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ÖÖversikt versikt 

1. Vad skall en elev kunna?
2. Matematik genom problemlösning – ett 

exempel.
3. Skapa matematiska diskussioner i 

klassrummet.
4. Utbildning av matematiklärare.

StyrdokumentStyrdokument
Utvecklar sin förmåga att upptäcka och 
använda matematik i meningsfulla 
sammanhang (Lpfö 98).
Utbildningen i matematik skall ge eleven 
möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta 
situationer i ett aktivt och öppet sökande 
efter förståelse, nya insikter och lösningar på
olika problem. (Kursplan i Ma, Grundskolan).

StyrdokumentStyrdokument

Utbildningen i matematik i gymnasieskolan 
syftar också till att eleverna skall kunna 
analysera, kritiskt bedöma och lösa 
problem för att självständigt kunna ta 
ställning i frågor, som är viktiga både för 
dem själva och samhället, som t.ex. etiska 
frågor och miljöfrågor.  (Kursplan 
Gymnasial utbildning).

Kunskap och kompetens i Kunskap och kompetens i 
matematikmatematik

Ämnesområden: Geometri, algebra, 
aritmetik, funktioner, procent, bråktal 
osv.
Kompetenser: Räknefärdighet, 
begreppsförståelse, 
problemlösningsförmåga, logiskt 
tänkande, positiv inställning till matematik.

ProblemlProblemlöösningsning

Matematik för problemlösning
Undervisning om problemlösning
Matematik genom problemlösning

Uppgift, problem, rikt problem.



Rika matematiskt problemRika matematiskt problem

1. Introducera matematiska idéer.
2. Lätt att förstå problemet.
3. Utmanande och kräva insats.
4. Olika strategier och representationer.
5. Skall kunna initiera rika diskussioner.
6. Brobyggare mellan områden.
7. Leda till nya matematiska problem.

Ett rikt problem (Hagland mfl.)Ett rikt problem (Hagland mfl.)

Lisa skall köpa lösglass i kulor och kan 
välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två
glasskulor.

a)På hur många olika sätt kan hon välja sin 
glass.

b)Hitta på ett eget liknande problem. Lös 
det.

Att tolka uppgiftenAtt tolka uppgiften

Ordning (jordgubb-vanilj, vanilj-jordgubb) 
Tillbakaläggning (vanilj-vanilj)

Kombinationer av detta ger fyra olika 
problem. Vi tittar på det som inte tar 
hänsyn till ordningen och som är utan 
tillbakaläggning.

LLöösningsstrategiersningsstrategier

Testa olika kombinationer.
Systematiskt letande.
Upptäcka mönster (3+2+1).

Rekursionsformel, aritmetisk talföljd.
Generella fallet ger antal delmängder k 
element ur en mängd med n element: n 
över k.

RepresenationsformerRepresenationsformer

Konkret (laborativt material).
Logiska resonemang. (Språkligt)
Algebraiskt, artimetiskt.
Geometriskt/grafiskt/tabell

KLAG

Hur skall problemlHur skall problemlöösning sning 
undervisas.undervisas.

Lärare väljer problem.
Introducera problemet för eleverna.
Elever jobbar enskilt och sedan i grupp. 
Läraren snappar upp olika 
lösningsstrategier och 
representationsformer samt att guida 
eleverna.
Problemet diskuteras i helklass. 
Lösningar skrivs på tavlan och 
argumenteras för.



Diskussioner i de matematiska Diskussioner i de matematiska 
klassrummet. Loef Franke, 2007klassrummet. Loef Franke, 2007
Lampert  (2004) ser undervisning i två

breda termer
1)Att skapa relationer mellan lärare och 

elever.
2)Att skapa produktiva matematiska 

diskussioner.
Detta kräver kunskap om elever, 

klassrummet och matematiken.

ÖÖvergripande arbetssvergripande arbetssäätt och tt och 
kunskap enligt forskningen.kunskap enligt forskningen.

Mer tid på färre rika problem.
Kunskap om elevers matematiska 
tänkande ger möjlighet till frågor byggda 
på elevers idéer, lyfter flera strategier, 
kopplar strategier.
Låta eleverna presentera lösningar, gissa 
lösningar, diskutera olika 
representationsformer, förklara deras 
lösningsprocedurer, generalisera.

Vad fungerar sVad fungerar säämremre
I-R-E struktur på diskussioner.
I-R-E undervisning är ofta kopplat till 
kortare uppgifter, lite förklaring hur 
elever tänker, arbete med gissningar och 
gemensamma försök att stärka eller 
förkasta dessa.

Att leda helklassdiskussionerAtt leda helklassdiskussioner

Läraren måste förhålla sig till:
- Vilka är aktiva?
- Hur deltar de?
- Vad har de för förkunskap?
- Vilka matematiska idéer och 

representationsformer kommer upp?
- Vilka idéer är värt att lägga tid på?
- Lyfta fram matematiska idéer och hur de 

är kopplade till varandra.

Vidare skall lVidare skall läärarnararna……

Välja och introducera problem.
Få med så många som möjligt.
Socialisera in elever i hur matematik 
diskuteras.
Kommentera och utveckla elevernas 
resonemang.
Ifrågasätta elevers sätt att resonera i syfta 
att utveckla deras tänkande.

Vad syftar diskussionerna till?Vad syftar diskussionerna till?

Skapa en gemensam kunskap som går att 
bygga vidare på.
Tillfälle att lyfta flera sätt att resonera 
kring matematiska problem.
Utveckla matematiska argumentation och 
sätt att förklara.



Tekniker fTekniker föör att leda diskussionerr att leda diskussioner

Revoicing – repetera, utvidga, 
omformulera, rapportera.

Syftar till att klargöra och utvidga 
diskussionen.

Problematik: Lärardilemma gällande innehåll 
vs. lärandeprocess, diskussioner kan leda 
till osämja (jmf Cobb och kollegor).

Uppgifter och Problem (igen).Uppgifter och Problem (igen).

Skall engagera studenter i resonemang 
om viktiga matematiska idéer.
Problem skall kunna lösas på flera sätt, 
med flera representationsformer och 
kräva tolkning, antaganden, och 
argumentering för riktigheten i lösningen.

Problem som öppnar för flera 
lösningsstrategier, viktiga matematiska 
idéer och är av intresse för studenterna 
är viktigt för klassrumsdiskussionerna 
(jmf. Hagland mfl, 2005).

Slutsatser Slutsatser -- KlassrumsdiskussinerKlassrumsdiskussiner

Olika former att diskussioner spelar stor 
roll för elevers lärande.
Läraren är otroligt viktig.
Detaljer i kommunikationen är mycket 
betydelsefulla.
Mer forskning om t ex likvärdighet 
behövs.

Att etablera normerAtt etablera normer

Norm: förväntningar och krav som 
påverkar hur lärare och studenter talar 
och vilka möjligheter det finns att 
diskutera.
Vem får tala, när, om vad, vilka frågor och 
lösningar anses relevanta osv.

Typiska normer i västerländska klassrum: 
Jobba i läroboken med många uppgifter 
och den som är snabb är duktig (Hiebert 
et al, 2003).



Cobb och kollegorCobb och kollegor

Talar om att skapa sociala respektive 
sociomathematical norms i klassrummet.
Social normer: Lyssna på varandra; bygga 
vidare på vad andra säger; argumentera 
och förklara påståenden. Hur tavlan 
används, hur samarbete sker, respekt för 
andras förslag. Argument snarare än 
person räknas.

Normer som styr individuellt arbete: 
klargöra förutsättningar, formulera 
hypoteser, reflektera över 
lösningsstrategier.
Sociomathematical normer: Vad är en 
(bra) matematisk förklaring; vad är olika 
matematik och vad är samma?  

Aspekter vid skapandet av Aspekter vid skapandet av 
sociomathematical normer.sociomathematical normer.

Balansgång mellan struktur och elevers 
förslag och intressen.
Betydelsen av representationsformer.

McClain and Cobb (2001).
Hur mycket och på vilket sätt styr 
strukturer och relationer utanför 
klassrummet? (jmf Civil och Planas, 2004).

Lärarna måste ha djup kunskap om både 
eleverna och matematiken för att kunna 
leda utvecklingen av sociomathematical 
normer. Vidare ger en sådan typ av 
undervisning god möjligheter att läraren 
lär sig mycket nytt gällande matematik, 
studenters tänkande och att guide 
helklassdiskussioner.

Vad skall en lVad skall en läärare i matematik rare i matematik 
kunna (som ingen annan kan).kunna (som ingen annan kan).

Kunna lösa matematiska problem på
många olika sätt (strategier –
representationer).
Förstå hur elever tänker matematiskt och 
börja där de befinner sig.
Skicklig på att leda produktiva 
helklassdiskussioner om viktiga aspekter 
av matematik.

MatematiklMatematikläärarkunskap i relation till rarkunskap i relation till 
utbildning och fortbildning.utbildning och fortbildning.

Lärarutbildningen, styrdokument, 
skolpraktik, och lärarstudenter.
Förslag på viktiga aspekter och ingångar 
till utbildning och fortbildning av lärare 
som skall undervisa matematik enligt 
Sowder (2007).



Utbildning och fortbildningar Utbildning och fortbildningar 
(Sowder, 2007).(Sowder, 2007).

Utveckla en gemensam och nyanserad 
bild av vad det innebär att kunna 
matematik. 
Jmf Läro- och kursplaner samt ramverk 
från t ex NCTM Standards (2000) och 
“Adding it up” Kilpatrick et al (2001).

MMåål 2: Ll 2: Läärares matematiska rares matematiska 
kunnandekunnande

Ma (1999) satte igång en debatt om vad 
som ingår i en en djup matematiskt 
kunskap utifrån jämförelser mellan 
Kinesiska och Amerikanska 
matematiklärare och hon fann stora 
skillnader i hur de handskades med 
aspekter på taluppfattning.

Kunskapsbas Ma (1999)Kunskapsbas Ma (1999)

Sammanlänkad kunskap mellan begrepp 
och procedurer.
Kunna lösa problem på olika sätt och med 
olika representationsformer samt se för-
och nackdelar med dessa.
God kunskap om grundbegrepp som =, 
tiobassystemet, funktioner.
Att se det som undervisas som en del av 
en helhet. 

Pedagogisk Pedagogisk äämneskunskapmneskunskap

Kunskap om syftet med att undervisa 
matematik
Kunskap om vanliga sätt hos elever att 
tänka matematik och även om individuella 
elevers sätt att tänka.
Kunskap om läro- och kursplaner, 
läroböcker och övriga ramfaktorer.
Kunskaper om undervisningsmetoder och 
represenationsformer.

LikvLikväärdighetrdighet

Att se alla individer som kapabla tänkande 
individer oavsett social eller kulturell 
bakgrund, kön, eller klass.
Att utifrån individers behov tillhandahålla 
resurser så att alla har goda möjligheter 
att lära sig matematik.

Utvecklandet av en Utvecklandet av en 
matematiklmatematiklääraridentitet.raridentitet.

Matematik är kul, viktigt och användbart 
både för samhället och individen.
Jag som lärare har en unik kunskap om 
matematik och hur den matematiken skall 
undervisas.



IngIngåångar till fortbildning ngar till fortbildning fföörr praktikpraktik

Elevers matematiska tänkande
Styrdokument och textböcker
Fokus på en lektion
Formella kurser

Vid alla dessa ingångar är det viktigt att 
lärarna fokuserar på relevant matematik.

IngIngåångar till lngar till läärande rande frfråånn praktikenpraktiken

Lesson studies
Professionella grupperingar
Utvecklingsskolor (cf Finland)

Kommande forskning.Kommande forskning.

Ryve och Hemmi har precis initierat ett 
projekt som syftar till att jämföra 
undervisning och lärarutbildning i Sverige 
och Finland.


