av 

matematik och eleverna främlingskap i förhållande till bevis och härledning.  

 

Niss indelning av centrala exempel ger en generell bild av den matematikdidaktiska 

forskningens resultat. Niss studie bygger på översikts studier från 1980-talet till mitten av 

1990-taltet. En mer uppdaterad överblick av den matematikdidaktiska forskningen och den 



 

10 

 

Na-didaktiska finns att hitta i Gustav Helldéns, Britt Lindahl och Andreas Redfors (2005) 

översikts studie om lärande och undervisning.  

 

 

2.1.3 Forskning om lärande i naturvetenskap – forskningens framväxt 

Vilka utgångspunkter används för att studera lärande? Den Na-didaktiska forskningen som 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005) tar upp i Lärande och undervisning i naturvetenskap – 

en forsknings översikt studerar till viss del även upp den matematikdidaktiska. Utifrån detta 

följer att deras studie även visar den matematikdidaktiska utvecklingen till en viss del. Det 

Helldén m fl (2005) fokuserar däremot är den Na-didaktiska forskningen. 

 

Forskningen om lärandeprocesser menar Helldén m fl var under slutet av 1900-talet starkt 

påverkad av Piagets syn på lärande. Den Piaget-inspirerade forskningen utgick från en 

konstruktivistisk syn på lärande. Enligt detta synsätt utgör elevers föreställningar om fenomen 

en viktig utgångspunkt för lärande och undervisning. Inledningsvis hade Piagets teorier om 

lärande stor betydelse för utvecklingen av olika forskningsmiljöer i konstruktivistisk anda. 

Vid universitet i Göteborg etablerades under Nils Svantessons, och senare under Björn 

Anderssons ledning, en forskningsmiljö vad gäller lärande och undervisning i 

naturvetenskap.[Helldén m fl] 

 

Den konstruktivistiskt orienterade forskningen, som utvecklades under början av 1990-talet, 

har tagit intryck av Vygotskijs teorier om lärande.  Anderssons (2002) beskrivning av elevers 

lärande kommer till uttryck av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Han menar att kunnande 

i stor utsträckning är socialt medierat och individuellt konstruerat. Naturvetenskapens 

huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier. För att 

elever ska upptäcka och tillägna sig naturvetenskapliga begrepp och teorier måste de vara 

tillsammans med människor som använder dessa. Det är fråga om att socialiseras in i, att 

erövra, att bli medskapande i en kultur [Helldén 2005]. Helldén menar att denna ”… 

kulturering kräver både social stimulans och egen aktiv bearbetning av kulturens innehåll” 

(Helldén 2005 m fl, s 15). Andersson menar att det ena inte utesluter det andra utan att social 

och individuell konstruktion är komplementära processer som båda är nödvändiga för det 

naturvetenskapliga lärandet. Strömdahl (2002) menar att naturvetenskaplig kunskap är en 

kulturyttring/socialisation som anses svår att kommunicera, den är kall och rationell. 
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Kommunikationsproblemet menar författaren hänger samman med att naturvetenskapens 

språk och karaktär inte sammanfaller med det vardagliga sättet att tänka och resonera. 

 

Helldén m fl menar att från 1980-talet har intresset för studier av lärande i naturvetenskap, 

och allmänt, gått från studier av individers förståelse till forskning om hur förståelse utvecklas 

i ett socialt sammanhang. Och att Vygotskijs teorier om lärande haft en stor betydelse för 

denna förskjutning inom Na-didaktisk forskning. Enligt Helldén m fl bygger Vygotskijs 

teorier på att ”… en människas kunnande har sitt ursprung och utvecklas i ett socialt 

sammanhang innan individen tillägnar sig kunnandet genom en internaliseringsprocess” 

(Helldén m fl 2005, s 16).  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande tar sin utgångspunkt i Vygoskijs teorier om lärande. 

Här står kommunikationen inom en grupp i centrum. Under lärandeprocessen socialiseras 

individen in i en gemenskap. Ett begrepp som ofta utnyttjats i beskrivningen av lärande är den 

proximala utvecklingszonen [Vygotskij 1934/1999]. Den proximala utvecklingszonen utgör 

den möjlighet till lärande som en individ har om den får hjälp av en annan människa som en 

förälder, kamrat eller lärare i jämförelse med vad individen skulle kunna lära sig utan detta 

stöd. Helldén m fl menar att forskning om lärarens roll i det sociokulturella perspektivet kom 

att stå mer i fokus än tidigare. Kommunikationen och särskilt språkets betydelse för elevers 

lärande uppmärksammades på ett särskilt sätt. [Helldén m fl 2005] 

 

Helldén m fl menar att det mest framträdande forskningsområdet inom de naturvetenskapliga 

ämnenas didaktik från 1970-talet har handlat om elevers och studenters begreppsförståelse. 

Denna forskning har visat att elever har djupt rotade föreställningar om naturvetenskapliga 

fenomen och begrepp då de möter skolans undervisning. Strömdahl (2002) menar att 

inledningsvis försökte man tillämpa Piagets stadieteori inom detta undervisningsområde. 

Forskningen utgick från ett strikt konstruktivistiskt perspektiv. Man beskrev det bland annat 

som att eleven behövde uppleva en kognitiv konflikt som utmanade dem att lämna en 

föreställning till förmån för en annan. Den tidigare forskningen av Ekstig (2002), Szybek 

(2002) och Strömdahl (2002) tar upp diskrepansen mellan vardagskunskapen som de kallar 

för den levda världen och den naturvetenskapens beskrivna. Helldén m fl menar att 

forskningen om begreppsförståelse var från början mycket individuellt inriktad men att under 

1990-talet har forskningen tenderat att i allt större utsträckning utnyttja både individuella och 

sociala aspekter på lärande i naturvetenskap. 
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Helldén m fl menar att under Ference Martons ledning har ytterligare en forskningsinriktning 

utvecklats, fenomenografin, som ser lärande som en förmåga att erfara världen. Helldén 

menar att fenomenografins grundenhet är ett sätt att erfara någonting och att forskningens 

objekt är variationen i sätt att erfara specifika fenomen. För att erfara något behöver man 

urskilja delar, helheter, aspekter och relationer. Villkoret för att kunna urskilja något är att 

man erfar variation vad gäller fenomenet i fråga. Inom fenomenografin har det utvecklats en 

teori för lärande, variationsteorin. Urskiljning, samtidighet och variation är centrala begrepp 

inom denna teori. Där variation är en förutsättning för att någon aspekt av ett fenomen ska 

kunna urskiljas. [Helldén m fl ] 

 

 Helldén m fl menar att åtskilliga författare har påpekat betydelsen av affektiva faktorer när 

det gäller att utveckla förståelse i naturvetenskap. Detta gäller särskilt faktorer som 

motivation, attityder och intresse liksom de som rör intentioner, syfte och mål med 

naturvetenskaplig undervisning. Helldén m fl menar att steget i denna riktning är utvecklingen 

av en socialkonstruktivistisk syn på undervisning och lärande som resulterar i en mer 

mångsidig forskningsansats. Men också att lärandeprocesser är så komplexa att man behöver 

utgå från olika forskningsperspektiv för att förstå lärande i olika klassrumssituationer. 

 

Denna indelning av Na-didaktiken tar upp hur lärande/ lärandeprocesser studeras och vilken 

teoretisk bakgrund de bygger på. Na-didaktiken har delats upp efter forskningsperspektiv men 

också efter psykologiska/affektiva aspekter och område, begreppsförståelse. Det som inte 

redovisas här är vilka slutsatser som forskningen kommer fram till utifrån den 

problematisering den gör.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad man studerar man när man studerar lärande i 

den matematikdidaktisk och Na-didaktisk forskningen. För att uppfylla syftet formulerades 

dessa tre forskningsfrågor.  

 

• Vilka lärandeperspektiv används för att studera lärandet i den matematikdidaktiska 

och naturvetenskapligtdidaktiska forskningen? 

Lärandeperspektiv grundar sig på antagande och specifika förklaringar/ referensramar. Hur 

lärande studeras i avhandlingarna beroende på vilket antagande man utgår ifrån som leder till 

att man problematiserar lärande på olika sätt.  

 

• Vilka forskningsperspektiv används för att studera lärandet i den matematikdidaktiska 

och naturvetenskapligtdidaktiska forskningen? 

Ett forskningsperspektiv bygger på en väl definierad teoretisk och metodologisk grund. Den 

teoretiska grunden bygger på etablerad forskning som är väl beprövad och anger där med vad 

det är som ska studeras. Den metodologiska grunden anger hur något ska studeras. 

Forskningsperspektivet som forskarna använder sig av i avhandlingen ställer krav på vad det 

är forskarna studera och hur de studerar det.  

 

• Hur har forskarna studerat lärandeprocesser? 

Lärandeprocesser ger en förklaring till hur vi lär eller rättare sagt hur ser den processen ut 

som leder till lärande. Vad är det forskningen fokuserar eleven/läraren/samhället när 

lärandeprocesser studera? Vems handlingar i klassrummet/skolan är det forskarna studerar?  

Om forskningen har problematiserat arbetsätten vilka problem lyfts fram och hur kopplas de 

till lärandeprocesser? På så sätt besvarar denna fråga på vilket/vilka sätt har forskarna studerat 

processen som leder till lärande. Eftersom forskningen utgår från olika utgångspunkter så 

kommer olika företeelser att problematiseras. Vilken/vilka slutsatser drar forskarna från denna 

problematisering?  

 

Dessa tre forskningsfrågor utgör analysverktyget i denna undersökning. Med vilka jag 

analyserar de vetenskapliga texterna.  
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4. Metod 

I detta avsnitt redogör jag för mitt tillvägagångssätt i studien och val av empir. Vidare 

motiverar jag mitt val att använda doktorsavhandlingar där jag försöker fånga de centrala 

aspekterna som förts fram om lärande. Jag har valt att granska dessa artiklar med inspiration 

utifrån ett innehållsanalytiskt perspektiv, som jag redogör för i ett senare avsnitt. 

 

4.1 Urval 

 För att få tag på relevanta artiklar började min sökning i Libris och Google. Jag upptäckte att 

några av de publicerade avhandlingar som jag kunde hitta genom Google inte kom upp i 

Libris. Genom Google kunde jag hitta länkar till avhandlingar. Detta lede till en breddare 

söknings område som innefattade Vetenskapsrådet, Diva och pedagogiska magasinet. 

Sökorden var lärande, matematikdidaktik, fysik didaktik, naturvetenskaplig didaktik, 

gymnasiet eller kombination av några av sökorden. Där jag sökte länkar och referenser till 

doktors avhandlingar. Upptäckten av Svenska Föreningen för matematikdidaktisk forskning, 

SMDF, hemsida ledde till en överblick av och länkar till matematikdidaktiska avhandlingar.  

 

Första steget var ett urvalet av doktors avhandlingar och forskningsrapporter inom 

matematikdidaktiken och naturvetenskapens didaktik. Villkoren som de insamlade 

vetenskapliga texterna måste uppfylla var: 

 

•  De ska explicit studera lärande  

• Studierna ska ha behandlat grundskolans senare år, gymnasiet och/eller universitet 

• Forskningen ska ha bedrivits i Sverige 

 

De studier som behandlar yngre år sorterades bort. Detta gjordes på grund av att den 

insamlade materialet hade varit för omfattande och eftersom min examen är mot senare år 

ligger min fokus där. 

 

De vetenskapliga texterna valdes efter publicerings år från och med 2008 och bakåt. De 

matematikdidaktiska texterna är åtta stycken och går bakåt till och med 2006. De Na-

didaktiska texterna är fyra och går bakåt till och med år 2000.  
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4.2 Teori som tolkningsredskap  

I min presentation av tidigare forskning går det att urskilja ett fler tal olika teorier krig hur 

man studera lärande. Teorierna formar olika referensramar av lärande och tydliggör vilka 

pedagogiska möjligheter och begränsningar studier om lärande har. Dessa teorier och 

referensramar utgör ett redskap för hur jag ska hantera, strukturera och placera min empir 

samt göra min undersökning överskådlig och greppbar. Detta utgör alltså en teoretisk bas 

utifrån vilket jag undersöker min empir med.  

 

”Att välja metod handlar, när allt kommer omkring, om att utforma ett verktyg som tar 
fram de uppgifter som undersökningen behöver för att kunna svara på 
problemformuleringen” (Eliasson 2006, s. 32). 

 

För att få fram de uppgifter jag behöver har jag valt att göra en meta-studie. Detta innebär att 

jag undersöker andra genomförda studier och försöker hitta gemensamma drag hos de. Den 

metod jag väljer är innehållsanalys eftersom den information jag behöver för att uppfylla mitt 

syfte är vad som studeras vid studier om lärande och den innehållsanalytiska metoden ger mig 

verktygen att göra detta. 

 

4.2.1 Innehållsanalys  

”Generellt sett ligger innehållsanalysens styrka i att skapa överblick över större material 
och i att kunna ge underlag för jämförelser”(Bergström & Boréus 2005, s. 84). 

 

Jag har använt mig av innehållsanalys när jag analyserade insamlade data, i enighet med 

Göran Bergström och Kristina Boréus, på följande sätt:  

 

• Bekantat mig med data genom att läsa igenom stora delar av materialet  

• Letat efter teman/ledtrådar. Vad handlar detta om? Vad står ut?  

• Letat efter samband/mönster i materialet.  

 

På så sätt utarbetade jag ett analysinstrument med vilket jag analyserade den insamlade data. 

Analysinstrumentet bygger på forskningsfrågorna som formulerades i syftet, 

lärandeperspektiv, forskningsperspektiv, hur studeras lärandeprocesser och forskningens 

slutsatser, och såg ut på följade sätt.  
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• Finns det ett forskningsperspektiv angivet?  

- Om så är fallet vilka begrepp/språkliga formuleringar använder forskaren i 

studien?  

- Om inte på vilket sätt analyserar forskaren sitt material? Vilka begrepp/ 

språkliga formuleringar används för att studera lärande? 

• Vilka referensramar använder sig forskaren av för att studera lärande?  

- Vad säger de om hur lärandet studeras? 

 

Utifrån detta analysinstrument kunde jag gruppera det insamlade materialet. Det jag fick fram 

var olika kategorier för hur man studerar lärande. En indelning efter lärandeperspektiv 

utgjorde kategoriseringen av de vetenskapliga texterna i denna uppsats. Bergström & Boréus 

menar att kategorierna bör göras på så sätt att alla den enhet som ingår i en kategori bara 

uppkommer i den.    

 

Nackdelarna med innehållsanalys är att man kan tidigt bli låst i ett tillvägagångssätt som man 

sedan tvingas följa genom hela analysen[Bergström & Boréus 2005]. Jag arbetade fram några 

tillvägagångssätt som jag prövade och valde den jag var nöjd med innan jag applicerade den 

på hela insamlade materialet. En annan nackdel med metoden är att den är okänslig för 

sammanhanget av det man undersöker befinner sig i. Bergström & Boréus menar att detta 

speciellt kan vara problematiskt då termer och andra språkliga formuleringar som undersöks 

kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Jag har försökt komma runt detta problem genom 

att jobba med referat istället för att använda citat. På så sätt hoppas jag bevara det 

sammanhang de språkliga formuleringarna befinner sig i. Jag är medveten om att det ibland 

kan vara problematiskt att använda referat då läsaren har svårare att urskilja det jag menar och 

vad studien jag refererar till avser. Jag försöker komma runt detta problem genom att efter 

varje resultat indelning göra en kortare sammanfattning där jag för fram min analys.  
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5. Analys och resultat 

Den resultatredovisning som följer är en analys av vad som studeras när man studerar lärande. 

Resultatet är uppdelat i de lärandeperspektiv som jag identifierat, själva analysen utgörs av 

vilka begrepp/språkliga formuleringar forskarna använder sig av i sina studier. Jag kunde i 

likhet med Helldén m fl(2005) översiktsstudie identifiera tre olika lärandeperspektiv, det 

sociokulturella perspektivet, det fenomenografiska variationsteoretiska perspektivet och det 

konstruktivistiska perspektivet. Utöver dessa tre urskildes ytterligare två sätt att studera 

lärande på, nämligen utifrån ett psykologiskt perspektiv på lärande och en områdesrelaterad 

forskning inom begreppsförståelse och lärande.  

 

Jag har valt att utöver sortera de vetenskapliga texterna efter hur de studerar lärande låta även 

det forskningsperspektiv de tillhör förklara forskarnas resonemang. Därför har det varit viktigt 

att undersöka de källor forskarna använde sig av när de förde fram sitt resonemang. I vissa 

fall har jag gått till deras källor eller den teori som forskningsperspektiv bygger på och försökt 

lyfta fram vissa delar av forskarnas argument.  En kortare sammanfattning av resultatdelen 

redovisas för att föra fram min analys. 

 

 

5.1 En sociokulturell syn på lärande  

I Gustavsson & Samuelsson forskningsrapport Didaktiska samtal i specialpedagogiska 

kontexter: En studie av undervisningen i grundläggande svenska och matematik är syftet att 

studera ”Vad kännetecknar de specialpedagogiska samtal som lärare och elever för i 

undervisningen i matematik och svenska” (Gustavsson & Samuelsson 2007, s 10) 

 

Gustavsson & Samuelsson menar att språkets funktion i undervisningen är ”…läraren och 

hennes arbete med att skapa förutsättningar för elevernas grundläggande lärande i svenska 

och matematik”( Gustavsson & Samuelsson 2007, s 36). De menar att de studerar lärande 

utifrån det sociokulturella perspektivet och att detta innebär, för deras studie, att det är den 

aktivitet som elever och lärare genomför som studeras. Det författarna intresserar sig för är 

vad som händer i samtalen och vilket innehåll som fokuseras i kontexten. De menar att de 

studerar lärande i diskursen. Författarna menar att denna syn på tänkande, språk och 

interaktion återfinns i Lev Vygotskijs (1934), vars forskning utgör en grundpelare i det 

sociokulturella perspektivet. Han ser tänkandet som en användning av kulturellt producerade 
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föreställningar och idéer där subjektet är människan, att tänkande är att föra ett inre samtal 

med sig själv. Gustavsson & Samuelsson stödjer sig på Roger Säljö (2000) resonemang. Säljö 

menar att på samma vis som människan resonerar och argumenterar i samtal och använder 

begrepp så tänker den med hjälp av dessa begrepp.  

 

Gustavsson & Samuelsson fokuserar språkets, kontextens och approprieringens roll i lärande. 

Appropriering innebär att man tillägnas sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett 

fysiskt redskap i den mening att man kan använda det för vissa syften i vissa situationer.  

 

Författarna analyserar de samtal elever och lärare för när de bedriver specialpedagogiskt 

matematikundervisning. I det sociokulturella perspektivet menar författarna är språket en 

funktion för tänkande och interaktion. Slutsatsen blir att i ett sociokulturellt perspektiv så är 

det ingen skillnad på tal och tanke. Till skillnad från det yttre och inre som det kognitiva 

perspektivet poängterar. Säljö menar att detta inte innebär att tal och tanke är identiska. Utan 

att i ett sociokulturellt perspektiv så är tänkande former av kommunikation som individen 

tagit till sig. Detta hänger ihop med Gustavsson & Samuelsson resonemang om 

kommunikationen, i detta fall samtalet, blir då det medium som tal och tänkande formas och 

utvecklas, där kommunikationen är bundet till diskursen.   

 

Gustavsson & Samuelsson kunde i sin studie om lärande identifiera, vad de kallar för, olika 

samtals praktiker. De kommer fram till att ett framgångsrikt förhållningssätt i didaktiska 

samtal är en inventerande samtalspraktik, där elevens aktivitet och utryck visar hur hon 

uppfattar och bearbetar undervisningsinnehållet och de begrepp som står i fokus. Det är det 

Eva Riesbeck (2008), se nedan, menar när hon säger att läraren ska uppmana eleven att 

förklara det den ser och inte återge sina erfarenheter. Och det Jan Schoultz (2000), se nedan, 

menar när han säger att förståelse är situerad.  Författarna Gustavsson & Samuelsson menar 

att sammanhanget ”… skapar möjlighet för en diskuterande verksamhet där språket får en 

framträdande roll och fungerar som ett hjälpmedel i elevens lärande” (Gustavsson & 

Samuelsson 2007, s 71). Författarna definierar den orienterande samtalspraktiken som den 

praktik där läraren riktar uppmärksamheten mot vad den anser är centrala kompetenser. De 

menar att denna praktik bidrar till att eleven kan stödjas i sin pendling mellan olika 

kommunikativa och mentala kontexter där samtalet pendlar mellan vardagliga och mer 

vetenskapliga begrepp. Men att denna praktik fungerar bäst då eleverna samarbetar i grupp 

och läraren stödjer deras inlägg och funderingar under samtalet. Undervisningssituationen där 
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ett samtal med flera elever utmanar varandra i diskussionen, menar författarna, ger en rikare 

möjlighet till lärande. Gustavsson & Samuelsson menar att denna undervisningssituation 

uppkommer både i den inventerande kollektivt resonerande och orienterade regelfokuserade 

praktiken. Den inventerande kollektivt resonerande praktiken läggs fokus på att fånga upp 

elevens förståelse eller begreppsliga kunnande i den grundläggande matematiken genom att 

elever och läraren samtalar och där eleven får en möjlighet att lära i samtalet med såväl lärare 

som kamrater. Den orienterade regelfokuserade praktiken karakteriseras av att läraren 

försöker rikta uppmärksamheten mot vad läraren anser är centrala kompetenser genom att 

läraren samtalar med en mindre grupp elever och där lärarens fokus är att stödja elevernas när 

den löser en uppgift. Gustavsson & Samuelsson identifierar en orienterande 

procedurfokuserade samtals praktik där de menar att läraren fokuserar den matematiska 

proceduren. Fallgropen här är att läraren genom att konkritiserar för eleven varje steg i 

proceduren t ex genom att bryta ner uppgiften i delar elimineras en del av svårigheterna. Det 

viktiga för läraren är att eleven kan stegen för att lösa uppgiften men effekten vad det blir att 

läraren lotsar eleven. Gustavsson & Samuelsson resultat om kommunikationen och språket i 

klassrummet är välförankrad i det sociokulturella perspektivet. Deras problematisering och 

resonemang utgår från detta perspektiv.   

 

Riesbeck avhandling På tal om matematik från 2008 är det övergripande syftet: ”…hur kan 

diskurs som teoretiskt-didaktiskt begrepp bidra till att utveckla matematikundervisningen” 

(Riesbeck 2008, s. 12)? Riesbeck undersöker om ett mer specifikt och precist samtal kan 

utvecklas mellan lärare, elever och lärarstudenter i olika matematiska situationer. För denna 

avhandling innebär detta att det är kommunikation i klassrummet som fokuseras. Där lärares 

och elevers interaktion uppmärksammas, mer precist hur elever uppfattar lärarens språk och 

hur elever samtalar med varandra och med vilka begrepp är avgörande i studien. Riesbeck 

menar att hon studerar lärande utifrån det sociokulturella perspektivet. Riesbeck stödjer sina 

resonemang på Säljös idéer. Säljö menar att det vetenskapliga språket som matematik och 

naturvetenskap bygger upp är ett språk där termers, begrepps, innebörd har en explicit 

definition som är stabil och giltig över tid.  Detta innebär, menar Riesbeck, att för att förstå 

den vetenskapliga innebörden av ett ord, begrepp, krävs att man behärskar det språk som 

ordet tillhör och som ger den dess vetenskapliga mening. Riesbeck studerar det hon kallar för 

matematiska språket och vardagsspråket genom att framhäva två frågor som centrala i sin 

undersökning. 
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 Vad sker i mötet mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp under samtal i och om 

matematik? Hur synliggörs elevers lärande och lärares didaktiska förhållningssätt 

genom ett diskursanalytiskt perspektiv? (Riesbeck 2008 s. 12) 

 

Riesbeck menar att en interaktion mellan att läsa, skriva och tala är viktigt i matematiken. 

Och menar att språket är nödvändigt för den matematiska kommunikationen. Att språket är 

grunden till ett matematiskt resonemang, att den ger precision i matematik, begrepp, symboler 

och diagram. Språket är enligt Säljö det viktigaste som människan har för att utveckla, testa 

och kommunicera fenomen och kunskap. Från Säljö idéer kan vi dra slutsatsen att innebörden 

av att förstå ett vetenskapligt begrepp är att inneha ett diskursivt redskap. Jag ska här försöka 

förklara vad ett diskursivt redskap är för något. Utifrån Vygotskijs och Säljös idéer är 

mänsklig kommunikation nödvändig i de flesta mänskliga verksamheter. För att uträtta något 

tillsammans måste informationen överföras. Språket ger denna möjlighet men också att via de 

språkliga tecknen kollektivt lagra informationen. Den lagrade informationen kan användas 

och på så sett påverka den verksamhet där den aktualiseras. Verksamheter som regelbundet 

utförs utvecklar enligt Säljö verktyg och redskap. Vygotskij definerar redskap och verktyg 

som de resurser vi har tillgång till och som används när vi förstår vår omvärld och agerar i 

den. Säljö använder Vygotskij term redskap och problematiserar den, genom att betoningen 

att alla sådana redskap är språkliga och kommunikativa att de har kodifierats i språk och förts 

vidare genom kommunikation. Detta är en grundtank i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

föreslå uttrycket diskursiva redskap och delar in redskapen i två grupper de 

- diskursiva (även om han växelvis använder intellektuella/språkliga/kognitiva/ 

kommunikativa) 

- fysiska (kallas även ibland för artefakter)   

Enligt Säljö så skulle verktygen som faller under den första gruppen, diskursiva redskap, 

skulle kunna vara  

- Begreppssystem (geometri, grammatik…)  

- Mätsystem (tid, avstånd, volym, effekt…)  

- Skriftspråket (alfabet och andra sätt att skriva/teckna…)  

- Formler och algoritmer  

- Noter (musik)  

- Språk 

- mm… 
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Säljö menar att redskapen finns i olika mänskliga verksamheter och får sin mening där. Denna 

konstaterande är mycket viktig och innebär att vi har redskap att använda men att deras 

mening är situationsbundet. I och med detta får redskapen annan innebörd när de används i 

olika verksamheten. Det är det Riesbeck menar hon kommer fram till att lärare och elever 

måste vara medvetna om när de passerar diskursiva gränser. Riesbeck studie visar att ett 

undersökande arbetssätt, att se, göra och samtala om vad man gör, inte innebär någon garanti 

att eleverna förstår. Det som är nödvändigt menar författaren är att etablera en tydlig diskurs. 

Det innebär för det första att läraren måste hjälpa eleverna att få ett språk för att tala om 

matematiska fenomen, det räcker inte med vardagsspråket. För det andra måste läraren kräva 

att eleverna förklarar vad de ser inte bara samtalat om sina erfarenheter. Riesbeck använder 

sig av Olga Dysthe (2003) som menar att eleverna för att förklara matematiska fenomen 

måste förhandla om mening med både andra elever och läraren och ta ställning till olika 

tolkningar. I ett sådant samtal behöver de använda ett matematiskt språk för att omarbeta, 

förstå på nytt och generalisera vad de ser. Det Riesbeck studie visar är att det finns ingen 

genväg till förståelse, utan att det ställs stora krav på eleverna och läraren. Läraren behöver 

ämneskunskaper, vara medvetenhen om de språkliga begrepp eleverna behöver och läraren 

måste vara en samtalspartner när eleverna behöver hjälp att byta perspektiv. Samtidigt visar 

studien sättet läraren formulerar instruktionerna till eleverna får konsekvenser för vad för 

slags kommunikation som sker mellan eleverna och därmed vilken grad av förståelse och 

insikt de utvecklar genom samtalen. Riesbeck för resonerar och problematiserar lärande 

utifrån det sociokulturella perspektivet.   

 

Schoultz avhandling från 2000 Att samtala om/i naturvetenskap: kommunikation, kontext och 

artefakt är syftet att i samtalsform upprepa frågeställningar från tidigare genomförd 

begreppsforskning för att sedan jämföra utfallen och försöka undersöka vad ger upphov till 

skillnader mellan de olika situationerna. Författaren gör detta genom att ”…diskutera och 

problematisera resultaten från den Piagetiska forskningsinriktningen från en alternativ 

teoretisk utgångspunkt: ett sociokulturellt perspektiv” (Schoultz 2000, s 9).  Schoultz menar 

att internationellt har de tidigare forskningsansatserna domineras av Piaget kognitiva teorier 

som såg lärandet som ett byte av begrepp. Schoultz försöker problematisera de tidigare 

synsätten utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Författaren menar att den tidigare genomförda 

forskningen om begreppsbildning inte ger en uppmuntrande bild av människans förståelse av 

naturvetenskapen. Resultaten av den tidigare forskningen, menar författaren, visar att eleverna 

har det svårt med de naturvetenskapliga begreppen och problem med att generalisera sina 
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kunskaper till nya situationer och problem. Att studera begreppsbildning utifrån det 

sociokulturella perspektivet, menar författaren, innebär att se vardagstänkandet och 

naturvetenskapliga tänkande som att de tillhör var sin kontext och representerar olika sociala 

språk. Eleven måste därför enligt författaren lära sig att kommunicera inom och skilja olika 

begreppsvärldar, diskurser. Författarens syn på lärande ses då som ökad tillgänglighet av 

förklaringsmodeller och en ökad känslighet för hur man tänker och resonerar inom olika 

diskurser. Inom denna synsätt ses begrepp som definierad inom mänskliga verksamheter och 

begreppsförståelse ses som en kommunikativ kunskap. Inom det sociokulturella perspektivet 

innebär kommunikativ kunskap att kunna tala men andra och sig själv om naturvetenskapliga 

fenomen i relativa sammanhang.  

 

Schoultz försöker visa denna syn på begreppsbildning/ begreppsförståelse betydelse vid 

utvärderingen av elevens kunskap. Han gör detta genom att upprepa tre olika fall från tidigare 

forskning. I det första fallet görs en jämförelse mellan hur elever resonerar om vissa 

grundläggande astronomiska begrepp i en intervju och när de har tillgång till ett meningsfullt 

föremål, artefakt. I detta fall handlar det om begreppet gravitation och artefakten är en 

jordglob. I det andra och tredje fallet görs en jämförelse mellan hur eleverna besvarar en fråga 

när den ges i skrift respektive som samtalsämne i en intervju/samtal. Utifrån Vygotskijs 

tankar så riktas inte fokus mot individens mentala modeller, som Schoultz hävdar att den 

tidigare forskningen gör, utan istället mot kommunikationen och interaktionen och betydelsen 

av sådana processer för individens kognitiva utveckling. Det Schoultz gör i sin studie är att 

konstaterar att lärande inom naturvetenskapen sker genom att individen bli insocialiserad i en 

diskursiv tradition. Kunskap är enligt detta synsätt inte något som finns inom individen utan i 

ett samspel människor emellan där de försöker förstå varandra.  

 

Schoultz studie belyser Riesbeck idéer om samtal och lärande. Han menar att eleverna i hans 

studie visade i samtalen en osäkerhet inför den naturvetenskapliga diskursen. Han menar att 

detta är helt naturligt eftersom de ofta befinner sig i flera överlappande diskurser samtidigt. 

Vilket också är det som Riesbeck kommer framtill. Schoultz menar att elevens val av ett 

naturvetenskaplig hållbart resonemang inte är självklart och att det i många fall hjälper att 

styra in eleven i rätt diskurs. Schoultz drar slutsats om att lärande inom naturvetenskapen är 

att behärska den. Detta innebär, menar Schoultz, att man är förtrogen med termer och 

begreppsliga strukturer på ett sådant sätt att man använder dess i resonemang inom den 

naturvetenskapliga diskursen. Slutsatsen av studien visar att eleverna inte upptäcker de ramar 
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och begränsningar som gäller för samtalet och lägger sig utanför den förväntade diskursen 

utan att vara medvetna om det. Schoultz menar att det är först när naturvetenskapliga termer 

blir redskap som kan användas i samtal och texter som man kan säga att naturvetenskapliga 

begrepp och kunskaper blir synliga i diskuren. Denna konstaterande hänger samman med 

Säljös idéer om vad det innebär att lära sig naturvetenskapen. Säljö menar att det i det innebär 

att bli insocialiserad i en diskursiv tradition med specifika termer och regler som utvecklas 

under en lång tid. Lärande ses, i detta fall, då som att individen ökar sin förtrogenhet med 

begreppets innebörd och användningsområde. Schoultz menar att i en samtalssituation där 

man lär och där kunskap ständigt rekontextualiseras och formuleras tvingas eleven bli alltmer 

förtrogen om han/hon ska kunna följa resonemanget.  

 

Schoultz menar att i naturvetenskapliga är många frågor tester ställda i ett vardagligt 

sammanhang. Han menar att syftet med detta är att se om eleven kan tillämpa sina kunskaper 

på vardagliga problem. Författaren menar att sådana frågor lätt blir mångtydliga och kan vara 

svåra att tolka. Resultaten från Schoultz studie visar att eleven har svårt att finna frågornas 

naturvetenskapliga innehåll. Därför menar han att det inte är självklart att en 

naturvetenskaplig fråga ställd i ett vardagligt sammanhang prövar naturvetenskaplig 

begreppsförståelse. De dåliga resultaten i de tidigare studierna, menar författaren, kan bero på 

svårigheterna att tolka frågan och finna frågans naturvetenskapliga innehåll. Alltså en 

situation kan tolkas på olika sätt beroende på den kontext den svarande placerar den. Schoultz 

påpekar att begreppsbildning aldrig kan studeras direkt. Han menar att man istället drar 

slutsatser om en människas begreppsbildning och förståelse genom att lyssna på hennes 

resonemang om en fråga eller ett problem i en skärskild situation. Det man studerar är hur 

människor kommunicerar och samspelar. Detta är ett grund antagande i det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande. Schoultz menar att förståelse är situerad och kopplad till den 

situation där frågan ställs. Hur frågan är strukturerad bidrar till elevens sätt att tolka frågan 

och ge ett svar. Författaren menar att studien visar att tänkandet är en fråga om att behärska de 

kommunikativa och fysiska redskap som utvecklas. Denna syn på lärande som Schoultz 

bygger sina slutsatser på har sin grund i det sociokulturella perspektivet.  

 

 

5.1.2 Sammanfattning 

Gemensamma drag hos de undersökta studierna är att de studerar lärande utifrån 

begreppen/språkliga formuleringar som kommunikation, diskurs, språk och kontext. Då 



 

24 

 

Gustavsson & Samuelsson tittar på samtalspraktiker och Riesbeck på kommunikationen i 

klassrummet är Schoultz intresserad av begreppsförståelse som kommunikativ kunskap. Då 

Gustavsson & Samuelsson studerar lärande i diskursen och Schoultz ser lärande som en 

insocialisering i en diskursiv praktik är Riesbeck intresserade hur den matematiska och den 

vardagliga diskursen verkar på matematiskt lärande. Språkets och kontextens betydelse för 

lärande analyseras i alla tre studier. Där Gustavsson & Samuelsson är mer intresserade hur 

språket används i kontexten studerar Riesbeck och Schoultz de språkliga begreppens innebörd 

i olika kontexter och elevernas lärande av detsamma.  

 

Alla tre studier undersöker lärandeprocessen genom att studera hur interaktionen mellan 

läraren och eleven/eleverna och vilket inverkan det har på elevens lärande.  

 

 

5.2 Ett fenomenografisk (variationsteoretisk) syn på lärande 

Helldén m fl (2005) menar att under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har ett 

förnyat intresse för forskning om lärande där man utgått från ett variationsteoretiskt 

perspektiv uppkommit. En av avhandlingarna är Constanta Olteanu Vad skulle x kunna vara? 

Andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande (2007). Där syftet är att 

”…analysera, söka förstå och förklara relationen mellan det framställda matematiska 

innehållet, rörande andragradsekvationer och andragradsfunktioner i 

klassrumsundervisningen, och elevernas lärande av den”(Olteanu 2007, s18). Detta sätt att 

studera lärande kommer från det variationsteoretiska. Det som studeras är relationen mellan 

det framställda/erbjudna och det lärda/erfarna innehållet. Denna avhandling tar upp 

undervisningens roll ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, men denna del är inte av intresse i 

denna uppsats. Det som är intressant för denna uppsats är hur Olteanu ser på lärandet. Och hur 

Olteanu studerar lärande utifrån det variationsteoretiska perspektivet. Hon skrivet att studiens 

”Fokus ligger på relationen mellan det framställda och det lärda innehållet”(Oltenau 2007, 

s18). Detta sätt att studera lärande grundar sig i den fenomenografiska utvecklade 

variationsteorin där lärande definieras som förändrade sätt att förstå och handla i förhållande 

till ett specifikt fenomen. Variationsteorin fokuserar vad som är möjligt att lära sig i en 

situation där det förutsätts finnas vissa kritiska aspekter av ett fenomen som samtidigt bör 

urskiljas och fokuseras för att lärande ska ske. Olteanu tittar på vad det är för aspekter som 

fokuseras i matematikundervisningen och på vilket sätt urskiljer eleverna dem när de själva 
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löser olika problem. Hon menar att den viktigaste faktorn i undervisningen är att urskilja de 

kritiska aspekterna för elevernas lärande och sedan skapa variationer kring dessa. 

 

Olteanu tar upp Ulla Runessons (2004) idéer om lärande. Runessons menar att synen på 

lärande inom variationsteorin är att lärande alltid är lärande av någonting och att detta 

någonting, lärandeobjektet, måste vara väldefinierat. Lärandeobjekt, menar Runessons, skapas 

via undervisningssituationen till ett konstituerat lärandeobjekt. Med konstituerat lärandeobjekt 

menar hon är det som eleverna erfar, och som definierar vad som är möjligt att lära i den 

aktuella kontexten. Olteanu menar att ”Det innehåll som konstitueras i klassrummet mellan 

lärare och elev, benämns som lärandeobjekt eller objekt för lärande”(Olteanu 2007, 81). Och 

menar att ett objekt för lärande kommer till uttryck när läraren framställer olika matematiska 

begrepp i hela klassen, i individuella samtal med eleverna eller när eleverna ställer vissa 

frågor.  

 

Olteanu visar att det lärandeobjekt som skapas via undervisningssituationen är avgörande för 

vad som är möjligt för eleven att lära. Hon kommer fram till att det är naturligt för lärare att 

skapa variationer när de presenterar ett visst matematiskt innehåll, men sättet man skapar 

dessa variationer på har stor betydelse för vad eleverna lär sig. Sättet kan utifrån 

variationsteorin tolkas som det eleven erfar. Författaren menar att det finns kritiska aspekter i 

lärandet som eleverna måste förstå, och för att verkligen förstå dem måste dessa aspekter 

presenteras på olika sätt. Men dessa variationer skapas på olika sätt av lärarna i studien. 

Olteanu identifierar två olika sätt som konvergenta variationer och divergenta variationer. I de 

konvergenta variationerna urskiljer läraren initialt de olika delar som bildar en 

andragradsekvation, för att sedan relatera dessa delar till formler som tillämpas för att 

slutgiltigt lösa uppgiften. Det handlar om att först urskilja delarna, för att sedan relatera dem 

till en helhet som skänker sammanhang. Läraren har som utgångspunkt haft vad eleverna 

måste förstå, det vill säga den kritiska aspekten, och sedan skapat variationer mot dessa 

aspekter. Den andra läraren använder sig istället av divergenta variationer, där man fokuserar 

på helheten som utgångspunkt och därefter skapar variationer i delarna. Olteanus studie visar 

att konvergenta variationer leder till ett mer fullständigt lärande. Provresultaten visade att 100 

% av eleverna i den klass som undervisades med konvergenta variationer klarade av att lösa 

olika ekvationer, medan bara 60 % av eleverna i den andra klassen klarade av samma 

uppgifter - och det resultatet minskade dessutom successivt under kursens gång. Det 

väsentliga är alltså på vilket sätt variationerna skapas i undervisningen, om de pekar mot en 
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kritisk aspekt av lärandet eller går ifrån det. Olteanus studie om lärande då hon undersöker det 

genom begrepp som lärandeobjektet, kritiska aspekter, variation och erfarande har sin grund i 

det fenomenografiska variationsteoretiska perspektivet syn på lärande. 

 

Johan Hägglund studerar lärarens arbetssätt och i sin avhandling Teachning systems of linear 

equations in Sweden and China: What is made possible to learn? (2008). Han jämför 

kinesiska och svenska lärares undervisning av linjära ekvationer. Han upptäckte att en del 

aspekter ofta togs för givet i undervisningen, de hölls konstanta. Hägglund menar att detta får 

konsekvenser för elevernas möjligheter till lärande eftersom saker som hålls konstanta är 

svåra att urskilja. En av utgångspunkterna i studien har varit att undersöka vad som är möjligt 

för elever att lära om matematik i skolan och jämföra detta med det erfarna 

matematikinnehållet, vilket i sin tur hänger ihop med hur matematiken behandlas i 

undervisningen. Detta är i enighet med variationsteorins där lärande konstitueras av det 

eleven erfar och är också det perspektiv som Hägglund menar att han använder sig av. 

Hägglund menar att många faktorer som kan ha betydelse för hur matematikundervisningen 

fungerar, t ex klassens storlek och antal lektioner per vecka, är svåra för lärare att påverka. 

Men att hur själva matematiken ska behandlas i undervisningen är lärare däremot tvungna att 

ta ställning till inför varje lektion, vilka exempel ska tas upp och på vilket sätt, vilka aspekter 

av innehållet är viktiga att betona och på vilket sätt, vilka uppgifter ska eleverna arbeta med 

etc. Det är skillnader beträffande just dessa faktorer som analyserats i Hägglunds studie. 

Hägglunds jämförelse av undervisningen har gjorts genom mycket detaljerade beskrivningar 

av lärandeobjekten och han använder begreppet dimension av variation som studieobjekt. 

Hägglund menar att det är många gånger svårt att försöka använda metoder från en annan 

skolkultur i sin egen undervisning då dessa kan vara så kulturellt laddade att de upplevs som 

alltför främmande. Men att när det gäller idén om systematisk och genomtänkt variation av 

innehållet, för att lyfta fram viktiga aspekter, så kan den tillämpas oavsett klassens storlek och 

hur undervisningen är organiserad. Analysen är på så sätt baserad på variationsteorin och 

gjord med syftet att beskriva skillnader i vad som varit möjligt för eleverna att uppfatta av 

matematikinnehållet 

 

Hägglunds resultat visar tydliga skillnader i hur innehållet i undervisningen hanterades och 

vad som gjorts möjligt för eleverna att lära. Han menar att det i analysen framträdde 

skillnader i drygt tjugo olika aspekter av det matematiska innehållet. Och att flera av dessa 

troligen är så självklara för lärare att de riskerar att tas för givna i undervisningen. Enligt 
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variationsteorin visar detta brister i definitionen av lärandeobjektet. I de kinesiska 

klassrummen förekom flera exempel på väl strukturerade och genomtänkta sätt att behandla 

innehållet. Hägglund slutsats är att läraren kan genom att skapa kontraster och variation på ett 

systematiskt sätt ger sina elever möjligheten att urskilja och erfara viktiga aspekter av 

matematikinnehållet. Denna syn på lärande är förankrad i den fenomenografiska 

variationsteorin. 

 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Gemensamma drag hos de undersökta studierna är att de studerar lärande utifrån variations 

aspekten genom begreppen/språkliga formuleringar som erfara, urskilja och kritiska/viktiga 

aspekter. Både Hägglund och Olteanus studerar det de kallar för viktiga/kritiska aspekter. 

Hägglund gör det genom att titta på vilka aspekter som ofta togs för givna i undervisningen 

och menar att detta försvårar elevernas lärande, eftersom det som hålls konstant är svårt att 

urskilja. Olteanus studera lärande genom att först tittat på vilka aspekter som är kritiska för 

elevens lärande och hur man skapar variation kring de. Det som studeras är på vilket sätt 

eleverna urskiljer de kritiska aspekterna och hur det bygger upp elevens lärande av 

undervisningen. Erfarande studeras i båda studierna där Olteanus tittar på det som framställs 

och det som erfars och där erfarande är lika med lärande. Hägglund fokuserar lärande genom 

att undersöka hur erfarande av ett innehåll hänger ihop med undervisningen. Han studerar det 

sätt innehåller i undervisningen varieras och vilken inverkan detta har på lärande. 

 

I båda studierna undersöks lärandeprocessen som ett erfarande av ett innehåll. Lärandet blir 

på så sätt lika med det som erfars. Lärarens sätt att variera ett innehåll studeras. Eleven blir 

den som utsätts för denna variation och på så sätt den som erfar den. 

 

 

5.3 En konstruktivistisk syn på lärandet 

Eva Taflins avhandling Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfälle till lärande från 

2007 är syftet ”…att ta reda på vad som är skrivet om problemlösning och se vilka problem 

som använts vid studier av elevers problemlösning[…]och en översikt över vad elever kan 

lära sig genom att arbeta med problemlösning.”(Taflin 2007, s 24). Taflin undersöker vilka 

faktorer som var avgörande för om eleverna lär sig eller inte. Hon studerar detta genom att 

tittat på hur elever kan lära sig matematik genom att lösa rika matematiska problem och 
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vilken matematik eleverna kan lära sig när de löser sådana problem. Taflin menar att 

”Konstruktivismen är en sådan teori som inspirerat detta arbete. Den betonar elevens egen 

konstruktion av kunskap och beskriver lärarens uppgift som att skapa lärandemiljöer”(Taflin 

2007, s. 4).  Taflins avhandling består av två delar: den ena är en översiktsstudie om 

problemlösning och den andra är studier av elevers arbete med rika problem. Utifrån 

översiktsstudien formulerar Taflin sju kriterier som ska vara uppfyllda för att ett problem ska 

benämnas som ett rikt problem. De sju kriterierna är: 

 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem 

(Taflin 2007, s. 11-12). 

 

Utifrån dessa kriterier formulerar Taflin några rika problem som hon använder sig av för att 

utföra sin studie.  

 

Taflin menar att i hennes studie ”… har rika problem använts som en utgångspunkt för att 

försöka skapa lärandesituationer där interaktioner elev-elev och elev-lärare ska kunna leda till 

att eleverna utvecklar (konstruerar) insikter i ett antal centrala matematiska idéer”(Taflin 

2007, s 4). Utifrån denna ansats kommer Taflin fram till att, från studie om av elevernas 

arbete med rika problem, en lektion har en mängd faser. Initialt menar hon är det viktigt för 

läraren att inte säga alltför mycket på lektionen, lotsa inte, led inte, avslöja inte, utan låt 

eleverna arbeta med sin egen kreativitet och själva få syn på olika sätt att arbeta med 

matematiken. Andersson (2002) håller med och menar att ”Individen har en förmåga att 

utveckla nya strukturer vilket sker genom att utnyttja de befintliga”(Anderson 2002, s 212). 

Men Taflin menar att det är den sista fasen under lektionen som är den absolut viktigaste. Det 

är då läraren får möjlighet att lyfta fram vilken matematik eleverna faktiskt har arbetat med 

under lektionen, vilket menar hon är kritiskt för deras lärande. Detta är ett konstruktivistiskt 

sätt att studera lärande och det är som Anderson (2002) menar när han säger att kunnande är 
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socialt medierat men individuellt konstruerad. Taflin menar att en viktig del av arbetet med 

rika problem är att eleverna själva får möjlighet att formulera problem. Detta kan de göra 

eftersom rika problem inte har ett exakt svar utan det är matematiken som används för att 

komma fram till ett svar som är centralt. Elevens tillvägagångssätt formulerar/utvecklar på så 

sätt problemet. Detta är ett konstruktivistiskt syn på lärande. 

 

Taflin menar att eftersom eleverna kan använda sig av oväntade matematiska lösningar när de 

arbetar med rika problem, så måste läraren vara klar över vilken matematik det är som kan 

komma att behandlas när eleverna löser ett visst problem. Hon menar att under lektionen är 

det viktigt för läraren att tillämpa en positiv bedömning. Och att läraren kan man inte ska söka 

efter sina metoder i elevernas lösningar utan den måste hitta elevernas metoder, för det är dem 

som kan används i undervisningen. Det är det Andersson (2002) menar då han säger att 

elevens kunnande i utgångsläget är viktig för läraren för att hjälpa eleven i dess försök att från 

sitt utgångsläge utveckla nya strukturer för sitt lärande. Taflin problematiserar och studerar 

lärandet utifrån det konstruktivistiska synen.  

 

En annan forskare som studerat elevers sätt att använda och resonera kring matematiska 

problem är Per Nilsson. I sin avhandling Exploring probabilistic reasoning - A study of how 

students contextualise compound chance encounters in explorative settings från 2006 är syftet 

att identifiera elevernas matematik där elever resonerar i termer av sannolikhet i olika 

slumpsituationer. Nilsson undersöker hur elever med ingen eller liten erfarenhet av formell 

undervisning i sannolikhetsteori hanterar sammansatta slumphändelser i grupp. Han menar att 

elevernas sannolikhetsresonemang tar form via en kontextualiseringsprocess. Med detta 

menar han att eleven genomgår en sammansatt process där den kognitiva aktiviteten oscillerar 

mellan tolkningar och reflektioner kring kontexten. Nilsson menar att hans studie utgår från 

en konstruktivistisk syn på lärande. Med detta menar han att elevernas resonemang formas 

utifrån hur de uppfattar och placerar uppgifter som del i ett sammanhang, alltså innehållet i 

elevernas resonemang är beroende av hur eleverna tolkar situationen. Tolkar de situationen på 

ett visst sätt, använder de också sannolikheter på ett visst sätt. Nilsson menar att om läraren 

kan få eleverna att variera sina tolkningar, så kan läraren upptäcka mer av elevens 

matematiska potential. Detta är en viktig aspekt inom konstruktivismen. Där en viktig del av 

lärandet är samtal och diskussioner med andra elever och läraren.   
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Nilsson studie försöker följa hur eleverna formar sitt resonemang och hur deras förståelse 

utvecklas i sannolikhetssituationerna. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet ses 

inlärningen som meningsfull då eleven använder sig av den kunskap och de färdigheter han 

eller hon redan har, för att lösa realistiska problem i en realistisk kontext. Nilsson menar att 

ett viktigt led i elevens lärandeprocess är då eleven reflekterar och ser fördelar och nackdelar 

med ett perspektiv. Han slutsats är att elever som varierar sitt sätt att se på ett fenomen också 

utvecklar sin sammanlagda förståelse. Han menar att om eleven blir låst vid ett visst 

perspektiv så uppkommer det problem på vägen som den inte kan ta sig igenom. Nilssons 

studerar lärandet utifrån begrepp som kontextualiseringsprocess, konstruktion av kunskap och 

hur elever formar sitt resonemang. Detta är ett konstruktivistiskt syn på lärande.  

 

Kerstin Pettersson avhandling Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i 

dynamiskt samspel – En studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom 

matematisk analys från 2008 är syftet är att studera universitets- och högskolestudenters 

begreppsuppfattningar i matematisk analys. Hon studerar begreppsuppfattningar så som de 

kommer till uttryck i studenternas arbete med ett matematiskt material, i det här fallet gällde 

det begreppen gränsvärde, derivata och integral. Hon menar att ”Uppfattningarna måste 

dessutom studeras när de aktualiseras i studenternas arbete. Studenternas utsagor, skriftliga 

och muntliga, utgör de enheter som analyseras för att undersöka studenternas 

begreppsuppfattningar” (Pettersson 2008, s. 41). Det hon gör är att titta på hur 

matematikkursen i helhet och hur läroböckerna framställer olika begrepp. Hon menar att 

hennes studie bygger på det konstruktivistiska forskningsperspektivet. 

 

Pettersson undersöker hur studenterna använder sina begreppsuppfattningar genom att titta på 

tre aspekter av matematiskt förståelse: den algoritmiska, den formella och den intuitiva 

aspekten. Den algoritmiska aspekten innebär att förstå matematiken som en mekanisk 

process, en formel där man stoppar in värden och får ett resultat. Den formella är förståelsen 

för definitioner och satser medan den intuitiva är en tolkning av definitioner och satser. 

Petterson tittar också på begreppsuppfattningar i termer av kontextualisering som är en del av 

det konstruktivistiska forskningsperspektivet. Avhandlingen består av tre artiklar, de två 

första är en insamling av skriftliga utsagor från 20 studenter om hur de uppfattar två begrepp, 

gränsvärde och integral, samt djupintervjuer med fyra av studenterna. I den tredje artikeln 

analyseras utsagor från studenter som läser ett matematikprogram och arbetar med att lösa ett 
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utmanande matematikproblem. Problemet innefattar begreppen funktion och derivata samt ett 

induktionsbevis.  

 

Petterssons avhandling visar att studenterna generellt hanterar och uppfattar matematiken på 

ett algoritmiskt sätt men att det inte nödvändigtvis är en återvändsgränd eller ett 

misslyckande. Tvärtom menar hon finns det en öppning för när man verkligen lyssnar på vad 

studenterna säger och djupstuderar deras handlingar, så blir det begripligt. Detta sätt att se på 

studenternas lärande kommer från den konstruktivistiska. Där lärande är en anpassning till 

och utforskning av området. Att studenterna har en algoritmisk uppfattning är därmed inte 

särskilt konstigt, menar hon, eftersom det är den förståelse som presenteras eller krävs i prov 

och läroböcker. Pettersson kommer också fram till att studenterna skattar sin egen förståelse 

ganska högt men att detta också beror på att deras bedömning grundas utifrån kraven i 

läroböcker och prov. Hon menar att de studenter i studien som har kommit lite längre i sin 

begreppsuppfattning förstår matematiken från den formella aspekten. Hon menar att de 

studenter som uppvisade en intuitiv förståelse hade läst lite länger, matematik-/ingenjörs 

studenter. Pettersson menar att detta indikerar att den intuitiva förmågan tar lite längre tid att 

uppnå. Petterssons analyserar begreppsförståelse utifrån det konstruktivistiska synen på 

lärandet. 

 

 

5.3.1 Sammanfattning  

Gemensamma drag hos de undersökta studierna är att de studerar lärande utifrån 

begreppen/språkliga formuleringar som miljö/sammanhang och elevens konstruktion av 

kunskap. Nilsson, Petterson och Taflin undersöker lärande genom en 

kontextualiseringsprocess. Där Nilsson ser processen som elevernas resonemang och 

placering i ett sammanhang och Pettersson undersöker den genom att studera elevernas 

anpassning till och utforskning av miljön. Taflin undersöker processen genom att studera 

elevens konstruktion av kunskap i en lärandemiljö. Alla tre studerar elevens konstruktion av 

kunskap. Taflin gör det genom att tittar på hur elevens tillvägagångssätt formar dess förståelse 

medan Nilsson studerar hur elevens olika sätt att se på ett fenomen utvecklar dess förståelse. 

Pettersson studerar elevens förståelse genom att dela in den i tre kategorier och studera vilka 

faktorer som leder till den typen av förståelse.  
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Lärandeprocessen ses i alla tre studier som elevens konstruktion av kunskap genom en 

anpassning till miljön/omständigheterna.  

 

 

5.4 En psykologisk syn på lärande 

Magnus Österholms avhandling Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom 

matematiken från 2006 är syftet ”…undersöka om läs-förståelse för matematiska texter är en 

speciell typ av process som kräver speciella kunskaper eller förmågor. Finns det något som 

kan kallas ”matematisk läsförstå-else” eller handlar det primärt om ”vanlig” läsförståelse som 

också kan appliceras på en matematisk text” (Österholm 2006, s 4)?  Han gör detta genom att 

analysera elevernas läsförståelse av olika typer av texter som behandlar matematik från en 

grundläggande universitetsnivå. Detta studeras utifrån två olika perspektiv ett kognitivt och 

ett metakognitiv. Den kognitiva perspektivet studerar läsförmågor och ämneskunskaper i 

relation till läsförståelse och det metakognitivt studerar uppfattningar och hur man som läsare 

avgör om man förstått en text 

 

I avhandlingen ingår tre empiriska studier samt teoretiska diskussioner som bland annat utgår 

från två litteraturstudier, den ena om egenskaper hos matematiska texter och den andra om 

läsning i relation till problemlösning. I de empiriska studierna gör Österholm en jämförelse av 

läsförståelse av matematiska texter med texter med annat ämnesinnehåll och läsförståelsen av 

olika typer av matematiska texter. Matematiska texter menar Österholm använder 

matematiskt symbolanvändningen och berör matematiska begrepp och procedurer. Dessutom 

undersöks hur studerande uppfattar sin egen läsförståelse samt läsning och texter i allmänhet 

inom matematik, och huruvida variationer i dessa uppfattningar kan kopplas till 

läsförståelsen. 

 

Österholm kommer fram till att studenterna verkar använda en speciell sorts läsförmåga för 

matematiska texter, nämligen att fokusera på symboler i en text. För matematiska texter utan 

symboler utnyttjas en mer generell läsförmåga, det vill säga en läsförmåga som också används 

för texter med annat ämnesinnehåll. Men när symboler finns i texten läses alltså texten på ett 

särskilt sätt. Österholm menar att den speciella läsförmågan som studenterna utvecklar 

påverkar läsförståelsen på olika sätt för olika typer av texter, som beror av om de berör 

begrepp eller procedurer. Det han studerar är studenternas kognitiva förmåga när de läser ett 

matematiskt text. Där fokus ligger på olika läsförmågor och ämneskunskaper samt deras 
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relationer till läsförståelse av matematiska texter. Han menar att i jämförelsen med när den 

speciella läsförmågan används så skapas en sämre läsförståelse än när den generella 

läsförmågan utnyttjas. Österholms slutsats är att det inte nödvändigtvis handlar om utveckla 

en särskild matematisk läsförståelse utan att istället utnyttja den generell läsförmåga när man 

läser matematiska texter.  

 

Österholm slutsats visar att studenternas uppfattning, som undersökts med hjälp av en enkät, 

inte har någon tydlig och oberoende effekt på läsförståelse. Med det menar han att den 

uppfattning man har om matematiska texter inte nödvändigtvis styr den automatiska läsningen 

av den. Han menar att det är omedvetna aspekter som styr denna process. Detta är ett 

metakognitivt synsätt. Denna slutsats kan förstås som en antydan om en skillnad mellan 

medvetna aspekter och omedvetna aspekter. De medvetna aspekterna är uppfattningar och 

reflektion kring det man förstår. De omedvetna är de mer automatiska processer som styr 

förstålelsen av en text när den läses. Österholm kommer fram att det inte verkar finnas någon 

anledning att betrakta läsning av matematiska texter som en speciell sorts process som kräver 

särskilda läsförmågor. Han menar att elevernas utveckling av speciella läsförmågor istället 

kan handla om att de inte upplevt något behov av, eller krav på, att läsa olika typer av 

matematiska texter där likheter med läsning i allmänhet kan uppmärksammas och utnyttjas. 

Det Österholms gör i sin studie är att studera lärande utifrån ett psykologiskt perspektiv där 

han undersöker lärandeprocesser utifrån det kognitiva och metakognitiva sättet. 

 

Britt Lindahls avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om 

vägen till gymnasiet från 2003 är syftet ”…att följa en grupp elever från skolår 5 genom 

resten av grundskolan för att beskriva och analysera hur elevers attityder till och intresse för 

naturvetenskap och teknik utvecklas och förändras och hur detta och andra faktorer kan ha 

påverkat deras val av program till gymnasieskolan”(Lindahl 2003, s. 20). Lindahl undersöker 

om elevernas uppfattning om vad det innebär att lära sig ämnet påverkar deras inställning till 

den, hur de skattar sin förståelse av ämnet samt deras beslut att fortsätta studera den.    

 

Lindahl använder sig av observationer för att få kännedom om bakgrunden och 

sammanhanget i undervisningen och av enkäter för att få en överblick av gruppers 

uppfattningar om ämnet. Hon intervjuar elever för att få, menar hon, en fördjupad kunskap 

om eleven själv och dennes uppfattning om skolan, undervisningen och framtiden samt 

elevens förståelse av några naturvetenskapliga fenomen. 
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Lindahl kommer fram till att ungdomar har lust att lära naturvetenskap och teknik. Hennes 

resultat visar att om man ser till alla Na-ämnen är det mer än hälften av eleverna i studien som 

uttalar ett positivt intresse för att lära sig mer men samtidigt är de kritiska mot det innehåll 

och den undervisning skolan erbjuder. Men hon menar att om man tiitar på vilka som väljer 

ett naturvetenskaplig och tekniskt program är det få som har en lust att lära mer om de Na- 

ämnena. Många av de elever, som Lindahl menar är verkligen intresserade, kunniga och har 

hög förmåga, väljer istället det samhällsvetenskapliga programmet. 

 

Lindahl menar att eleverna kommer till Na-undervisningen på ”högstadiet” med en bild att Na 

är detsamma som experimentdagar och att de blir besvikna när de möter katederundervisning 

och stenciler. Även om undervisningen förändras, förändras inte elevernas uppfattning om 

den utan de säger sig sakna en tidig erfarenhet att bygga sitt lärande på som de har i andra 

ämnen. Detta gör, menar Lindahl, att de upplever att det är så mycket mer som ska läras och 

så svårt direkt att de inte förstår något.   

 

Lindahls tolkning av elevernas gymnasieval visar att många elever har en positiv attityd till 

Na men också att nästan alla har en ännu positivare attityd till andra ämnen i skolan. De 

plikter eleverna känner inför gymnasievalet är sällan starkt uttalade. Men de föräldrar som 

ställer krav på sina barn, ställer det på ett teoretiskt program men vilket program överlåter de 

åt sina barn. Lindahls resultat av självförmågan, följer samma mönster som attityden. Många 

elever känner sig duktiga i Na men de flesta uppfattar sig ännu duktigare i andra ämnen. För 

de allra flesta eleverna är attityden det avgörande när det gäller deras val att fortsätta studera 

ämnet men självförmågan har betydelse framför allt om dessa två, attityden och 

självförmågan, påverkar varandra. Det Lindahl gör är att studera hur lusten till att lära Na-

ämnerna påverkar fortsatta studier av de. Hon utför sin studie utifrån ett psykologiskt 

perspektiv där hon tittar på vilken roll elevernas attityder, uppfattning, förmåga och förståelse 

spelar vid valet av fortsatta studier av Na-ämnerna.  

 

 

5.4.1 Sammanfattning  

Det som undersöks i de båda studierna är elevernas uppfattningar. Österholm studerar vilken 

inverkan elevernas uppfattning av matematiska texter har på läsförståelsen av de medan 

Lindahl intresserar sig för vilken roll elevernas uppfattning av naturvetenskapliga ämnen har i 
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deras val att fortsätt studerad ämnet. Österholm undersöker kognitiva förmågor medan 

Lindahl studerar elevernas intresse och attityder till naturvetenskapliga ämnen.  

 

Båda undersökningarna studerar lärandeprocessen utifrån elevens uppfattning av lärandet. I 

Österholms fall studeras lärandeprocessen utifrån elevens uppfattning att läsa en matematisk 

text. I Lindahl studeras lärandeprocessen utifrån elevens uppfattning om vad det innebär att 

lära sig naturvetenskap.  

 

 

5.5 Forskning om begreppsförståelse och lärande 

I Karolina Österlinds avhandling Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande 

arbetssätt – Studier av elevers arbete med miljöfrågor är syftet ”…att visa hur elever skapar 

förståelse av ett undervisningsinnehåll inom ramen för denna uppläggning av 

undervisningen”(Österlind 2007, s.8). Studien undersöker hur högstadieelever skapar 

förståelse av olika teoretiska begrepp inom miljöundervisningen, samt vilken betydelse 

undervisningens utformning har för elevernas förståelse och begreppsbildning. I Österlinds 

studie arbetar eleverna med ämnesövergripande teman. Hon väljer att titta på denna typ av 

undervisning eftersom ett centralt argument för temaundervisningen, menar Österlind, är att 

den skapar ett sammanhang för eleven som underlättar förståelsen. Österlind menar att detta 

argument grundar sig på att temaarbeten utgår från verklighetsanknutna problem och på så 

sätt inte är lika fragmentiserad som ämnesuppdelad undervisning.  

 

I Österlinds avhandling ingår tre artiklar som bygger på data från tre olika studier. Studierna 

är genomförda inom ramen för elevernas ordinarie undervisning. I studie 1 och 2 undersöks 

elevernas förståelse av en miljöfråga och teoretiska begrepp som relaterar till den. I Studie 1 

undersöks hur användningen av olika skriftliga källor skapar förståelse och studie 2 undersöks 

hur praktiska aktiviteter skapar förståelse. I Studie 3 undersöker Österlind vilken inverkan 

emotionella faktorer har i elevernas lärande. Det empiriska materialet utgörs av inspelade 

samtal, observationsanteckningar och det skriftliga materialet eleverna producerar.  

 

Österlind kommer fram till att i den ämnesövergripande undervisningen skapar eleverna andra 

sammanhang än de som är tänkta och att det begränsar deras förståelse. Med detta menar hon 

att elevernas studie av växthuseffekten kan komma att handla om energiomvandling och inte 

allas kopplas till eller hjälpa till att förstå det som var meningen. Hon analyserar det språk 
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som eleverna använder som ett slags avbildning av deras tänkande. Detta är en grund idé då 

man studera lärande utifrån kognitiva faktorer. I Österlinds undersökning om olika skriftliga 

källors inverkan på begreppsförståelse kommer hon fram till att eleverna har svårt att skilja 

mellan olika innebörder som enskilda begrepp antar i olika begreppsliga sammanhang. Detta 

innebär att eleverna har svårt att identifiera innebörden av enskilda begrepp som är relevanta 

för den miljöfråga de arbetar med. Österlind studerar undervisningen där eleverna undervisas 

genom praktiska aktiviteter. I denna typ av undervisning kommer hon fram till att eleverna 

inte relaterar teoretiska begrepp till aktiviteten, så som är tänkt i undervisningen, istället tolkar 

eleverna begreppen inom ramen för olika praktiska sammanhang. Österlind menar att 

eleverna i praktiska sammanhang bildar egna tolkningssammanhang skilda från det teoretiska 

sammanhanget. Österlind studerar på vilket sätt emotionella faktorer spelar roll i elevernas 

lärande. Honkommer fram till, i den tredje studien, att sammanhanget för en elevs arbete 

ändras då elevens värderingar avseende en miljöfråga aktualiseras. Österlind menar att 

resultatet av hennes avhandling visar att elevers skapande av sammanhang, elevers 

kontextualisering, är en central del i elevers begreppsbildning. Österlind studie kan 

sammanfattas med att hon studerar elevernas begreppsförståelse ur kognitiva faktorer, ur 

emotionella faktorer och ur en konstruktivistisk syn på lärande. 

 

I Lena Hanssons avhandling ”Enligt fysiken eller enligt mig själv?” Gymnasieelever, fysiken 

och grundantagande om världen (2006) kan syftet delas in i fyra punkter: 

 

-  förekomsten av elever som beskriver sin egen och fysikens syn på olika sätt 

- vilken typ av grundantagande om världen som eleven förknippar med fysiken 

- vilken betydelse grundantaganden kan ha för elevers möjlighet att förstå 

specifika modeller i fysiken och för deras vilja att lära naturvetenskap/fysik 

- få inledande kunskap om hur grundantagande kan behandlas i 

fysikundervisningen (Hansson 2006, s 47). 

 

Hansson har valt att titta på ett specifikt område för studien, nämligen universums uppkomst 

och utvecklig och existentiella frågor kopplade till detta. Hon lägger fokus på elevernas syn 

om relationen mellan naturvetenskapen och religionen.  

 

Hanssons avhandling bygger på empirin från två delstudier. Den första studien studerar 

elevers skriftliga svar och uttalanden under intervjuer, medan den andra studien bygger på 
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observationer av elevers gruppdiskussioner. Gruppdiskussionerna utformades utifrån 

erfarenheterna från den första studien och utgjorde en del av en undervisningssekvens inom 

ramen för elevernas fysikundervisning. Eleverna som deltar i de båda studierna går alla det 

tredje året på gymnasiet och läser kursen Fysik B. 

 

Hanssons studie kommer fram till att det finns elever som beskriver sin egen och fysikens syn 

på olika sätt. Detta gäller såväl frågor om universums uppkomst och utveckling som frågor 

om t.ex. relationen mellan naturvetenskap och religion. Resultaten visar att de 

grundantaganden som vanligtvis är underförstådda i fysiken inte med självklarhet associeras 

med fysiken av eleverna.  

 

Hansson menar att en diskussion bör föras, inom ramen för fysikundervisningen, kring vilken 

typ av grundantaganden som fysiken bygger på samt andra typer av antaganden människor 

kan ha om hur världen är beskaffad. Hon delar in denna diskussion i tre argument och menar 

att det första argumentet handlar om att det är svårt att förstå resonemang och modeller i 

fysiken om man inte känner till de grundantaganden som fysiken bygger på. Hansson menar 

att när inte fysikens grundantaganden diskuteras explicit är det troligt att eleven använder sig 

av sina egna grundantaganden för att försöka förstå de naturvetenskapliga modeller som 

presenteras i undervisningen. Det andra argumentet handlar om att grundantaganden bör ses 

som en del av undervisningen om naturvetenskapens natur. Det Hansson menar med detta är 

att det är vanligt att elever associerar scientistiska synsätt med fysiken. Scientism innebär att 

man menar att ingenting utom det som är åtkomligt för naturvetenskapen existerar. Detta 

utesluter möjligheten att andra möjliga dimensioner av verkligheten än den materiella 

existerar. Det tredje argumentet handlar om elevens identitet i relation till fysiken. Att 

förknippa fysiken med antaganden som inte av nödvändighet måste förknippas med fysiken, 

t.ex. scientistiska synsätt, kan göra att elever, som inte själva delar dessa antaganden, får 

svårare att identifiera sig med fysiken och kanske t.o.m. väljer bort studier i fysik.  

 

Hansson resonemang om lärande bygger inte på ett forskningsperspektiv utan hon influeras av 

olika idéer om lärandet b.la det hon kallar för ”cross-cultural learning – ett alternativt sätt att 

lära naturvetenskap” (Hansson 2006, s 18). Där lärande ses som kulturutbyte, den 

vardagliga/existentiella mot den naturvetenskapliga. Och att lärandet av abstrakta fenomen 

som inte är bevisbara bygger på ”… antaganden som ligger till grund för enskilda individers 
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tänkande eller hela kunskapssystems (t.ex. naturvetenskapens) uppbyggnad” (Hansson 2006, s 

22). Utifrån dessa idéer studerar hon lärandet av fysikaliska modeller. 

 

 

5.5.1 Sammanfattning  

Båda studierna studerar elevens förståelse av teoretiska begrepp och modeller. Österlind 

granskar hur eleverna skapar förståelse av teoretiska begrepp medan Hansson är intresserad 

av elevens förståelse av fysikaliska modeller. Båda studierna tillhör inget direkt forsknings 

perspektiv utan inspireras av en eller några idéer om lärandet. Lärandeprocessen ses som en 

följd av den undervisning eleven har haft. Österlind granska på vilket sätt den 

ämnesövergripande undervisningen skapar för- och motsättningar för lärandet. Hansson 

undersöker vilken roll de underförstådda antagandena i undervisningen spelar i elevens 

lärande.  
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6 Diskussion  

Denna studie undersöker vad som studeras när man studerar lärande i den 

matematikdidaktiska och naturvetenskapligtdidaktiska forskningen. Detta görs genom tre 

forskningsfrågor:  

 

Vilka lärandeperspektiv används för att studera lärande i den matematikdidaktiska och 

naturvetenskapligtdidaktiska forskningen? Vilka forskningsperspektiv används för att studera 

lärande i den matematikdidaktiska och naturvetenskapligtdidaktiska forskningen? Hur har 

forskarna studerat lärandeprocesser? 

 

Resultatet av det undersökta materialet delades in i fem kategorier: en sociokulturell syn på 

lärande, en fenomenografisk syn på lärande, ett konstruktivistiskt syn på lärande, en 

psykologisk syn på lärande och forskning om begreppsförståelse och lärande. Det som 

studeras i varje kategori skiljer sig drastiskt. Min analys kommer fram till att de tre första 

kategorierna bygger på forskningsperspektiv som på förhand anger vad det är som ska 

studeras. I den sociokulturella synen studerades kommunikationen, diskursen, språket och 

kontexten. I den fenomenografiska synen studerades det som eleven erfar, urskiljer och 

kritiska/viktiga aspekter av lärande. I den konstruktivistiska synen studerades 

miljö/sammanhang och elevens konstruktion av kunskap. I de två sista influeras forskarna av 

olika teorier om lärande. Detta gör det problematiskt att se likheter mellan studierna. I den 

psykologiska synen går det att urskilja elevernas uppfattningar som det centrala för studierna. 

I forskningen om begreppsförståelse och lärande är det teoretiska begrepp och modeller som 

studeras.  

 

Detta dilemma, forskningsperspektivs anknutna texter och de som inte är det, anser jag 

uppkommer på grund av problematiken med att definiera ämnesdidaktik. Jag har försökt i 

uppsatsens början att ge en definition av ämnesdidaktik, där den definieras som ett 

tvärvetenskapligt område. Denna definition är en bred definition, där ämnesdidaktik 

definieras med hjälp av andra vetenskapliga discipliner. Detta medför att de 

forskningsperspektiv som byggs upp inom ämnesdidaktiken utgör samtidigt en del inom 

andra discipliner. Den bredda definitionen av ämnesdidaktiken, anser jag, ligger också till att 

idéer om lärandet inom forskningsperspektiven ibland går in i varandra t.ex idéer från den 

kognitiva synen på lärande, som kommer från den psykologiska disciplinen, återfinns i det 

sociokulturella, det fenomenografiska, det konstruktivistiska och det psykologiska 
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perspektivet. På grund av detta dilemma har urskiljningen av vad som studeras när man 

studerar lärandet med tydlighet kunnat urskiljas i författarnas slutsatser de. Det är i 

slutsatserna som det blir tydligt vad det är som har problematiserats och det är också där det 

blir tydligt vilket forskningsperspektiv eller idéer om lärande som studien förankrats i.   

 

Vad denna uppsats kommer att handla om var givet ganska tidigt i arbetet även om det inte 

var välformulerat. Denna studie började som en studie i matematikdidaktisk forskning om 

lärande men på grund av problem med litteratur sökningen, att hitta liknade studier för 

strukturen och rättfärdigande av denna, har området utökas till att även omfatta Na-

didaktiken. Denna utvidgning ledde till Helldéns m fl (2005) översiktsstudie. Att hitta 

vetenskapliga texter inom matematikdidaktik har inte varit problematiskt. SMDF, Svensk 

förening för Matematik Didaktisk Forskning, hemsida utgjorde grunden till söknigen av de 

matematikdidaktiska texterna. Det som var problematisk var att hitta Na-didaktiska texter. 

Det finns brister i denna metod. Sökmetoden genererar kanske inte fram alla avhandlingar 

som behandlar lärandet i den matematikdidaktiska och Na-didaktiska forskningen. En annan 

nackdel med min studie är att det inte inkluderar forskning om lärande i de yngre åren. Detta 

hade kanske lett till andra intressanta slutsatser. Att vara ensam författare har sina nackdelar. 

Den största har varit att inte ha en diskussionspartner genom hela arbetet. Vissa brister i 

resultaten hade kanske då kunnat undvikas. Det som är självklart för mig behöver inte vara 

det för någon annan. 

 

En sociokulturell syn på lärande har fått ett stort utrymme i resultatet. Detta på grund av den 

uppmärksamhet den haft i min utbildning. Helldén m fl går in i detta forskningsperspektiv 

men behandlar den tillsammans med det konstruktivistiska och den variationsteoretiska. Niss 

(2000a) tar inte upp de olika perspektiven men hans slutsats om att vissa läroprocesser är 

gemensamma för grupper av elever hänger ihop med att lärandeprocesser kan studeras utifrån 

olika perspektiv.  Olika psykologiska faktorers inverkan på lärande tar både Helldén m fl upp 

men också Niss (2000a) då han menar att vissa lärandeprocesser är specifika för den enskilde 

eleven. Begreppsförståelse hamnar lite vid sidan av de andra studierna av lärandeprocesser. 

Både Helldén m fl och Niss (2000a) tar upp begreppsförståelse. Min analys visar att även om 

begreppsförståelse kan studeras utifrån de olika synerna på lärande, sociokulturella och 

konstruktivistiska, utgör den ett stort område inom den matematikdidaktiska och Na-

didaktiska forskningen om lärande. Men även att, som mitt resultat, visar behöver inte studier 

om begreppsförståelse tillhöra ett specifikt forskningsperspektiv.  
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Forskarnas slutsatser utifrån deras problematisering har varit viktigt att ta upp. Detta på grund 

av att utifrån olika utgångspunkter kommer olika företeelser att problematiseras. Därför har 

det varit viktigt för mig att inte bara titta på vad och hur de problematiseras utan också hur 

resultatet speglar detta. Förutom den sociokulturella synen på lärande har 

forskningsperspektivet i de resterande kategorierna inte studerats i lika stor utsträckning. 

Detta är en svaghet i min analysmetod där kännedomen om vilket sammanhang språkliga 

formuleringar befinner sig i är viktig. En mera utförlig utforskning av forskningsperspektiven 

hade varit att föredra.  
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