
Matematik – ett innehållsligt 
kommunikations- och resonemangsämne

Matematiklärarens, lektorns och undervisningsforskarens 
perspektiv på matematikundervisning

Lärarnas forskningskonferens 2020-10-27
Tuula Maunula



Först något om att arbeta på Rinkebyskolan

En kort tunnelbaneresa till meningsfullhet

Många fantastiska elever och föräldrar 

Den största undervisningsutmaningen hittills, jag lär mig mycket nu

Kollegor som vill och kämpar, mer och mer tillsammans!



Matematik –
ett innehållsligt kommunikations- och resonemangsämne

Undervisning ska inte syfta till att förmedla lärarens 
kunskaper, utan till att utveckla elevernas.



Matematik –
ett innehållsligt kommunikations- och resonemangsämne

Senaste upptäckten i mitt klassrum:  

Vilket tal ligger mitt emellan -2 och 3?

Yahye: -5
Vad ligger bakom hans felaktiga svar? 



När är vi fel ute?
• När vi låter boken, med sin eviga repetition och snabba byten av 

matematiska områden, styra undervisningen. Eller digitala läromedel 

med samma innehållsliga behandling. 

• När vi snabbt lotsar elever till rätt svar. 

• När vi visar en procedur som eleverna sen ska träna på. 

• När vi säger: det bara är så, det är regler i matte.

• När vi inte låtsas höra elevers frågor som vi inte kan svara på/förstå.

• När vi låter eleverna lösa rutinuppgifter för att få lugnt i klassen.

• När vi låtsas som att eleverna arbetar med datorerna.

• När elever tvingas plugga allt hemma för att lektionerna är så stökiga.

• När vår ständiga bedömning hindrar elever att bidra med sina 

feltankar, försök och frågor.



Och vad ska vi göra för att hamna rätt då?  

Vi måste få eleverna att anstränga sig…
…och till det behövs både piska och morot!

Den mest outnyttjade moroten i svensk matematikundervisning är…

glädjen i att förstå något



Vad är att förstå? 
Instrumentell förståelse och relationell förståelse (Skemp, 1976)

Exempelvis att multiplicera 4,32 med 10

Instrumentell förståelse: flytta decimalkommat

Relationell förståelse: flytta siffror eftersom de blir 10 ggr större och det innebär en 

positions ”förflyttning” i vårt tiobassystem. 

Instrumentell ”förståelse” : matematikundervisningens snabbmat



Relationell förståelse 
(begreppskunskap/konceptuell kunskap) 

Dess motsats: att acceptera att det är så, att lära sig en procedur utantill som 
man kanske kommer ihåg men sällan kan generalisera. 

Mitt mest klassiska exempel är givetvis minusminusblirplus.

2 - - 3 = ? +5? - 2 - 3 = ?

- 2 - - 3 = ? -5? 

Om det åtminstone hade hetat: ”att subtrahera ett negativt tal innebär att 
resultatet är samma som att addera ett positivt tal”:  2 - - 3 = 2 + + 3 



Yahye och hans svar: 
Vilket tal ligger mitt emellan -2 och 3?
Yahye: -5
Tuula: varför det? 
Yahye: jo, det är ju som (-2) – (+3) och då är det ju skillnaden mellan negativ två och positiv 
tre. Det är ju fem där emellan. Och att det ska vara minus fem är ju för att det minsta talet 
står först, då är det negativ skillnad. 

Tänk om jag inte hade frågat utan enbart avfärdat det som att han är ute och cyklar. 

Vilket tal ligger mitt emellan -2 och 3? Vilket tal ligger mellan -2 och 3?
Vilken skillnad är det mellan -2 och 3?



Subtraktion med negativa tal i läromedel





Vi lärare behöver se undervisning på ett annat sätt…

• Den ska syfta till förståelse, inte till lärande av procedurer och regler: börja i elevers 
problemlösning och hitta felsvar där, som du kan utmana och kontrastera

• Formativa metoder för att ta fram elevers uppfattningar: som post-its, opinionsundersökningar, 
rösta hem felsvar

• Utnyttja att eleverna är olika: kollektiv undervisning som gruppövningar systematiskt, där 
elever får synliggöra olika uppfattningar och frågor

• Läromedel möjligen som stöd men inte som utgångspunkt: detta frigör tid



Fem dimensioner av matematiskt kraftfulla klassrum

1. Matematiken måste vara närvarande och innehållet i 
undervisningen kraftfullt. 

2. Det måste finnas kognitiva utmaningar 
3. Alla elever ska bidra, vi måste undervisa alla och inte bara 

de duktiga längst fram
4. Elever måste känna ägande och auktoritet i sitt lärande, de 

måste få testa sina tankar och vara matematiska. 
5. Läraren måste bjuda in till matematiskt tänkande, använda 

missuppfattningar och möta eleverna där de är
(Alan H Schoenfeld, 2014, min övers. och tolkning)



”felsvaren grundar sig ju i vad man inte förstår…om 
man kan utforska det man inte förstår så är det klart 
att man får en mycket mer nyanserad bild” 

(Alfred, 15 år)



Men vad händer med lärarrollen då? 

Vår viktigaste roll är att lyssna på hur eleverna ser på 
saker och ting, och utmana och hjälpa dem att 
utveckla sina tankar. 



Ett exempel från min avhandling 

Students’ and teachers’ jointly constituted learning opportunities –
the case of  linear equations (Maunula, 2018)

Hur hanterar lärare elevers inspel och vad händer med lärandemöjligheterna 
beroende på denna hantering? 

14 videofilmade matematiklektioner 
297 elevers olika inspel under lektionerna



Vilket innehåll bidrog eleverna med till lektionerna? 

Eleverna bidrog med aspekter som lärare ofta tar för givet.

Elevernas inspel fördjupade ämnesinnehållet (= tvingade lärare till bättre 
förklaringar). 

Jag hittade logik bakom 183 av 184 elevinspel! 
Elevernas inspel innehåller guld för undervisning.



Vad lärare bidrog med…

Aspekten: lutning

• Vad lutning är (en egenskap hos grafen eller som en relation mellan 
x- och y-värden)
• Skillnaden mellan positiv och negativ lutning
• Att koppla k-värdet till lutning 



Vad eleverna bidrog med i samma aspekt…
• Lutning = vinklar?
• Är lutningen samma på alla ställen på en rät linje?
• Har parallella linjer samma lutning?
• Kan 0 vara en lutning? (horisontell linje)
• Finns det en riktning som man måste gå på linjen? 
• Vad är negativt i -3x? Lutningen eller x?
• Är det alltid negativ lutning i andra kvadranten? 
• Är stor lutning som en julgran som nästan vält? (referensaxel)
• Vad är det för skillnad mellan lutning i en punkt och y-värdet i den 

punkten? 



Lästips: 
Priset för tystnad i undervisning 
(Maunula, 2020)



Vad ska vi göra då? Några idéer att utveckla:
Mycket färre men längre områden, möjlighet till fördjupning. Inte så bråttom.

Kommunicera mera mellan elever samt mellan elever-lärare: gruppuppgifter

Hur vi behandlar innehållet: bort med procedurerna

Innehållsliga diskussioner med elevers felsvar

Att lärare inte arbetar ensamma, det blir så tungt



Tar du enbart med dig en enda sak från den här 
föreläsningen så: Synliggör ettorna!!

2x – x ≠ 2 2x – 1x = 1x 

4 · 𝟐
𝟑
	 𝟒

𝟏
·  𝟐
𝟑



Att arbeta i team: 
Tre olika mattelärarlag (åk 7, åk 8, åk 9)
• Innehållsliga diskussioner: 

VAD kan vara svårt i detta? 
Vad måste eleverna få syn på för att förstå…?

• Praktiskt arbete: Vad gör vi för gruppuppgift? Vem gör veckans läxa?
• Gemensamt skapade examinationer, vi bedömer helst andras elever
• Gemensamt ansvar för eleverna i hela årskursen
• Alla mattelärare bedömer NP 
• Vi provar nytt: just nu i åk 9: att ha två examinationer: en mitt i området 

och sen ytterligare en i slutet. 



Det är utmanande att arbeta med den mest outnyttjade

moroten i svensk matematikundervisning;  

- glädjen i att förstå -

men också precis därför så intellektuellt 

stimulerande och meningsfullt. 

Tack!

tuula.maunula@edu.stockholm.se



Mina 
erfarenheter: 

• Grundskollärarutbildning 1989-1995

• Ma/NO-lärare sedan hösten 1995 (6 olika skolor på 25 år)

• Anställd i första forskningsprojektet: 2001. Arbetat i 4 
forskningsprojekt.

• Nuvarande forskningsprojekt: ”Se istället för att räkna” om elevers 
lärande av matematik i åk 1 (Göteborgs universitet: Angelika Kullberg)

• Handlett lärare kontinuerligt sedan 2003 (mest matematiklärare, med 
elever mellan 6-18 år)

• Doktorsavhandling 2018: interaktion i helklassundervisning i matematik 
(åk 9 samt gymnasiets åk 1-2)

• Redaktör för en populärvetenskaplig bok om Learning study-
Undervisning gör skillnad (2011)

• Lektor i matematikdidaktik sedan februari 2018

• Arbetar fn. som undervisande lektor på Rinkebyskolan, Stockholms 
Stad med ansvar för undervisningsutveckling

• Ordförande i Föreningen för undervisningsutvecklande forskning 
(FUUF)
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