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Forskningsområden:	  vad	  behöver	  vi	  klargöra?	  

1.  Varför	  man	  ska	  lära	  sig	  matemaDk.	  	  
2.  Vad	  det	  innebär	  aK	  behärska	  matemaDk.	  	  
3.  Hur	  man	  lär	  sig	  matemaDk.	  	  
4.  Inverkan	  av	  affekDva	  aspekter.	  	  
5.  Hur	  undervisning	  kan	  stödja	  lärande.	  	  
6.  Hur	  matemaDkundervisning	  relaterar	  Dll	  andra	  ämnen.	  
7.  Vilka	  kompetenser	  lärare	  bör	  ha.	  	  
8.  Hur	  elevers	  kompetenser	  ska	  bedömas.	  	  
9.  Policy	  och	  utbildningspoliDk.	  	  
10.  Den	  matemaDkdidakDska	  forskningens	  karaktär.	  	  



Påstående:	  utbildningsvetenskaplig	  
forskning	  har	  svagt	  inflytande	  på	  
skolverksamheten.	  Stämmer	  det?	  

•  Ja,	  Dll	  stora	  delar.	  Varför	  är	  det	  så?	  
•  Tänkbart	  svar	  från	  forskare:	  Skolan	  och	  omvärlden	  
begriper	  inte	  hur	  bra	  och	  användbar	  forskning	  vi	  gör.	  	  

•  Tänkbart	  svar	  från	  skolan	  och	  omvärlden:	  Forskare	  
presenterar	  forskning	  i	  för	  krångligt	  format	  och	  
forskar	  inte	  om	  sådant	  som	  vi	  har	  användning	  för.	  
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•  Forskningen	  har	  inte	  hunnit	  lika	  långt	  som	  t.ex.	  inom	  
medicin,	  teknik	  och	  naturvetenskap.	  

•  SystemaDskt	  utvecklingsarbete	  saknas.	  
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RepresentaDon	  av	  verkligheten	  

•  Arnes	  bästa	  Dd	  på	  100	  meter	  löpning	  är	  11	  
sekunder.	  Hur	  snabbt	  springer	  han	  10	  000	  
meter?	  

•  Lösning:	  100·∙11s	  =	  1100s	  =	  18min	  20s	  
	  
•  Hur	  åtgärda	  undervisningsproblemet	  som	  
exemplifieras?	  
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EkvaDonslösning	  
•  Lös	  ekvaDonen	  3x-‐5=3+x. 	   	   	   	   	  	  
•  Vanligt	  svar:	  	   	  3x-‐5=3+x	  

	   	   	   	   	   	  2x-‐5=3	  
	   	   	   	   	   	  2x=8	  
	   	   	   	   	   	  x=4	  

•  Är	  x=10	  en	  lösning	  Dll	  ekvaDonen	  3x-‐5=3+x?	  
•  Vanligt	  svar:	  vet	  ej.	  
•  Metod:	  Testa	  om	  x=10	  är	  en	  lösning	  genom	  aK	  ersäKa	  x	  
med	  10:	  
3*10-‐5=25,	  3+10=13,	  25≠13.	  10	  är	  inte	  lösning.	  

•  Åtgärdar	  vi	  undervisningsproblemet	  genom	  aK	  lära	  
eleverna	  metoden	  för	  aK	  testa	  om	  eK	  givet	  x	  är	  en	  
lösning?	   6	  



UtanDllärd	  formel	  
S:	  ”Är	  a5·∙a3=2a15?”	  
JL:	  ”Nej,	  addera	  exponenterna:	  	  a5·∙a3=a5+3=a8.”	  
S:	  ”Tack,	  då	  förstår	  jag.”	  
	  
Varför	  resonerar	  inte	  S	  själv?	  
am	  =	  a·∙a·∙a·∙·∙·∙a	  med	  m	  faktorer,	  så	  
a5·∙a3	  =	  a·∙a·∙a·∙a·∙a	  ·∙	  a·∙a·∙a	  =a8.	  
	  
•  Försöker	  minnas	  en	  procedur	  istället	  för	  aK	  använda	  
problemlösning	  och	  akDvera	  begreppsförståelse.	  	  

•  Hämmande	  uppfaKning	  om	  vad	  matemaDk	  är.	  
•  Hur	  åtgärda	  undervisningsproblemet?	  
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Lärandesvårigheter	  

"Aler	  several	  years	  of	  execuDng	  procedures	  they	  do	  
not	  understand,	  students'	  behaviour	  is	  so	  rule-‐
governed	  and	  so	  liKle	  affected	  by	  conceptual	  
understanding	  that	  one	  can	  model	  their	  behaviour	  and	  
predict	  the	  errors	  they	  will	  make	  by	  looking	  only	  at	  the	  
symbol	  manipulaDon	  rules	  they	  have	  been	  taught	  and	  
pretending	  that	  they	  are	  following	  these	  rules	  like	  
robots	  with	  poor	  memories.”	  (Hiebert	  2003)	  
	  
•  Hur	  använda	  dessa	  insikter	  i	  verksamhetsutveckling?	  
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Undervisningsförsök:	  AK	  lära	  via	  kreaDva	  
eller	  imitaDva	  resonemang.	  

•  Lärandemål:	  AK	  bäKre	  förstå	  matemaDken.	  
•  Problem:	  OmfaKande	  och	  ineffekDvt	  utanDllärande.	  
PotenDal:	  MatemaDken	  går	  aK	  förstå.	  

•  Design:	  Låt	  elever	  själva	  resonera	  sig	  fram	  Dll	  den	  
nya	  kunskapen,	  istället	  för	  aK	  läraren	  eller	  boken	  
ger	  dem	  färdiga	  metoder.	  	  

•  Försök	  och	  utvärdering:	  Än	  så	  länge	  i	  ’laboratoriet’,	  
jämför	  imitaDv	  och	  kreaDv	  träning	  för	  aK	  klargöra	  
grundläggande	  fenomen.	  I	  klassrummet	  senare.	  
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När man sätter samman kvadrater i 
en rad ser det ut som i figuren till 
höger. Till 4 kvadrater i rad behövs 
13 tändstickor:	


	  
	   Om x är antalet kvadrater som ska läggas i rad så kan man 

beräkna antalet tändstickor y med funktionen	

	

Exempel: Om 4 kvadrater ska läggas i rad behövs 	

y=3x+1=3·4+1=13 tändstickor.	

	  
Hur många tändstickor behövs för att få 6 kvadrater i rad?	

	  

y=3x+1	  
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Fig. 2 – En representation av gruppernas prestation på de separata uppgifterna. Man kan tydligt se 
vilka uppgifter där grupperna presterade likvärdigt (dubbelkvadrat, kvadratisk botten, lika sidor osv.) 
och där grupperna tydligt skiljde sig åt(Olika sidor, Enkelrad). Y-axeln anger den andel utav 
deltagarna i varje grupp som fick rätt svar på varje uppgift.  

 

Fig. 3+4 – De båda gruppernas genomsnittliga prestation på de matematiska uppgifterna. Detta 
illustrerar  den  tydliga  skillnaden  mellan  så  kallat  ’performance  drop’  mellan  grupperna.  Den  
genomsnittlige AR-deltagaren hade en skillnad på 45 procentenheter i sin prestation mellan 
träningstillfället och testtillfället medan CMR-deltagare hade en genomsnittlig skillnad på endast 14 
procentenheter.  
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Fig. 9 – En avbildning av hjärnan och dess aktivitet under matematikuppgifterna. Kontrasten visar de 
områden där AR har signifikant högre aktivitet än CMR (p<.001 uncorrected; klusterstorlek>=10). 
Figuren visar mer aktivitet i två delar av hjärnan; 1 – Inferiora frontalkortex, 2 – Mid. temporalloben. 
Area 1 kan sammankopplas med exekutiva funktioner såsom kognitiv kontroll, arbetsminne och 
försök till framplockning av minne. Area 2 ligger i ett område associerat med minnesfunktioner/-
representationer. 
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