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Fallstudien belyste, inom en kommun, yrkesverksamma matematiklärares och 
skolledares berättelser om olika tillfällen när de hade haft tillgång till matematikdidaktisk 
forskning. Lärarna återgav olika enskilda händelser som påverkade dem i deras undervisning 
och beskrev hur den matematikdidaktiska forskningen bidrog till deras kompetensutveckling 
och utveckling av deras undervisning. Skolledare inom samma kommun och två lärarutbildare 
från en högskola berättade om sina erfarenheter och perspektiv på den matematikdidaktiska 
forskningens tillgänglighet och tillämpning inom skolverksamheten. Syftet med studien var att 
genom exempel få fördjupad kunskap om och ökad förståelse för hur matematikdidaktisk 
forskning var tillgänglig för verksamma matematiklärare. Studien är en fallstudie och 
tillämpade en kvalitativ ansats innebärande datainsamling bestående av ostrukturerade 
observationer, med semistrukturerade intervjuer enskilt med skolledare och lärarutbildare och 
i fokusgrupper med kompletterande enkät för lärarna. Datainsamling utifrån en kvalitativ ansats 
skedde även i form av insamling av skriftliga kritiska händelser från de, i studien, deltagande 
lärarna. Resultatet visade på olika exempel, utifrån olika yrkesperspektiv, hur den didaktiska 
forskningen var tillgänglig för matematiklärarna. Studien lyfte även fram deltagarnas 
beskrivningar om länken mellan den didaktiska forskningen och användandet av den samma i 
kompetensutveckling inom yrkesprofessionen och utveckling av undervisningen.  

 

 

Nyckelord: kompetensutveckling, didaktikforskning, matematikdidaktik, matematiklyftet 
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Abstract 

 
This case study highlighted, in a township, mathematical teachers and school administrators 
narratives on different occasions when they had access to mathematics didactic research. The 
teachers reported various individual events that influenced them in their teaching and described 
how mathematical didactic research contributed to their skills development and development 
of their practical teaching. School administrators in the same township and two university 
educators of teachers form an outside university communicated about their experiences and 
perspectives on the access and application of mathematics didactic research in teachers´ 
practice. The aim of the study was to gain immersed knowledge and increased understanding 
of how mathematical didactic research was accessed to working math teachers. The study was 
a case study and applied a qualitative approach involving data collection consisting of 
unstructured observations, with semi-structured interviews individually with school 
administrators and university educators of teachers and in focused groups with a supplementary 
questionnaire for the teachers. Data collection based on a qualitative approach also took the 
form of collecting written critical incidents from the mathematics teachers participating in the 
study. The result revealed different examples, based on different professional perspectives, how 
didactic research was available to mathematics teachers. The study also highlighted the 
participants' descriptions of the connection between didactic research and the use of the same 
in professional development and the development of teaching. 
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att genomföra undersökningen och på den vägen är det och lite tid tog det. Det var med en 
blandad känsla av glädje och tomhet som jag avslutade denna studie. 

Därmed vill jag tacka framför allt mina båda handledare, Guadalupe Francia och Margareta 
Sandström för deras tålamod och handledning som alltid fyllt på min energi och motivation att 
genomföra, utveckla och fullfölja detta arbete. 

Jag önskar också tacka min familj som tålmodigt visat hänsyn när jag farit kors och tvärs 
hemifrån och visat förståelse när min selektiva hörsel satt in och när jag avskärmat mig för att 
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matematikutveckling, en inspirationskälla och framför allt vän. Hon backade aldrig för att 
gemensamt diskutera och kritiskt reflektera över skolrelaterade frågor. 

 

Till minne av Hannah Weizhaupt 
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Inledning 

Det senaste årtiondet har media rapporterat om skolans resultat. Ofta har dessa beskrivits som 
sjunkande eller som ett problematiskt område som behöver belysas och lyftas fram. Det har 
handlat om allt från elevers resultat inom de grundläggande kärnämnena där bl.a. matematik 
har varit ett ämne som ofta belysts som problematiskt, till bristen på tillräckligt utbildad 
personal inom skolorna. Även om begreppet ämnesdidaktik eller matematikdidaktik inte 
används särskilt flitigt inom media är det ofta det som behandlas i diskussionerna, exempelvis 
angående hur lärare lär ut bl.a. matematik till eleverna i skolan. Fokus ligger ofta på elevernas 
resultat och lärarnas kompetens.  

Samtidigt bedrivs forskning inom dessa områden och nya insikter framträder som skapar nya 
möjligheter för utveckling på området. Detta skapar en intressant reflektion och frågeställning 
kring hur denna forskning når matematiklärare i deras yrkesvardag. 2005 skrev exempelvis Ole 
Björkqvist vid Åbo akademi en studie som fokuserade på lärares behov av kunskaper något 
som han direkt kopplade till behovet och relevansen av matematikdidaktisk forskning. 

I skollagen står skrivna krav på att skolchefer, rektorer och lärare ska vara införstådda med 
forskning och låta deras arbete inom verksamheten bygga på en vetenskaplig grund (SFS 
2010:800), vilket också Nilholm och Göransson (2013) skriver om i sin forskningsartikel 
Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?. Den didaktiska forskningen 
bidrar med kunskaper inom lärares arbetsområden så som undervisning och kan därmed bidra 
till utveckling och förändringar av den pedagogiska verksamhetens arbete och förutsättningar. 
En god förutsättning för att fatta välgrundade beslut rörande det pedagogiska arbetet är att ha 
en vetenskaplig grund att stödja besluten på (Brandell & Pettersson, 2011; Hansén & Forsman, 
2011).  

Det som saknas i skollagen är information om hur dessa yrkesverksamma lärare får tillgång till 
forskning. Det står exempelvis inte beskrivet hur matematiklärare kan få tillgång till 
matematikdidaktisk forskning inom sitt yrke. Betydelsen av forskning för skolans utveckling 
av verksamheter och arbete lyfter flera forskare inom forskningsområdet, bland annat Brandell 
och Pettersson (2011), Hansén och Forsman (2011) och Claesson (2007).  

En anledning till att skollagen inte har informerat om hur skolans personal ska inhämta 
forskningsbaserat material, utan mer informerat om att skolans verksamhet ska vila på en 
vetenskaplig grund skulle kunna grunda sig i att bl.a. lärare själva förväntas veta var de ska hitta 
forskning. Det kan vara så att det finns förväntningar att det är läraren som behöver veta vad 
som är relevant didaktisk forskning för deras professionalitet. Det kan också vara så att 
verksamheten på skolledarnivå förväntas veta var relevant forskning finns och delge densamma 
för berörd personal, så som skolchefer, rektorer och lärare. Dessa förklaringar skulle kunna 
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grunda sig i att det kan finnas en uppfattning gällande att skolchefer, rektorer och lärare får 
tillräckliga kunskaper inom sin utbildning för att själva ha förmågan att söka reda på relevant 
forskning.  

Oavsett orsak innebär detta för yrkesverksam personal, som av någon anledning inte är insatt i 
hur man på egen hand hittar relevant forskning, att svårigheter kan uppstå i att följa skollagens 
krav. Risker finns, om man ser till ovanstående forskares perspektiv på betydelsen av 
forskningen i skolans verksamheter, att utveckling inom olika pedagogiska områden uteblir. 
Detta innebär exempelvis en risk att inom matematikundervisningen, där svenska elever i 
genomsnitt i förhållande till elever i andra länder tidigare halkat efter kunskapsmässigt (SFS 
2010:800), uteblir en eventuell utveckling och förändring av undervisningen. En sådan 
utebliven förändring skulle kunna skapa frustration och uppgivenhet hos både elever och 
matematiklärare, som då skulle kunna uppleva att lärarna saknar tillräckliga kunskaper för att 
få till stånd en förändring som vilar på en vetenskaplig grund.  

För forskarnas del skulle det kunna innebära att om skolchefer, rektorer och framför allt lärarna 
inte tar del av forskningen, så kan det skapa ett bristande intresse för deras forskning som då 
bidrar i mindre omfattning till att medvetandegöra och sprida kunskaper inom olika 
forskningsområden. 

Denna studie avser undersöka och lyfta fram exempel på hur verksamma matematiklärare kan 
få tillgång till matematikdidaktisk forskning och genom detta bidra till ny kunskap inom 
forskningsfältet. Undersökningen ämnar skapa förståelse för och förklara det fenomen som 
utgörs av den didaktiska forskningens tillgänglighet gentemot dess utövare lärarna, både för 
forskarna och för forskningens mottagare.  

Förutom att primärt undersöka den matematikdidaktiska forskningens tillgänglighet kan det 
sekundärt vara intressant att på en ytligare nivå undersöka hur forskare beskriver om och i så 
fall hur forskningen är av nytta för lärare deras arbete och vilka eventuella förutsättningar och 
hinder som kan finnas för forskningens tillgänglighet. 

Studien bidrar med att lyfta fram möjliga exempel på den matematikdidaktiska forskningens 
väg till dess utövare, både för forskarna och också för forskningens mottagare.  

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka hur några matematiklärare och deras skolledare, exempelvis 
inom en kommun, samt några lärarutbildare, beskriver att tillgången till vetenskaplig 
matematikdidaktisk forskning ser ut och hur tillämpningen av denna forskning kan beskrivas.  
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Detta med särskilt fokus riktad mot tillgången för yrkesverksamma matematiklärare och deras 
tillämpning av den matematikdidaktiska forskningen i deras yrkesroll. Utifrån studiens syfte 
kan följande frågeställningar ställas: 

• Hur beskriver några matematiklärare och deras skolledare inom en kommun tillgången 
till vetenskaplig matematikdidaktisk forskning ser ut för yrkesverksamma 
matematiklärare? 

• Hur exemplifierar dessa matematiklärare händelser i sin vardag och reflekterar över 
dessa händelsers koppling till matematikdidaktisk forskning? 

• Hur beskriver vetenskapligt utbildade lärarutbildare matematiklärares tillgång av 
vetenskaplig matematikdidaktik forskning  

För att minska risken av missförstånd mellan studiens medverkande, har begreppet tillgång 
definierats primärt hur lärare och skolledare, rent praktiskt, kan erhålla matematikdidaktisk 
forskning. Detta kan exempelvis vara vetenskapligt baserade föreläsningar, 
kompetensutveckling på arbetet eller vetenskapliga forskningsartiklar eller forskningsbaserade 
böcker.  

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som granskats inom detta område är internationell, forskningsartiklarna 
kommer från många olika länder. Noddings (2009) och Bos, Mather, Silver-Pacuilla och 
Friedman Narr (2000), Fuchs och Fuchs (2001) kommer alla från USA, Bevan (2004) och See, 
Gorard och Siddiqui (2015) kommer båda från England, Boesen, Helenius och Johansson 
(2014) kommer från Sverige, Corica och Otero (2015) kommer från Argentina, Garcés och 
Granada (2016) kommer från Colombia, Scherer, Beswick, DeBlois, Healy och Maser (2016) 
är ett sammarbete mellan olika högskolor och universitet och kommer bl.a. från Brasilien, 
Tyskland, Australien, Kanada och Schweiz. Herbert, Campbell och Loong (2016) kommer från 
Australien.  

Efter att ha läst dem kan konstateras att även om de kommer från olika länder runt om i världen 
finns många likheter i studierna. Det kan tyckas att oavsett var i världen man är lärare, så har 
man lika stor användning av skolrelaterad och didaktisk forskning ändå.  

Forskningen kan, när lärare tar till sig av den, bidra till nya idéer som kan bidra till att hjälpa 
lärare förändra och förbättra sin undervisning (Bevan, 2004; Noddings, 2009) 
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Forskningens tillgänglighet 

Boesen, Helenius och Johansson (2014) beskriver i sin artikel om den statliga satsningen 
”matematiklyftet” som genomfördes i Sverige 2012-2016. Genom den fick lärare tillgång till 
professionell utveckling genom kompetensutveckling över internet. Boesen et al. granskade 
huruvida den litteratur och det material som tilldelades deltagarna var av forskningskaraktär 
eller inte. De ställde som krav att det bl.a. borde vara referee-granskat för att kategoriseras som 
forskningsbaserat. Resultatet de kom fram till var att en stor del av materialet inte var 
forskningsbaserat även om det flera gånger i materialet hävdades ”Forskning visar att…” så 
saknades det referenser till dessa utsagor. En anledning tror Boesen et al. kan vara att 
tillverkarna av denna satsning har prioriterat det praktiska och användbara för lärarna framför 
det vetenskapligt teoretiska.  

Att få ta del av forskning över internet via kompetensutveckling för lärare är inte helt unikt och 
kanske något som kommer att komma mer framöver (Herbert, Campbell och Loong, 2016). 
Även i Australien har man haft internetbaserad kompetensutveckling. Detta har dock inte varit 
statligt finansierat som i Sverige och skolor och lärare har fått betala för att delta. En fördel har 
ansetts vara att lärare slipper åka långa resor för att samlas och ha gemensam 
kompetensutveckling utan istället lätt kan kompetensutveckla sig mer flexibelt över internet på 
hemmaplan. Där får man inte glömma bort att det kan röra sig om stora avstånd mellan orterna 
geografiskt. Men Herbert et al.s studie visar även på nackdelar med en sådan typ av 
kompetensutveckling. Den lyfte fram bland annat att lärare har olika förutsättningar att ta till 
sig sådan kompetensutveckling, beroende på behov och tillgång av avsatt tid, vana att hantera 
programvaran, tillgång till relevant hård- och mjukvara samt tillgång till tillförlitlig 
internetuppkoppling. Herbert et al. (2016) nämner också att själva kostnaden för skolan och 
lärarna inverkar genom att deltagarna vill kunna göra en bedömning av kvalitén i den erbjudna 
kompetensutvecklingen i förväg.  

Båda studierna visar dock på att lärare skulle kunna ha möjlighet att via kompetensutveckling 
över internet kunna samarbeta och arbeta med didaktisk forskning för professionell utveckling.  

Aktionsforskning är ett annat möjligt sätt för lärare att kunna ta del av didaktisk forskning. 
Detta förefaller vara naturligt, då ett sätt för lärare att få del av forskning och kunna tillämpa 
den är bl.a. genom s.k. aktionsforskning. Under sådana förhållanden kan lärare och skolledare 
bli en del av forskningen och få möjlighet till samarbete, både med kollegor och med forskare 
direkt. Garcés och Granada (2016) visar genom en fallstudie hur aktionsforskning visserligen 
kan vara utmanande och komplicerat, men samtidigt väldigt givande och professionellt 
utvecklande. När aktionsforskning tillämpas får lärarna en möjlighet att i direkt kontakt med 
forskarna utveckla sin profession och ta del av forskning i sin helhet samtidigt som de ges 
möjlighet att pröva forskningens strategier och följa upp samt reflektera över densamma i 
gemenskap med kollegor och forskare (Fuchs och Fuchs, 2001). Något som forskarna i dessa 
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studier anser vara mycket gynnsamt för den professionella utvecklingen hos lärare. Studierna 
som lyfter aktionsforskning har resultat som stämmer väl överens med varandra (Bos et al., 
2000; Corica och Otero, 2015; Fuchs och Fuchs, 2001; Garcés och Granada, 2016) 

Lärarutbildningen anses också vara en möjlighet och inkörsport till lärares kontakt med 
didaktisk forskning (Bevan, 2004). Bevan skriver om lärares olika utvecklingsfaser och hur 
lärare under dessa tar till sig av den forskning som erbjuds. Han tillskriver några faser där risken 
är att läraren, trots tillgång till forskning, filtrerar bort stora delar av den forskning som 
presenteras eller tar delar av forskningen ur sin kontext för att omstrukturera dessa och tillämpa 
med egna tolkningar. Bevan anser att en av forskningens utmaningar är att skriva forskningen 
så att den mer är anpassad efter dess praktiker och mottagare. Han vill se en forskning som är 
utformad och anpassad efter lärarnas konsumtion och som tar hänsyn till deras faser i 
utvecklingen, ex. den fas där lärare tenderar att filtrera bort delar av forskningen.  

Studiernas metod och metodik i korthet 

Samtliga av forskningsstudierna var av kvalitativ ansats. De flesta utgjordes av Fallstudier (Bos 
et al, 2000; Corica och Otero, 2015; Fuchs och Fuchs, 2001;Garcés och Granada, 2016; 
Noddings, 2009; Scherer et al., 2016, See et al., 2016) och i en del fall i kombination med 
aktionsforskning (Bos et al., 2000;Corica och Otero, 2015; Fuchs och Fuchs, 2001;Garcés och 
Granada, 2016).  

Några av studierna beskrev sig själva som fenomenografiska och hermeneutiska, vilket kan 
uppfattas vara det normativa i dessa studier överlag.  

Sammanfattning tidigare forskning 

Kanske är det mer som Noddings (2009) beskriver att det är upp till varje lärare att våga 
ifrågasätta och våga vara kritisk inför den forskning som bedrivs och presenteras för världens 
lärare.  

Värt att tillägga är att något en del forskare var oense om var hur forskningen ska tillämpas av 
lärare. Medan Nodding (2009) uppmanar läraren att vara kritisk och själv låta forskningen bidra 
till nya idéer, något som Bevan (2004) stödjer, så anser andra forskare att det finns risker med 
att låta lärare inte följa färdiga ´program´ enligt forskarens önskemål och instruktioner, ex. (Bos 
et al., 2000).  

Samtliga forskare anser dock att forskningen avser bl.a. att bidra till den professionella 
utvecklingen hos lärare världen över. Genom att bidra till den professionella utvecklingen hos 
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lärare, bidrar forskningen indirekt till att utveckla undervisningen i skolorna också och därtill 
elevernas möjligheter till en förhoppningsvis god undervisning.  

See et al. (2016) nämner i sin studie en önskan att göra forskningen mer tillgänglig och gratis 
för forskningens brukare, lärarna. Den forskning som nämns är bl.a. forskning som publiceras 
över nätet, i bokform och i olika vetenskapliga publikationer. Även om detta kan vara en 
indikation på att förhållandena skiljer sig mellan England och Sverige när det kommer till 
tillgängligheten av publicerad forskning för lärare, leder detta resonemang till s.k. open access. 
Även om See et al. inte går in närmare i begreppet open access, är detta ytterligare ett möjligt 
sätt för lärare att få tillgång till forskning på.  

See et al.s studie går också in på vikten av att forskningen behöver presenteras på ett mer 
tillgängligt och användbart sätt för lärarna för att de ska kunna ta till sig av denna lättare. Detta 
kan bl.a. vara genom tydligare handledning och mer genomtänkt kompetensutveckling som 
riktar sig mot lärarnas arbete i förhållande till rena forskningsartiklar eller rapporter.  

Matematikdidaktisk forskning 

Matematikdidaktisk forskning, liksom all forskning, stödjer sig på annan tidigare forskning 
inom området och belyser därmed ständigt nyttan av en didaktisk forskning som grund för 
vidare forskning inom området. Den didaktiska forskningen lyfter också fram nyttan av dess 
kunskapsinnehåll för yrkesverksamma inom utbildningsväsendet. En grundläggande orsak till 
arbetet med den didaktiska forskningen torde vara att den blir tillgänglig för dess utövare – 
lärarna – och bidrar till ny kunskap vilket beskrivs av Hansén och Forsman (2011) samt 
Brandell och Pettersson (2011). Därmed kan det också upplevas bli intressant att undersöka hur 
några lärare beskriver tillgången till denna forskning utifrån sin yrkesroll och hur de redogör 
för hur de kan tillämpa den i sitt professionella arbete.  

Det är också relevant för alla inblandade inom skolans pedagogiska arbete och utveckling – 
bl.a. skolchefer, rektorer och lärare – att vara medvetna om hur de kan få tillgång till den 
didaktiska forskningen. Detta torde ju rimligtvis bidra till utveckling av den pedagogiska 
verksamhetens arbete och förutsättningar. En god förutsättning för att fatta välgrundade beslut 
rörande det pedagogiska arbetet är att ha en vetenskaplig grund att stödja besluten på (Hansén 
och Forsman, 2011; Brandell och Pettersson, 2011). 

Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) beskriver hur skolan ska vila på en vetenskaplig grund i sin 
bok. I den framgår behovet av matematikdidaktisk forskning för utvecklandet av skolans 
verksamhet och även vad som förväntas av bland annat storskaliga projektsatsningar för att bli 
framgångsrika. Ryve et al. skriver vidare att det pågående matematiklyftet skulle kunna visa sig 
vara en framgångsrik satsning då den dels bygger på kollegialt lärande. Matematiklyftet uppges 
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kunna vara en bra början på att initiera och implementera förbättringar i 
matematikundervisningen och skolan, men tillägger att det krävs fortlöpande och systematiskt 
arbete för att denna utveckling ska bli bestående. Ryve et al. ger fler exempel på framgångsrika 
projekt inom matematiken som bygger på en vetenskaplig grund och matematikdidaktisk 
forskning och lärarnas arbete med densamma. I denna framgår tydliga kopplingar mellan 
matematikdidaktisk forskning och matematiklärares utveckling av deras arbete i skolornas 
verksamhet. Boesen, Helenius och Johansson (2015) belyser precis som Ryve et al. (2016) 
matematiklyftet och kollegialt lärande som en storskalig satsning som grundar sig på en 
vetenskaplig forskningsgrund. Genom kollegialt arbete under längre tid och med involverade 
skolledare anser Boesen et al. (2015) att möjligheterna för att påverka utveckling av 
matematikundervisningen är större.  

Det senaste halvseklet har läroplanerna och ämneskursplanerna i matematik förändrats. 
Matematikundervisningen har genomgått en reformation från att tidigare varit fokuserad på 
elevernas görande och procedurer mot att mera fokusera på elevernas begreppsliga förmågor 
och förståelse. Den kan uttryckas ha gått från ett traditionellt undervisningssätt mot en mer 
reformbaserad undervisning (Boesen, Helenius, Bergqvist, Lithner, Pal, och Palmberg, 2014; 
Prytz, 2014).  

Enligt Boaler (2011) som också skriver om denna reformbaserade utveckling som skett i 
matematikundervisningen ställer detta krav på matematiklärares kunskaper att kunna utveckla 
matematikundervisningen efter denna förändring. Något som Boaler anser att matematiklärarna 
generellt saknar. Denna reformbaserade utveckling av matematiken i skolorna anger Boaler 
skapar mer jämlika förhållanden för eleverna i skolorna. Detta för att elevernas undervisning 
inriktar sig mer på förståelse och kunskapsinnehåll istället för korrekta svar och processer. 

Formativ bedömning och bedömning för lärande är ytterligare sätt att arbeta på för lärare. 
Formativ bedömning innefattar olika typer av återkoppling som lärare kan arbeta med 
tillsammans med sina elever för att skapa lärandesituationer. Bedömning för lärande, då läraren 
arbetar med bedömning på ett formativt sätt kan vara en del av arbetssättet Formativ bedömning 
(Balan, 2012). Det kan handla om hur läraren använder bedömningen som ett verktyg för 
lärande vid exempelvis matematikprov eller inlämningsuppgifter. Formativ bedömning som 
arbetssätt kan också vara hur läraren återkopplar till eleven vid olika situationer, men även hur 
läraren låter elever arbeta med kamratåterkoppling (Hodgen och William, 2013). 

Formativ bedömning som arbetssätt behandlas även i studier av Kluger och DeNisi (1996), 
Boaler (2011) och William och Black (1998) och beskrivs som ett framgångsrikt arbetssätt 
inom matematikundervisningen.   
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Bennett (2011) anser att det ställs höga krav på lärare för att implementera Formativ som 
arbetssätt i deras undervisning. Bennett ställer sig kritisk till om den genomsnittliga läraren har 
den kompetens som krävs. Likväl kritiserar Bennet forskare, därav Kluger och DeNisi för att 
ha förstorat effekten av Formativ bedömning än vad den egentligen är i sina studier och 
kritiserar även bl.a. Black och Williams forskning för att ha manipulerat sina resultat till att bli 
mer tilltalande.   

 

Teoretiskt perspektiv 

Denna studie verkar under en hermeneutisk ingång, d.v.s. att studien grundar sig på tolkningar 
av olika slag. Vetenskap byggd på humanistiska tolkningsmetoder som avser att bidra till 
förståelse för exempelvis ett visst fenomen, kallas för hermeneutisk (Bryman, 2011). Inom 
hermeneutiken lyfts den hermeneutiska spiralen som tolkningsmetod, där forskaren förhåller 
sig mottaglig inför förståelsen av helheten utifrån tolkningar och förståelsen av delar i studiens 
insamlade data (Esaiasson et al.; 2012). Utifrån studiens planerade intervjuer och kritiska 
händelser och att undersökaren avser undersöka och tolka deltagarnas berättelser för att skapa 
en fördjupad förståelse kan studien anses vara av det kvalitativa slaget och av hermeneutiskt 
teoretiskt perspektiv (Bryman, 2011; Creswell, 2012). 

Bevan (2004) beskriver i sin studie hur lärare förhåller sig till forskning utifrån olika faser och 
episoder i deras yrkesprofession. Med episoder menar Bevan lärares olika episoder av personlig 
utveckling.  

 

Figur 1. Konstruerad utifrån tolkning av Bevans (2004) olika episoder 

Tre olika faser kategoriseras utifrån lärarnas relation till forskning, där den första fasen, 
´filtrering´, beskrivs som att lärarna i ett tidigt stadie inte är särskilt mottagliga för forskning 
och filtrerar bort stora delar. Den andra fasen, ´fragmentering´, yttrar sig genom att lärarna 
använder forskningen som en källa till nya idéer och försök och inte filtrerar bort forskningen i 
ett tidigt stadie. Denna andra fas innebär även en problematik, enligt Bevan, i att delar av 
forskningen tas ur sin kontext samt förenklas och isoleras av läraren. Den tredje fasen, 
´bearbetning´, innebär att läraren använder forskningen och bearbetar och omvandlar den i sitt 
arbete.  
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Under denna studies genomförande framkom likheter mellan studiens insamlade data och 
resultat med Bevans utvecklingsfaser och episoder. Deltagarnas bakgrund och insamlad data 
från deltagarna gick att relatera till Bevans utvecklingsteorier. Dessa har sedan, med stöd i 
Bevans utvecklingsfaser och episoder, legat till grund för utformandet av studiens egna 
analysverktyg för tolkningar av det insamlade datamaterialet. 

Utifrån Bevans (2004) studie och kategorisering i olika utvecklingsfaser, kan även denna 
studies resultat kategoriseras in utifrån lärarnas reflektion och medvetenhet om den 
matematikdidaktiska forskningens påverkan i deras arbete. Denna studie kategoriserar detta 
utifrån tre likvärdiga faser utifrån tolkningar av deltagarnas berättelser.  

Fas ett är uppvisar ingen reflektion och medvetenhet i relationen mellan den didaktiska 
forskningen och lärarens arbete. Fas två innefattar en pseudoreflektion medan fas tre innefattar 
en typ av topp-reflektion och medvetenhet om relationen mellan forskningen och lärarnas 
arbete.  

   

           Figur 2. Reflektionsfaser (eget konstruerat tolkningsverktyg) 

Metod och metodik 

Denna studies problemformulering och syfte har en kvalitativ ansats. Utifrån detta har sedan 
studiens metod och metodik planerats. Med metod menas val av metod, vetenskapligt sätt att 
närma studiens område, dvs studiens ontologiska och epistemologiska perspektiv. Metodik 
avser val av praktiskt tillvägagångssätt vid datainsamling, så som användandet av intervjuer 
och kritiska händelser.  
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forskningsansats  

Humanistiska studier, som många gånger praktiseras inom pedagogik och didaktik, tillämpar 
ofta kvalitativa forskningsansatser (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson och Wängnerud, 2012; 
Hartas, 2010; Larsson, 2005; Niss, 2007). Utmärkande för den kvalitativa ansatsen uppger 
Creswell (2012) vara att forskaren avser att granska en företeelse utifrån dess skillnader och 
likheter för att därefter skildra vad forskaren observerat. Detta bekräftas av Carlström & 
Hagman (2006), Hartas (2010) och Niss (2007) som även de beskriver kännetecken på 
kvalitativa ansatser i forskningsstudier. 

Då denna studie ger exempel utifrån de olika deltagarnas berättelser om hur lärare kan få 
tillgång till matematikdidaktisk forskning, utgår den från att vara en empirisk studie och ha en 
kvalitativ forskningsansats, vilket kan vara att föredra i liknande forskningsstudier enligt 
Creswell (2012), Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012), Kvale och Brinkmann 
(2009), Larsson (2005) och Trost (2010).  

Enligt Merriam (1994) ska en fallstudie kännetecknas av att den är ´heuristisk´. Detta innebär 
att en fallstudie ska kännetecknas av att den bidrar till förståelse för den situation, händelse eller 
annat fenomen som den granskar. En fallstudie granskar en speciell händelse eller ett fenomen 
ingående och detaljerat inom exempelvis en speciell skola, en viss organisation eller ett visst 
samhälle (Bryman; 2011; Merriam; 1994).  

Denna studie använder fallstudie som forskningsmetod eftersom den undersöker berättelser av 
deltagare, från en och samma kommun, och därigenom inom en och samma skolverksamhet. 
De olika deltagarnas erfarenheter och deras olika yrkesroller bidrar med insamlad data från 
olika delar ur verksamheten kring samma fenomen och som gemensamt i studien bildar en 
förståelse för helheten. Kortfattat, fallet är en kommun och fenomenet som undersöks inom 
kommunen är tillgängligheten av matematikdidaktisk forskning som belyses av lärare och 
skolledare inom kommunen. Studien kompletteras med lärarutbildares berättelser om samma 
fenomen.  

Då fallstudien följer den forskningstradition som fastställts i denna studie används intervjuer 
med en kvalitativ ansats bestående av öppna frågor och insamling av kritiska händelser som 
datainsamlingsmetod. Intentionen är att tolka dessa och få en förståelse för den didaktiska 
forskningens tillgänglighet för dess målgrupp genom att empiriskt undersöka hur detta fenomen 
återges av olika personer inom denna målgrupp och inom en kommun. 

Målet med studien är att lyfta fram exempel och granska dessa något mer ingående, vilket 
härleds till fallstudier som metod (Bryman, 2011; Creswell, 2012; Hartas, 2010). Jämförelser 
mellan de olika deltagarna kan vara av intresse då samtliga arbetar inom samma verksamhet 
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och samma kommun, men har olika arbetsroller och bakgrunder inom sina yrken. Det kan vara 
intressant att exempelvis jämföra vilken betydelse och roll de upplever att forskningen har för 
deras arbete och om det finns likheter eller skillnader i deras uttalanden om forskningens 
tillgänglighet.  

Urval 

Vetenskapsrådet (2011) belyser vikten av att medverkande i forskningsstudier inte på något sätt 
får riskera att påverkas negativt till följd av sitt deltagande eller på något sätt riskera att ta skada. 
Utifrån detta har fallstudien genomförts i en kommun som saknar anknytning till studiens 
skribent. Tillgänglighetsurval har tillämpats likväl, vilket innebär att urvalsgruppens 
tillgänglighet för skribenten varit en del av påverkan. Inledningsvis väljs kommun ut, utifrån 
tillgänglighet och storlek. Kommunen får inte vara för liten då det innebär en risk att antalet 
deltagare är för litet för studiens genomförande, etik och validitet. 

Urvalets riktlinjer är att samtliga deltagare är verksamma i samma kommun, med undantag för 
didaktikforskarna. Detta grundar sig i möjligheten att granska studiens syfte och frågeställning 
mer ingående som fenomen inom en kommun utifrån fallstudie som forskningsmetod. Genom 
att intervjua olika anställda i olika positioner inom samma verksamhet och komplettera med 
lärarnas personliga kritiska händelser finns möjlighet att samla in detaljerad data om likheter 
och skillnader som kan kopplas samman.  

Studien är begränsad i tid och resurser och därmed finns behov att ta hänsyn till urvalets storlek 
(Bryman, 2011). Valet av grundskola och senarelärare inom matematik grundar sig även på 
undertecknads bakgrund inom den matematikdidaktiska verksamheten och den tanken att 
skillnaden i hur lärare arbetar med sina elever och därmed deras behov av didaktisk forskning 
kan variera i större grad mellan verksamma tidigarelärare och gymnasiet än mellan 
gymnasielärare och senarelärare samt mellan tidigarelärare och senarelärare. Tanken är då att 
denna studie kan ge en inblick i ett fenomen som fler lärare kan koppla till sin egen verksamhet 
om den fokuserar på senarelärare inom grundskolan.  

Datainsamlingsmetoder 

Vid genomförandet av denna studie användes två olika kvalitativa datainsamlingsmetoder, 
intervjuer, både enskilda och i fokusgrupper och skriftliga kritiska händelser. Som ett 
komplement till intervjuerna och de kritiska händelserna fick lärarna även fylla i en varsin enkät 
om sina tidigare erfarenheter och bakgrund. Esaiasson et al. (2012) beskriver att det kan vara 
en fördel för en forskare i en del kvalitativa studier att kombinera datainsamlingsmetod, även 
om det är vanligare att forskare håller sig till en datainsamlingsmetod.  
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Utifrån den kvalitativa ansatsen och intentionerna med den empiriska undersökningen skedde 
datainsamlingen i form av intervjuer med olika aktörer, så som en skolchef, två rektorer och 
några matematiklärare. Dessa behövde i förväg planeras och förberedas (Carlström & Hagman, 
2006; Kvale och Brinkman, 2009; vetenskapsrådet, 2011).  

 

Gruppintervjuer 

När det kom till att intervjua matematiklärarna ansågs fokusgrupper vara att föredra. Dessa 
kunde ge möjlighet till ett djup i intervjuerna och ge möjligheter till diskussioner mellan 
deltagarna vilket i sin tur kunde bredda och fördjupa den information som intervjuen avsåg att 
fånga upp (Bryman, 2011; Wibeck, 2010).  

Användandet av intervjuer, både fokusintervjuer och enskilda intervjuer, är en vanligt 
förekommande datainsamlingsmetod vid kvalitativa studier (Bryman, 2011; Creswell, 2012; 
Kvale och Brinkman (2009); Trost, (2010)).  

Enligt Bryman (2011) har forskaren sannolikt mindre kontroll över skeendet i en fokusintervju 
än i en enskild intervju. Den möjliggör för deltagarna i större utsträckning ett eget ´ägandeskap´ 
över själva intervjun och forskningsprocessen. Detta behöver ändå inte vara till nackdel anser 
Bryman. Fokusgrupperna fokuserar på ett visst avgränsat tema och forskaren är även intresserad 
av deltagarnas diskussioner och samspel emellan som deras direkta svar på frågorna (Bryman, 
2011; Wibeck, 2010). I denna studie var det av intresse att notera matematiklärarnas 
diskussioner och samspel sinsemellan, då detta bidrog till ytterligare reflektion bland lärarna 
sinsemellan och bidrog med data som inte helt säkert skulle ha kommit med annars.  

Urval 
Fler matematiklärare än rektorer, utbildningschefer och forskare deltar i studiens empiriska del 
av den anledningen att lärarna är fler till antalet i verksamheten och har större möjligheter till 
samarbete inom sin yrkesgrupp än de andra deltagarna. Rektorer och utbildningschefer är 
exempelvis färre till antal inom verksamheten. 

Matematiklärarna på två olika grundskolor inom en kommun har intervjuats i två fokusgrupper, 
en grupp per skola. Grupperna avsåg att bestå av lärare från samma ämneslag på respektive 
skola. 

Deltagare 
Totalt deltog 7 matematiklärare inom grundskolan från två olika skolor i 
fokusgruppsintervjuerna. Samtliga arbetade med elever i de högre åldrarna och med 
matematikundervisning. Inget bortfall av de tillfrågade.  
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Enskilda intervjuer 

Skolledarna och lärarutbildarna som deltog i studien har intervjuats en och en. Eventuellt 
bortfall och anledning till bortfall noterades ned inför bearbetning och analys (Bryman, 2011) 
fast i egenskap av fallstudie är storleken på urvalet och dess bortfall egentligen inte av intresse 
enligt Opie (2007).  

Det finns ingen information i förväg kring rektorernas och utbildningschefens tidigare 
erfarenhet av didaktisk forskning, det har överlåtits till studien att utvisa.  

Då det intresset av samspel och diskussioner inte sträckte sig till skolledarna och lärarutbildarna 
på samma sätt som för de deltagande matematiklärarna valdes istället enskilda intervjuer av 
praktiska skäl som datainsamlingsmetod.  

Urval 
Intervjuer skedde med  två rektorer från de deltagande matematiklärarnas skolor och en 
utbildningschef, alla verksamma inom samma kommun. Två forskare tillika lärarutbildare har 
också intervjuats från ett lärosäte utan uttalad koppling till den utvalda kommunen.  

Deltagare 
Totalt deltog två rektorer från två olika grundskolor och en utbildningschef. Två lärarutbildare 
och tillika forskare inom matematikdidaktik från en och samma högskola deltog också i studien. 

 

Kritiska händelser 

Sandberg och Sandström (2012) beskriver datainsamlingsmetoden kritiska händelser genom att 
forskaren låter deltagarna återberätta om en särskild händelse som haft inverkan på deltagaren. 
Det kan vara en händelse av något som gick särskilt bra eller något som inte gått som förväntat 
i deras yrkesutövning. Den medverkande uppmanades berätta om händelsen och återge vilken 
reflektion och eftertanke händelsen resulterade i. Flanagan (1954) och Hansson (1995) förklarar 
att syftet med denna datainsamlingsmetod är att åskådliggöra vad en eller flera personer gör 
och vad detta resulterat i. Till stöd hade deltagaren några frågor från forskaren, se bilaga 7.  

Denna datainsamlingsmetod gav en möjlighet att komma nära verksamheten i enskilda 
händelser och kunde bidra till fördjupade detaljer i datainsamlingen. Den bidrog också till 
analysen genom att berättelserna kunde granskas utifrån huruvida lärarna relaterade enskilda 
kritiska händelser till forskning eller inte, vilket kunde spegla deras medvetenhet om 
forskningens inverkan, samt bidrog till information kring hur lärarna reflekterade över denna 
relation.   
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Enligt Carlström och Hagman (2006) är detta en typ av ostrukturerad observation där deltagare 
uppmanas att skriva ned sina observationer utifrån frågor som stöd och som kan användas i 
kombination med intervjuer.   

Både Sandberg och Sandström (2012) och Carlström och Hagman (2006) beskriver detta som 
en kvalitativ datainsamlingsmetod och som ska analyseras därefter.  

Urval 
Matematiklärarna som deltog i fokusgruppintervjuerna har även i samband med studien 
skriftligt fått komplettera intervjuerna enskilt med en skriftlig kritisk händelse som de velat dela 
med sig av till studien. Av de sju tillfrågade lärarna har fem skriftliga redogörelser för kritiska 
händelser inkommit till studien. 

Deltagare 
De matematiklärare som lämnade in skriftliga kritiska händelser till studien kom från båda 
grundskolorna. Två av lärarna lämnade inte in denna skriftliga komplettering. En avstod då 
denne lärare hade avslutat sin anställning inom kommunen och påbörjat en ny anställning på 
annat håll. En annan lärare uttryckte att denne avsåg att komplettera med en skriftlig kritisk 
händelse men uppgav ha svårt för att hitta tid för detta i sin vardag.  

 
 

Enkäter 
 

Esaiasson et al. (2012) skriver att kombinera intervjuer med enkäter kan vara bra om forskaren 
önskar ställa frågor som kan uppfattas som känsliga av deltagaren och för att komplettera data 
vid intervjuer. 

Detta för att om möjligt försöka skapa en något mer fördjupad förståelse för de svar och 
diskussioner som uppkom i samband med fokusintervjuerna. Enkätsvaren kunde även ge en 
överblick i var lärarna befann sig utifrån Bevans (2004) olika utvecklingsfaser inför 
bearbetningen av det insamlade materialet.  

Enligt Bryman (2011) kan insamlade data från användandet av fokusgrupper vara svårt att 
analysera. Han lyfter fram att metoden snabbt kan ge en stor mängd data.  

Enkäterna var till en början avsedda för att få fram kompletterande bakgrundsdata om de 
deltagande lärarna som sedan skulle kunna vara till stöd vid bearbetning och analysarbetet. 
Bakgrundsinformationen bidrog till, med hänsyn utifrån Bevans (2004) olika utvecklingsfaser 
för lärare och deras relation till forskning, tolkningen och analysen av de deltagande lärarnas 
berättelser och skriftliga kritiska händelser. Som Bevan beskriver det har lärarnas relation till 
forskning tre faser, beskrivet i ”tidigare forskning” och dessa grundar sig på lärares olika 
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personliga episoder, så som lärarstudent, relativt ny inom yrket, osv. Detta var av intresse i 
denna studie då studien analyserats med hänsyn till olika faser av reflektion och medvetenhet 
hos lärare inspirerat utifrån Bevans olika utvecklingsfaser.  

Under studiens pågående arbete framkom att då deltagarna anonymt deltagit i 
enkätinsamlingen, gick det inte att koppla den insamlade informationen till enskilda deltagare, 
utan dessa data försåg istället med en övergripande bakgrundsinformation över de båda 
gruppernas deltagare och matematetiklärarnas bakgrund som grupp. Därmed så gav enkäten 
inte den informationsinsamling som från början var avsedd utan utvecklades mer till att bidra 
till en bakgrundsbeskrivning av de deltagande matematiklärarna istället för att verka som en 
kompletterande datainsamlingsmetod. Om lärarna inte varit anonyma i enkäterna utan varje 
insamlad enkät kunde kopplas till respektive lärare hade dessa eventuellt kunna vara en del av 
analysarbetet.  

Enkäten hade alltså inget kvantitativt syfte i att samla in en mängd data för att dra statistiska 
slutsatser utifrån, så som många enkäter i undersökningar annars ofta har (Creswell, 2012; 
Hartas, 2010). Enkäterna utvecklades istället till att bidra till ett presentationsändamål av 
studiens deltagande matematiklärare.   

Urval 
Inför denna studie har det från början funnits en tanke att alla matematiklärare har kommit i 
kontakt med didaktisk forskning på något sätt någon gång. De verksamma lärare som har en 
lärarutbildning har högst sannolikt fått didaktisk forskning presenterad i samband med sin 
utbildning. Det som kan skapa funderingar är om det finns några verksamma som lärare i 
verksamheten som saknar en lärarutbildning. Därför efterfrågas detta i en enkät till lärarna 
som har som syfte att bidra till ökad kontext och komplement till intervjuerna.  

Deltagare 
Enkäten delades ut till de matematiklärare som deltagit i de båda fokusgruppsintervjuerna i 
denna studie och samtliga lärare fyllde i den innan intervjuerna påbörjades.  

Enkäten delades inte ut till skolledare eller lärarutbildare då dessa bidrog med sina 
bakgrundsbeskrivningar i deras enskilda intervjuer istället.  

Genomförande 

Till en början utformades missivbrev, samtyckeskrav och intervjuguider inför utskick till 
urvalsgruppens deltagare. I utformningen av dessa var det av vikt att ta hänsyn till att frågorna 
formulerats att vara så objektiva som möjligt för att inte påverka deltagarnas svar och på något 
vis vara ledande (Carlström & Hagman, 2006; Hartas, 2010; Kvale & Brinkman, 2009). Likaså 
skulle missivbrev och samtyckeskraven kunna ge tillräckligt med information för deltagarna att 
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uppfylla informationskravet, men ändå inte så pass mycket att det ledde eller påverkade 
deltagarnas svar. 

Bryman (2011) beskriver att det kunde vara svårt att organisera ihop fokusgrupper och samla 
alla som man önskar ska vara med under intervjun. Ett sätt att underlätta detta skulle kunna vara 
att i ett tidigt stadie av undersökningen involvera skolledarna, för att på så sätt få till ett 
samarbete och en prioritet för genomförandet av studien. Därför började denna studie med att 
kontakta utbildningschefen via telefon med stöd av utskick av missivbrev (bilaga 1). 

Denna kontakt följdes sedan upp med kontakt med rektorerna och utskick av missivbrev. I 
samarbete med rektorerna anordnades så att fokusintervjuerna kunde ske i samband med tid för 
ämnesträffar för lärarna.  

Så snart som urvalsgruppen var utsedd bokades intervjuer in med berörda var efter tid och 
möjlighet fanns. Blanketter för samtyckeskrav (bilaga 2) skickades ut till samtliga och även en 
intervjuguide bifogades för de deltagare som önskade se den i förhand.  

Enligt Denscombe (2002) och Hartas (2010) är det även viktigt att tänka på var man genomför 
intervjuerna eftersom platsen för genomförandet kan påverka deltagarna. För att deltagarna 
skulle känna sig mer bekväma och möjligheterna för att kunna genomföra intervjuerna, gärna 
med minimal inverkan från yttre faktorer, ordnades för tillfället enskilda lokaler på deltagarnas 
arbetsplatser. 

Inför samtliga intervjuer informerades de medverkande om att deras deltagande var frivilligt 
och att de kunde bryta intervjun eller avstå att svara på frågor när de ville. Det är viktigt vid 
forskningsstudier att deltagarna får den informationen ur ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 
2011). Deltagarna tillfrågades också på plats innan intervjuerna om de tillät ljudinspelning för 
efterarbete och transkribering under intervjuerna. Efter intervjuerna användes dessa ljudfiler för 
att transkribera och bearbeta insamlade data för studiens resultat och analys. Genom att 
transkribera intervjuerna kunde mer data tas tillvara än om intervjuaren fört anteckningar.  

I lärargrupperna fick lärarna till en början fylla i enkäterna innan intervjuerna skedde. 
Intervjuerna med lärarna genomfördes när lärarna hade gemensam tid i ämnesgrupper och 
därmed var samlade, detta var att föredra eftersom det kan uppstå svårigheter vid användandet 
av fokusgrupper att organisera genomförandet av dessa (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Efter 
intervjuerna ombads lärarna att i efterhand ge skriftliga kritiska händelser.  

Så snart intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Var efter data inkommit till studien 
i form av transkriberingar, skriftliga observationer och enkäter, granskades dessa utifrån teman 
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och kategorier som framträdde ur materialet. Detta kan ses som en pågående process så snart 
datainsamlingen påbörjats (Vetenskapsrådet, 2011). 

Analysmetod 

Studien knyts an till hermeneutiken genom genomförandet av just intervjuer (Larsson, 2005) 
och användandet av kritiska händelser (Carlström och Hagman, 2006).  Själva insamlingen av 
data samt analysen och kodandet av den insamlade datan i studien har även likhet med 
fenomenologisk forskningstradition där målet är att fånga personers upplevelse av ett fenomen 
genom bl.a. intervjuer (Creswell, 2012; Esaiasson et al., 2012).  

Enligt S.B. Merriam (1994) är fallstudier mer fokuserade på att hitta och upptäcka exempel 
samt belysa processer, vilket är fokus i denna fallstudie vid bearbetningen, tolkningen och 
analysen av materialet. 

Öppenhet ska eftersträvas i en studie (vetenskapsrådet, 2011) vilket innebär att forskare ska i 
möjligaste mån vara öppna med personliga ställningstaganden som kan påverka forskarens 
arbete (Larsson, 2005). Under själva datainsamlandet sker en växelverkan mellan insamling 
och tolkning (Creswell, 2012), vilket innebär att det är svårt att skapa en intervjuguide då denna 
kan ändras var efter analysen görs. Analys av data fortgick kontinuerligt samtidigt som själva 
datainsamlingen, bl.a. genom utvärderandet av vilken information som gick att få fram genom 
intervjusvaren, men även genom olika jämförelser, ex. mellan lärare, skolledare och 
didaktikforskare samt lärare emellan.  

De kritiska händelserna bidrog till analysen genom att de återgav lärarnas personliga 
erfarenheter. I instruktionerna uppmanades lärarna att koppla den valda kritiska händelsen till 
matematikdidaktisk forskning. Utifrån detta kunde materialet dels kopplas samman med 
lärarnas berättelser och dels tolkas utifrån lärarnas medvetenhet och reflektion kring relationen 
mellan forskning och deras arbete. 

Dataanalys 

Redan under intervjuernas genomförande och under transkriberingen av de samma började 
möjliga teman och kategorier så smått att framträda. Insamlade data gav flera olika exempel på 
lärarnas reflektion och medvetenhet kring den matematikdidaktiska forskningens inverkan i 
deras arbete och kompetensutveckling. Tydliga skillnader i reflektion och medvetenhet bland 
lärarna framträdde utifrån de tre faser som studien har tillämpat som teoretiskt perspektiv. 
Enligt Creswell (2012) ökar själva transkriberingen möjligheterna för forskaren till reflektion 
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och analysering. En forskare som transkriberar sina intervjuer reflekterar mer eller mindre 
automatiskt över vad som sägs under intervjun vid bearbetningen. 

Så snart all data var insamlad via enkäterna, transkriberingarna av intervjuerna och de skriftliga 
observationerna i form av kritiska händelser, så påbörjades bearbetningen av helheten, 
kategoriseringen och analysen av materialet. 

Till en början noterades kategorier utifrån studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv. 
Insamlade data från deltagarnas fokusgruppsintervjuer respektive intervjuer och skriftliga 
berättelser delades i ett första steg in utifrån dess innehåll utifrån studiens frågeställningar och 
teoretiska perspektiv, dvs de tre olika faserna i lärarnas reflektioner och medvetenhet. Därefter 
granskades det kategoriserade materialet för att kunna identifiera samband och relationer 
mellan olika data. Detta resulterade i ett antal delkategorier som kunde underställas några 
huvudkategorier.  

 

Figur 3. Tabell över huvudkategorier och delkategorier 

De kritiska händelserna analyserades dels utifrån vilken koppling läraren angett mellan 
forskningen och den beskrivna händelsen och dels utifrån samma kategorier som berättelserna 
i intervjuerna. 

Nivågrupperingen i de tre olika faserna skedde genom att insamlade data från deltagarnas 
berättelser granskades utifrån i vilken utsträckning lärarna beskrev och reflekterade över 
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relationen mellan den matematikdidaktiska forskningen och deras yrkesutövning samt 
kompetensutveckling. Exempelvis lyfte en lärare upp hur hon sökte förklaringar och inspiration 
på YouTube. Vid förfrågan hur detta relaterade till forskning beskrev läraren att hon ansåg att 
allt, även det hon sett på YouTube, någon gång hade forskats fram av någon forskare. Detta 
exempel visade en möjlig källa till forskning, men där läraren inte tolkades som särskilt 
källkritisk och upplevdes sakna en reflektion om relationen mellan forskning och det material 
som hon tagit till sig. Således kategoriserades detta exempel in under fasen ”uppvisar ingen 
reflektion”. Som motpol kunde matematiklyftet nämnas, en satsning som lyftes fram av 
samtliga deltagare i studien och där flera av deltagarna kopplade ihop det yrkesprofessionella 
arbetet med matematiklyftet och dess innehåll. Lärarna skildrade hur de inhämtade 
forskningsrelaterat material från matematiklyftet för att sedan implementera detta i deras arbete 
genom gemensamma diskussioner, reflektioner och praktiska försök i undervisningen och 
klassrummet som sedan följdes upp. Innehållet i deras berättelser visade på en återkommande 
medvetenhet och reflektion om relationen mellan forskningen och yrkesutövandet samt 
kompetensutvecklingen och kategoriserades därmed att gälla under fasen ”topp-reflektion”. 
Insamlade datamaterial nivågrupperades in i de olika faserna genom detta förfarande.   

Studiens avsaknad av citat 
Precis som Wibeck (2010) beskriver så generar fokusgruppintervjuer vanligtvis stora mängder 
insamlad data, vilket även var faller i denna studie. Vid bearbetningen av data och insamlat 
material beslutades under studiens gång att inte använda citat. Anledningen till detta var framför 
allt att försöka tolka och föra fram deltagarnas helhet i deras berättelser och införliva detta i 
arbetets material genom att istället använda referat till deltagarna. En annan anledning till att 
utesluta användandet av citat var att data som kom fram i fokusgrupperna inte bara var av stor 
mängd utan också kunde ge ett ´hackat´ intryck då deltagarna till och från avbröt varandra, 
fyllde i varandras meningar och reflekterade ihop under själva intervjun med 
osammanhängande meningar som följd. Risken fanns att citat hämtade från sådana tillfällen 
och uttryck skulle få som konsekvens att studiens text kunde uppfattas som mer svårläst. För 
tydlighetens skull beslutades därför att enbart använda referat till deltagarna och utesluta 
användandet av citat i denna studie. 

Giltighet och tillförlitlighet 

Merriam (1994) lyfter fram att det är viktigt att forskare till fallstudier noga presenterar 
datainsamlingsmetoder, resultat och analys på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma om 
forskarens tolkningar verkar trovärdiga eller inte.  

Triangulering genom användande av olika datainsamlingsmetoder kan öka en studies 
tillförlitlighet och giltighet enligt Merriam (1994). Denna studie tillämpade förutom 
datainsamling i form av intervjuer även datainsamling av skriftliga kritiska händelser. Denna 
triangulering kunde visa på överensstämmelse mellan de olika data som samlats in.  

Viktigt att ta hänsyn till i en fallstudie som bygger på förståelse och tolkningar är att studien 
inte på något sätt redovisar en absolut sanning. Den bygger istället på deltagarnas tolkningar av 
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sin verklighet och undersökarens tolkningar av deltagarnas berättelser som i sin tur präglas 
utifrån undersökarens personliga och yrkesprofessionella erfarenheter. Studien avsåg att belysa 
en process och ett specifikt fall mer på djupet, vilket också är meningen med en fallstudie 
(Merriam, 1994).   

För att få en ökad tillförlitlighet och giltighet i studien definierades begrepp som 
”tillgänglighet” för både deltagare och läsare för att skapa en gemensam förståelse för det som 
egentligen undersöks i studien.  

Merriam beskriver också att tillförlitligheten till studien kan öka genom att deltagare utifrån 
olika perspektiv och sina olika erfarenheter beskriver liknande fenomen. Detta indikerar då att 
deltagarna har uppfattat det studien undersöker på ett överensstämmande sätt och därmed gjort 
likvärdiga tolkningar på vad studien avser att undersöka och vad som efterfrågas.   

Etiska aspekter 

Studien tillämpade grundläggande etiska hänsynstaganden och aspekter (Merriam, 1994; 
vetenskapsrådet, 2011) genom hela arbetet med studien.  

Till största del innebar detta att skydda och respektera de medverkande i studien. Det vill säga 
att under intervjuer, transkriberingen och bearbetningen av materialet konstant ta hänsyn till 
avidentifiering av deltagarna. Enligt Esaiasson et al. (2012) innebär det att forskaren avstår från 
att använda sig av exempelvis namn eller arbetsplatser i arbetet och skriften, men också tar 
hänsyn till de berättelser och utsagor som de medverkande delger. En aspekt och medvetenhet 
som forskaren måste ha med sig genom hela arbetet, från start till slut i arbetet.  

De medverkande har rättighet att få information om studien, det så kallade kravet på informerat 
samtycke eller också benämnt som informationskravet på forskaren. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) innebär det dels att forskaren informerar deltagarna om syftet med studien 
och vilka eventuella för- och nackdelar ett deltagande kan innebära och dels att deltagarnas 
medverkan är frivillig. Detta upplyser även Esaiasson et al. (2012) och Vetenskapsrådet (2011) 
om i sina publikationer.  

Den frivilliga medverkan innefattar även att deltagarna har en valfrihet att avstå från att svara 
på frågor om de av någon orsak inte vill, de har möjlighet att avbryta exempelvis en intervju 
där de är deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie innebar detta förutom att gälla 
intervjuerna även att lärarna hade en valfrihet att dela med sig av en skriftlig observation i form 
av en kritisk händelse eller inte. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver vidare att en forskare under hela arbetet måste vara medveten 
om eventuella risker och se till att deltagarna inte riskerar att fara illa. Medverkande får inte 
riskera att skada vare sig fysiskt eller psykiskt och inte heller riskera att upplevda sig kränkta. 
Detta gäller såväl under själva genomförandet som efter det att studien avslutats och publicerats. 
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Det informerade samtycket bidrar till att studiens validitet hamnar i en viss konflikt med det 
etiska perspektivet. Enligt Esaiasson (2012) måste utföraren tänka på att vid utformandet av 
exempelvis missivbrevet ge deltagarna tillräcklig med information för att ta hänsyn till etiska 
perspektiv, men samtidigt inte så pass mycket att det riskerar att påverka studiens resultat. Det 
blir en balansgång för utföraren att hantera. Även Kvale och Brinkmann (2009) varskor om att 
det informerade samtycket kan medverka till att deltagarna får så pass mycket information om 
studien att det riskerar att påverka deras bidrag till studien.  

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna en andra gång, missivbrevet (bilaga 
2) var första gången, om de etiska aspekterna och deras rättigheter. Deltagarna tillfrågades och 
gav även tillåtelse för ljudinspelning vid genomförandet.  

Resultat och analys  

Denna del av studien innehåller en redovisning av studiens resultat kopplat till en analys av den 
samma och utifrån studiens teoretiska perspektiv. Inledningsvis presenteras deltagarnas 
bakgrund kortfattat.  

 

Gruppintervjuer 
 

Deltagare 

I studien deltog 7 matematiklärare från två olika skolor fördelade på två fokusgrupper. Det var 
blandat män och kvinnor i olika åldrar, vanligast var kvinnor i medelåldern. 

Matematiklärarna enligt Bevans fas- och episodteori 

Matematiklärarna hade olika bakgrunder med sig som kunde avläsas ur bakgrundsenkäterna. 
Två av dem saknade lärarutbildning, en var nyutbildad. Några lärare hade jobbat några år inom 
yrket andra flera år. De hade olika bakgrunder i form av yrkesprofessionalism, exempelvis var 
två av dem förstelärare. Utifrån Bevans (2004) faser och episoder i lärares yrkesliv och 
personliga utveckling, kan genom enkäterna konstateras att de deltagande lärarna placerade sig 
i olika faser och i olika Episoder, där några av deltagarna enligt Bevan då var mer eller mindre 
mottagliga för forskning och deras förhållande till forskningen mindre gynnsamt än andra 
deltagare. 
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Gruppintervjuerna 
 
Tillgången av matematikdidaktisk forskning 

Med tillgång av matematikdidaktisk forskning avses hur man kan få tag på vetenskaplig 
forskning inom matematikdidaktik som man ämnar ta del av.  

Inledningsvis gav lärare i båda fokusgrupperna uttryck för att de inte upplevde att de hade någon 
tillgång till matematikdidaktisk forskning. Något som förstelärarna inte instämde i, de uppgav 
att de fick tillgång till forskning genom sitt uppdrag och när en lärare i en av grupperna frågade 
övriga lärare om alla lärare fick tillgång till samma forskning svarade de nekande. Detta ledde 
till en kort diskussion där förstelärarna gav uttryck för att de fick ta del av tillgänglig forskning, 
medan övriga lärare inte ansåg att de fick detsamma.  

Kort in i intervjuerna lyfte samtliga lärare matematiklyftet som varit initierat av kommunen att 
lärarna skulle gå. De flesta hade deltagit i matematiklyftet, men två av lärarna hade inte deltagit. 
Samtliga var ändå positiva till lyftet och tyckte att det gett dem mycket i deras yrkesutveckling, 
även de som inte deltagit. Detta uppgav de berodde på att nästan samtliga matematiklärare på 
skolorna varit delaktiga och detta påverkat lärarnas gemensamma arbete under en längre tid. 

En lärare som inte jobbat så länge som lärare var lite frågande till om inte lärarna ändå var 
”färdiga” med forskning då de klarat av lärarutbildningen. Detta förblev en fråga utan svar och 
deltagarna i gruppen lämnade den obesvarad för att gå över till att diskutera andra likvärdiga 
satsningar som kommunen satsat på, så som ”bedömning för lärande”.  

Lärarna lyfte också fram hur de kunde få tillgänglig forskning genom böcker, både sådana som 
kommunen eller skolan köpte in och sådana som de sökte reda på själva. Likaså berättade 
lärarna om föreläsningar inom kommunen, på högskolor eller konferenser och hur lärarna själva 
sökte reda på didaktisk forskning över internet, sociala medier och YouTube. I samband med 
detta undrade en av lärarna om någon visste om en närliggande högskola fortfarande hade öppna 
föreläsningar i matematikdidaktik på kvällstid. De andra i gruppen blev tveksamma men 
slutligen förklarade en annan lärare att högskolan hade slutat med dessa. Vilket samtliga lärare 
uttryckte att de tyckte var synd. 

Matematiklärarnas medvetenhet och reflektion enligt studiens tre faser  

Lärarna varierade sinsemellan i sina resonemang och berättelser i hur de reflekterade och 
medvetet kopplade forskningen till deras yrkesvardag. De varierade också i reflektion och 
medvetenheten i de exempel som de gemensamt lyfte som exempel på tillgänglig vetenskaplig 
matematikdidaktisk forskning.  

Toppreflektion 

Matematiklyftet diskuterades ingående och under en längre tid än övriga exempel som gavs av 
lärarna. De reflekterade gemensamt över hur matematiklyftet var forskningsbaserat och hur de 
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bearbetat lyftets olika material både enskilt och i ämnesgrupp. De berättade att de därefter 
implementera detta i sitt arbete och undervisningen för att sedan gemensamt utvärdera och 
återkoppla till matematiklyftet och det forskningsbaserade materialet igen. Det kunde tolkas 
som att lärarna utvecklat både en medvetenhet och reflektionsförmåga gällande relationen till 
forskningen när de fått möjlighet att få tillgång till forskning genom liknande 
kompetensutvecklingsinsatser. Detta kunde enligt studien ses som en topp-reflektion hos 
lärarna vid genomförandet av matematiklyftet. En av lärarna reflekterade kring detta i sin 
kritiska händelse och kopplade samman sitt arbete med problemlösning i en klass med det 
läraren lärt från matematiklyftet.  

Andra exempel som lärarna diskuterade och reflekterade kring och kopplade samman den 
vetenskapliga forskningsförankringen med sitt yrkesarbete var när de haft samarbete med 
högskolan där uppföljningar inkluderats. Detta var exempelvis när personal från en högskola 
hade varit i kommunen och föreläst för att senare följa upp det didaktiska arbetet med lärarna 
på skolorna. De utgick från att det var forskningsbaserat material och de tyckte att 
implementeringen i undervisningen gick lättare när de fick möjlighet att diskutera det och följa 
upp det med högskolans personal.  

Även högskolekurser diskuterades av lärarna. Det kunde vara att någon gått en didaktisk 
högskolekurs som innefattat vetenskapligt och forskningsbaserat material och genom denna 
kurs också fått diskutera och reflektera över hur detta påverkar exempelvis undervisningen i 
klassrummet.  

I samtliga av dessa fall diskuterade lärarna hur de kopplade samman den vetenskapliga grunden 
med sitt praktiska yrkesliv och vice versa. De uppgav att de kände att de utvecklades och att 
detta var givande sätt att kompetensutveckla sig. 

Pseudoreflektion 

I följande exempel som lärarna lyfte hade lärarna till viss del reflekterat över om det material 
som de inhämtat har vetenskaplig forskningsanknytning eller inte, men de reflekterade inte 
medvetet över hur denna har relaterat till deras yrkesprofession eller hur den har relaterat till 
utvecklingen av deras undervisning och arbete. Exempelvis skulle det gå att i de kritiska 
händelserna som lärarna beskrev läsa mellan raderna att de utgått från något de lärt sig, men de 
relaterade inte det de beskrev till något de gjort eller något som hänt i deras yrkespraktik till 
någon vetenskaplig grund, trots uppmaning i instruktionerna. I denna fas förhöll sig ändå 
lärarna källkritiska till den tillgängliga forskningen. 

I denna fas innefattas tillgänglig forskning genom föreläsningar anordnade av exempelvis 
kommunen, högskolan eller utomstående konferenser så som exempelvis matematikbiennalen. 
Lärarna återgav dem som möjliga källor på tillgänglig forskning med beskrev dem inte givande 
eller positiva så som förslagen som faller under topp-reflektionen. Inte heller visar deras 
berättelser någon medveten reflektion mellan det de lärt sig av denna forskning och det som 
sedan hänt i deras undervisning och arbetsliv.  
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Detsamma gäller lärarnas exempel på tillgänglig forskning genom böcker för 
kompetensutveckling och egenhändigt sökt kurslitteratur utifrån litteraturlistor från högskolors 
och universitets hemsidor.  

Lärarnas diskussioner kring de öppna föreläsningar som högskolan anordnat tidigare faller 
också in i denna fas, även om lärarna var något mer positiva i sina uttryck till denna typ av 
tillgänglig vetenskaplig grund och sätt att få forskning presenterat för sig.  

Något mer svårplacerat i denna fas eller fasen som innebär att deltagaren uppvisar ingen 
reflektion och medvetenhet var källor med tillgänglig matematikdidaktisk forskning som 
sociala medier och lärarnas egna sökande över internet. När lärarna väl förhöll sig källkritiska 
till det material som de hittade och kontrollerade att det är vetenskapligt grundat kunde detta 
ändå tolkas att falla under denna fas. 

Uppvisar ingen reflektion 

Som beskrivet i föregående fas föll användandet av sociala medier och sökande över internet 
efter relevant material in i denna fas särskilt tydligt när lärarna, eller rektorn, inte belyste vikten 
av att vara källkritisk till det de hittade. I detta fall är det inte säkert att det är matematikdidaktisk 
forskning de inhämtat. I dessa fall saknades helt reflektion kring hur forskningen relaterade till 
den yrkesmässiga utvecklingen både professionellt och praktiskt.  

Likaså nämnde en lärare att förklaringar och inspiration sökts av läraren på YouTube. Läraren 
får frågan hur det hittade materialet kopplas till forskning och svarade att allt har forskats fram 
av forskning någon gång tidigare. Denna lärare uppvisade ingen reflektion och medvetenhet i 
detta fall kring den matematikdidaktiska forskningen varande eller inte varande i det material 
läraren hittat och dess relation till lärarens utveckling och arbete.  

Lärarna nämnde i förbigående att de även fått erbjudanden om kompetensutveckling över post 
och email av olika företag och verksamheter utanför den kommunala. Huruvida den förhållit 
sig på en vetenskaplig grund var de mer eller mindre skeptiska till och ingen av dem reflekterade 
något över detta i sina berättelser. Lärarna som diskuterade denna möjliga källa till forskning 
diskuterade istället möjligheten att få tid att delta i sådana erbjudanden och kostanden av de 
samma.  

Helhetsperspektivet av tillgången till matematikdidaktisk forskning 

Utifrån de olika yrkeskategorierna kan olika perspektiv framträda avseende tillgången till 
matematikdidaktisk forskning. Lärarutbildarna upplevs ha en god reflektion och medvetenhet 
om forskningens relation till lärarnas yrkesprofession. Skolledarna har i flera aspekter även de 
reflekterat över detta men trots det så kan i vissa avseenden, så som rektorn som pratade om 
användandet av sociala medier, uppvisandet av reflektion saknas.  

Hos lärarna, som är en målgrupp för den matematikdidaktiska forskningen, framträdde flera 
olika möjliga källor till tillgänglig forskning varav några som lärarna hade reflekterat mer 
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noggrant över och gjorde dem medvetna om forskningens påverkan i deras arbete. Gällande 
andra källor av tillgängligt material verkar det som att lärarna inte reflekterade över materialets 
vetenskapliga grund, eller över hur forskningen påverkade deras arbete och yrkesprofession. 
Ett exempel på detta är precis som rektorn, användandet av sociala medier, framför allt 
YouTube, utan att förhålla sig källkritisk. Utifrån Bevans (2004) skulle detta kunna kopplas till 
lärarnas olika episoder av personlig utveckling inom yrket. Är de relativt nya inom yrket 
(Bevans episod 2) och därmed inte särskilt mottagliga för forskning (Bevans fas 1) eller har de 
nått en episod i sin utveckling där de gärna delar med sig av forskning till andra (Bevans episod 
4) och även gärna implementerar delar i det egna arbetet (Bevans fas 3)? Det framkom i varje 
fall olikheter i detta avseende hos deltagarna i denna studie, där deltagarnas episoder enligt 
Bevan (2004) eventuellt skulle kunna kopplas samman med vilken av denna studies tre faser de 
befann sig i.  

Tillämpandet av matematikdidaktisk forskning  

Med tillämpande av matematikdidaktiska forskningsinfluenser menas hur den 
matematikdidaktiska forskningen kan beskrivas bidra till professionsutveckling och utveckling 
av undervisningen i skolverksamheten.  Även begreppet tillämpbar dök upp bland deltagarna 
som ett begrepp för forskning som var användarvänlig och bidrog till implementerande i arbetet 
för lärarna. 

Matematiklärarnas skildringar av erfarenheter 

Några av lärarna uttryckte att de inte upplevde att det var specifikt matematikdidaktisk 
forskning som influerade dem i deras arbete, utan mer didaktisk forskning överhuvudtaget.  

Samtliga lärare var positiva till den matematikdidaktiska forskningen. De gav uttryck för att det 
finns en nytta av den matematikdidaktiska forskningen i deras arbete och utveckling, såväl 
professionellt som att tillämpa i undervisningen. De tyckte dock enhälligt i båda 
fokusgrupperna att tid var en bristvara för att de skulle kunna ta till sig av forskningen på ett 
bra sätt, då de gärna ville sitta och diskutera och tolka forskningen med sina kollegor.  

Lärarna i en av fokusgrupperna berättade att de som lärare ansåg att skolledarna behövde vara 
intresserad, ge lärarna tid och verktyg, så som mindre undervisningstid och mer tid för 
gemensamma möten för att tillämpningen och inhämtningen av forskning skulle kunna bli mer 
gynnsamt än tidigare.   

Några lärare uttryckte att kursplanen berättar vad eleverna ska lära sig medan didaktiken 
berättar hur eleverna ska lära sig. En annan lärare uttryckte att didaktiken behövdes för att 
lärarna skulle kunna lära sig att variera sin undervisning eftersom elever lär sig på olika sätt. 
Undervisningen har förändrats från att vara statiskt till mer dynamiskt menar några lärare och 
anser att utbildningen gått från att vara extremt individuell och extremt läromedelsanknuten till 
att bli mer förändrad och varierad.  
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Matematiklärarnas reflektion och medvetenhet om relationen mellan forskning 
och yrkestillämpning 

En lärare belyste att även om läraren inte tillämpade hela forskningsansatser eller instruktioner 
så kunde delar av den forskning tillämpas som läraren blivit presenterad. Detta kan hänvisas 
direkt till Bevans (2004) tre faser av utveckling hos lärare till hur mottagliga de är för forskning. 
Denna lärare har alltså kommit till fas 2 i Bevans utvecklingsfaser. Även andra lärare i samma 
grupp upplevde detsamma uttryckte de och i den andra fokusgruppen var diskussionerna och 
svaren likvärdiga. En av förstelärarna ansåg att lärarna var duktiga på att dela med sig av 
forskning till varandra och visade därigenom att han placerade sig i den tredje fasen i Bevans 
utvecklingsfaser.  

En lärare berättade att denne kunde söka på Youtube efter förklaringar och instruktioner och 
ansåg att även om detta var på Youtube så borde det vara någon som har forskat fram detta 
längre tillbaks i tiden. Samma lärare uttryckte samtidigt att det var riktigt bra att få ta del av vad 
andra tycker och tänker också. Detta exempel visade att läraren inte förhöll sig särskilt 
källkritisk och saknade medvetenhet och reflektion om materialets forskningsgrund samt dess 
påverkan i hennes arbete. 

De upplevde det givande och positivt att kunna samarbeta och utveckla sin profession och sin 
undervisning på det arbetssätt som matematiklyftet erbjöd. Genom matematiklyftet fick lärarna 
chans att förarbeta tillsammans, gemensamt och enskilt reflektera över innehållet, 
implementera olika didaktiska uppgifter i sin undervisning och utvärdera resultatet. I Detta 
skeende visade lärarna på en medvetenhet och reflektion om relationen mellan forskningen och 
yrkestillämpningen. Detta speglades i deras berättelser upprepade gånger och från flera av 
deltagarna. 

Lärarna i båda grupperna ville se ett utökat samarbete mellan högskola och lärare samt bli lite 
´serverade´ relevant vetenskapligt material.  

Gällande de kritiska händelserna som lärarna beskrev skulle det kunna vara troligt att trots att 
fyra av de fem lärarna inte direkt anknöt sina kritiska händelser till vetenskaplig forskning så 
baserar de ändå sitt arbete utifrån detta mer eller mindre omedvetet. Berättelserna hade en del 
likheter, så som att alla lärarna arbetade för att involvera sina elever i undervisningen och 
beskrev didaktiska tillfällen i verksamheten, där åtminstone en av dem anknöt till vetenskaplig 
grund. Det gick ändå inte att frångå att dessa fyra inte kopplat forskning till sina berättelser trots 
uppmaning och därmed tolkades detta i denna studie som att de saknade medvetenhet om 
forskningens relation till de beskrivna händelserna och inte heller reflekterade över detta i sina 
berättelser. 
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Sammanfattning 

Även om lärarna i studien berättade om flera möjliga källor till tillgänglig matematikdidaktisk 
forskning och i viss omfattning även hur den hade eller kunde tillämpas, så uppvisar de inte 
alltid en medvetenhet och reflektion kring den samma. 

Av de kritiska händelserna har enbart en lärare redovisat en koppling mellan beskriven händelse 
och matematikdidaktisk forskningsgrund. Detta kan tolkas tyda på en brist av medvetenhet och 
uppvisande av reflektion om forskningens relation till lärarnas vardagliga arbete.  

När matematikdidaktisk forskning presenteras i form av de exempel som fasats in under ´topp-
reflektion´ skulle detta kunna tolkas som att lärarna utvecklar en större medvetenhet och 
reflektion kring forskningens koppling till det yrkespraktiska. Det kan också tolkas som att 
lärarna upplever denna typ av ´paketering´ av forskningen som mer givande och positiv i 
förhållande till de exempel som fasas under ”uppvisar ingen reflektion”.  

De exempel som gav och nivågrupperades under ”uppvisar ingen reflektion”, kan uppfattas som 
mindre genomtänka källor vetenskapligt sätt, där YouTube framstår som ett tydligt exempel.   

 

Enskilda intervjuer 
 

Deltagarna 

Skolledarna bestod av två rektorer och en utbildningschef.  Båda rektorerna hade arbetat 
mindre än några år som rektorer inom kommunen. De uppgav att de tyckte att de hade rätt bra 
koll på vad skedde inom kommunen i nuläget och en liten tid tillbaka, men längre tillbaka var 
de något mer osäkra. Utbildningschefen hade en något längre anställning bakom sig än 
rektorerna och kunde bidra med information om händelser längre tillbaka i tiden inom 
kommunen.  

Lärarutbildarna var båda tidigare bl.a. involverade i framtagandet av matematiklyftet på olika 
sätt. Den ena av dem hade ett doktorat inom matematikdidaktik och den andra hade en 
professur inom matematikdidaktik.  
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Intervjuerna 
 
Tillgången av matematikdidaktisk forskning 

Lärarutbildarnas perspektiv 

För att lärare ska kunna utveckla sin profession och sitt arbete är tillgången till 
matematikdidaktisk forskning viktig. Lärarutbildarna lyfte fram lärarutbildningen som en viktig 
del i lärares utveckling mot en vetenskaplig grund. En av lärarutbildarna gissade att forskningen 
inom lärarutbildningen varit riktad mot de ”stora teorierna” tidigare och att forskningen inom 
lärarutbildningen eventuellt innefattat för lite klassrumsnära forskning. Den andra 
lärarutbildaren berättade att det i nuläget pågår ett arbete inom högskolan att försöka 
forskningsbasera utbildningen i större omfattning än tidigare. Därmed kan detta tolkas som att 
båda lärarutbildarna ansåg att lärarutbildningen ansvarat för att tillgängliggöra den 
vetenskapliga forskningsgrund som lärarna fått medan de varit lärarstudenter och som de tagit 
med sig ut i yrkeslivet. 

Matematiklyftet lyfte lärarutbildarna som en källa till tillgänglig forskning för de 
yrkesverksamma matematiklärarna. Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande och 
utveckling med hjälp av en handledare. Materialet som har tagits fram, bl.a. genom olika 
högskolor och universitet, är forskningsbaserat. Detta kan ses som ett bra sätt att göra den 
matematikdidaktiska forskning tillgänglig för lärarna, genom att den ´byggs in´ i 
kompetensutvecklingsinsatser och material, så som läromedel och liknande för lärarna. En av 
lärarutbildarna berättade att det finns fler liknande satsningar som genomförts så som räkna 
Västerås och Learning Study. Den sistnämnda byggde på variationsteori och viss metodologi.  

Andra möjliga källor för lärare att få tillgång till matematikdidaktisk forskning på som lyftes 
av lärarutbildarna var genom att delta i kurser via lärarlyftet. En av lärarutbildarna berättade 
också om arbetet med att utveckla läromedel mot att bli mer relevant för lärare och elever samt 
mot att de ska kunna fungera mer som ett verktyg i lärarnas arbete.   

Förutom att lärarutbildarna gett några exempel på hur matematikdidaktisk forskning kan bli 
tillgänglig för matematiklärare så kan deras skildringar och reflektioner i det de berättat också 
tolkas att de var väl medvetna om relationen mellan forskningen och hur den på bästa sätt ska 
kunna nå ut till matematiklärarna och deras undervisning. 

Skolledarnas perspektiv 

En rektor berättade om sin upplevelse att forskning överhuvudtaget implementeras i skolans 
verksamhet mer nu än tidigare. Rektorn ansåg att skolan generellt har hamnat mer ”under lupp” 
än tidigare och att den ökade forskningsimplementeringen är en följd av det. För verksamheten 
var detta ”jättebra” tillade rektorn.  

Precis som lärarutbildarna lyfte samtliga skolledare, det vill säga båda rektorerna och 
utbildningschefen, upp matematiklyftet som ett gott exempel på hur matematikdidaktisk 
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forskning kan vara tillgänglig för matematiklärarna. De litade på att de som tagit fram lyftet, 
högskolor och universitet, också sett till att materialet är forskningsbaserat, då det är framtaget 
av just deltagande högskolor och universitet.  

Skolledarna berättade även om tillfällen då skolan haft samarbeten med högskolor och 
universitet och andra myndigheter. Exempelvis berättade de om hur kommunen köpt in en 
forskningsbaserad kompetensutvecklingsbok till lärarna inom kommunen och därefter följt upp 
detta med att bjuda in den författande forskaren till föreläsning en studiedag. En skolledare 
berättade också att kommunen haft ett liknande samarbete med SPSM, skolpedagogiska 
myndigheten. Ett annat samarbete med en högskola kom också upp där lärarna fått ta del av 
föreläsare med anknytning till högskolan, där högskolans personal sedan hade uppföljningar 
med lärarna utifrån didaktisk kompetensutveckling. Skolledarna tyckte att även detta sätt att 
göra forskning tillgänglig för lärarna hade fungerat bra och reflekterade kring dess 
vetenskapliga förankring genom valet av samarbetspartnerna. 

Utbildningschefen berättade att kommunen återinfört uppdraget matematikutvecklare i 
kommunen, en tjänst på 20%. Matematikutvecklarens uppdrag skulle bland annat innefatta att 
”fånga upp” relevant forskning för att därefter sprida detta till lärarna inom kommunen. Det 
framkom inte i skildrandet hur denna matematikutvecklare planeras kunna arbeta med detta 
eller om matematikutvecklaren skulle ha kunskap att kunna reflektera över forskningen och 
vara medveten om forskningens relation till lärarnas yrkesutövning.  

Andra tillgängliga källor till forskning som skolledarna lyfte utan att direkt beröra detta med 
någon detaljerad utläggning eller direkt reflektion, var lärarnas deltagande på 
matematikbiennetter och biennaler samt lärarnas egna initiativ till att söka på internet och 
förkovra sig i material. En rektor lyfte användandet av sociala medier som den, vad rektorn 
trodde, viktigaste källan till att hitta relevant och aktuellt vetenskapligt material för 
pedagogerna. Rektorn reflekterade inte över vilken typ av vetenskaplig forskning det var lärarna 
skulle finna där eller hur de ska förhålla sig källkritiska. Det var på sociala mediers plattformar 
som pedagogerna ´träffades´ och gav varandra tips och idéer utifrån sina behov av 
utvecklingsområden, menade rektorn, samt poängterade sin kännedom om att flera av skolans 
lärare var aktiva i sådana plattformar. Denna uppvisade frånvaro av reflektion kring 
forskningsförankring och källkritik inför det material som finns tillgängligt och som det tipsas 
om på sociala medier skulle kunna innebära risker i att det material lärare inhämtar och sedan 
tillämpar i sitt arbete saknar vetenskaplig grund.   

Tillämpandet av matematikdidaktisk forskning  

Lärarutbildarnas skildringar av sina uppfattningar 

De båda lärarutbildarna berättade mycket om hur forskningen skulle kunna vara användbar för 
lärarna. I de fall lärarna var målgrupp ansåg de båda att det var av stor vikt att forskningen var 
klassrumsnära och tillämpbar i verksamheten. Båda berättade att forskning inte alltid riktar sig 
till lärarna som målgrupp utan den kan även rikta sig till andra forskare, då forskning bygger 



Mälardalens Högskola  Ann-Charlotte Munter 
   
   

 

 36 

på tidigare forskning. Den didaktiska forskningen kan även ha andra målgrupper så som 
skolledare och andra som arbetar inom området som forskningen berör.  

Lärarutbildarna hade till största del en samstämmig syn på forskningens tillämpning. 
Forskningen avser att ge lärarna verktyg till att skapa en bra undervisning, den kan komma med 
verktyg inom matematiska problem och lösningsförslag, lektionsplaner och läromedel. 
Forskningen bidrar genom att stödja lärarna genom att ge dem forskningsbaserade verktyg.  

En av utbildarna berättade att lärare kan läsa forskningsartiklar och sammanställningar från 
forskningstexter, men det är inte alltid så lätt att läsa. Lärarutbildaren ansåg därför att det var 
bättre lämpat att jobba in forskningen i kompetensutvecklingsinsatser och lärarhandledningar 
för lärare, något som lärare använder och är mer relevant i lärarnas vardag.  

Forskningen kan härleda vad lärarna kan göra i praktiken, den kan stödja lärarna i hur de kan 
formulera, hur de kan sätta ihop grupper, ställa frågor i helklassdiskussioner, arbeta med 
resonemangsförmågor eller begreppsförmågor, m.m. Forskningen ska kunna fungera som ett 
stöd i klassrumsundervisning. Den kan stödja lärarna i förståelsen för hur barnen lära sig och 
vad läraren ska lära ut. Tillsammans kan lärare diskutera och återkoppla till varandra vad som 
skett i klassrummen. ”Praktikutveckling” nämnde en av lärarutbildarna det.  

En av lärarutbildarna berättade också att det är inte bara matematikläraren som ska 
kompetensutvecklas, utan även resurser runt omkring. Det kan vara läromedel och 
lärarhandledningar och andra personliga resurser som också behöver utvecklas i syfte att stödja 
lärarna för att planera och genomföra sin undervisning, som ett komplement till deras erfarenhet 
och kompetens.  

Detta är en tidskrävande process, uttryckte en av lärarutbildarna, att förändra undervisningen i 
ett klassrum. Lärarutbildaren skildrade lite mer ingående varför det är så. Det är förändringar 
som ska ske i flera steg. Forskningen ska inte bara inhämtas och läsas utan även påverka läraren, 
dennes kunskap och syn på undervisningen. Sedan ska den påverka i klassrummet, eleverna ska 
´köpa´ förändringarna trots att de redan vant sig ett visst sätt. Eleverna måste vänja sig vid nya 
förändringar.  

Samma lärarutbildare tyckte sig se en utveckling hos lärarna genom deras kollegiala samtal, de 
senare åren. Lärarutbildaren upplevde att lärarnas professionella språk, vad de talar om och hur 
de talar om verkar ha förändrats mot det bättre, det har utvecklats att bli djupare om vad barn 
ska lära sig och hur lärarna ska göra någonting åt det. 

Skolledarnas avsikter och förhoppningar 

Både utbildningschefen och en av rektorerna lyfte ämnesträffar för lärarna som ett bra tillfälle 
för lärarna att diskutera och resonera kring didaktiska frågor och undervisning. Dessa 
ämnesträffar kan ske både inom och utanför den egna skolan, men inom kommunen.  
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Samtliga av skolledarna upplevde att forskningen blivit allt mer användarvänlig och mer 
klassrumsnära än tidigare. De nämnde att forskning bidrar till utveckling i verksamheten 
eftersom den bidrar till utveckling av professionen hos dess mottagare. De belyste alla att syftet 
med att låta verksamheten ta del av och vila på vetenskaplig grund är att utvecklas och bli bättre 
i sin profession. En rektor berättade om sin uppfattning om forskningen som sådan att den 
ibland är relativt lättläst och ibland svårläst, så pass att den går över huvudet på dess mottagare. 
Rektorn menade också att det finns ett ”nytänk” i matematiken genom forskningen och att detta 
har bidragit till förändringar inom skolan och utbildningen.  

Forskningen bidrar till att ge lärare och skolledare inspiration i arbetet och de pedagogiska 
diskussionerna som uppstår kan ge mersmak. En rektor berättade hur forskningen bidrar till att 
skapa förståelse för hur eleverna har nytta och förstår syftet med undervisningen. Samma rektor 
berättade också att forskningen även ger kunskap om hur man kan få barnen mer engagerade i 
undervisningen. Forskningen ska vara relevant för den som jobbar inom samma område. En av 
rektorerna uttryckte sig ”didaktisk forskning syftar till lärande och att det ska främja lärandet.”.   

Samtliga tre skolledare lyfte fram att tidens begränsning kan vara ett bekymmer och en av 
rektorerna tillade att kompetensutveckling är ju ändå något som de flesta är intresserad av. 

Lärarutbildarna och forskningens bidrag  

Lärarutbildarna hade i sin tur en syn på den matematikdidaktiska forskningens bidrag utifrån 
sin yrkesprofession och dess ´paketering´ för att den skulle bli både tillgänglig och tillämpbar 
för lärarna.  

Samhällsnyttan 

En av lärarutbildarna berättade om hur denne ansåg att forskningen bidrar till samhällsnytta. 
Genom att forskningen kommer eleverna till gagn i deras utbildning kan dessa utveckla sina 
matematiska förmågor. När eleverna sedan kan hantera och förstå matematiken kan de sedan 
använda sina kunskaper i sina liv och eventuellt i sina yrken. Detta är en vinst för samhället i 
stort, genom samhällsutveckling och för att skapa ett fungerande samhälle. För våra barn och 
ungdomar som individer i framtiden är den didaktiska forskningens bidrag viktigt.  

Den matematikdidaktiska forskningen bidrar också som grund till ny forskning inom området 
eftersom forskare bygger sin forskning på andra forskares resultat.  

En av lärarutbildarna uttrycker sig att forskningen bör ”bidra till en bättre värld”. 

Forskningens målgrupper och ´paketering´ 

Den matematikdidaktiska forskningens målgrupper som belystes primärt i lärarutbildarnas 
skildringar var först och främst matematiklärarna och därefter andra forskare inom området. 

Lärarutbildarna och forskarna bidrar i sin tur med att bearbeta forskningen så att den blir mer 
användarvänlig för dess mottagare. Det kan vara genom att exempelvis vara involverade i att ta 
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fram kompetensutvecklingsprojekt som matematiklyftet, föreläsa utifrån forskningsbaserad 
grund, skriva riktade böcker, översätta och fackgranska böcker utgivna på andra språk, utbilda 
vid lärarlyftskurser och undervisa på lärarprogrammen. Genom denna bearbetning och arbete 
kan forskningen bättre ´paketeras´ till att bli mer effektiv och mer användbar i skolan och 
lärarnas vardag. Böcker baserade på forskning bör vara mer avskalad forskning riktad mot 
kompetensutveckling och inte skrivna som forskaruppsatser.  

Den matematikdidaktiska forskningen bidrar inte enbart till att utveckla lärarna utan även andra 
aktörer och resurser som kan vara målgrupper för forskningen. Exempelvis utvecklandet av 
läromedel och lärarhandledningar som en av lärarutbildarna berättade om. 

 

Sammanfattning 

Både lärarutbildarna och skolledarna som deltog i denna studie skildrade det som viktigt att 
matematiklärarna inte bara hade tillgång till matematikdidaktisk forskning utan också att de 
kunde tillämpa den i sitt arbete och sin professionsutveckling.  

Lärarna kan tolkas ha förväntningar av både lärarutbildare och skolledare att utvecklas både 
professionellt och yrkespraktiskt utifrån en vetenskaplig grund när de tar till sig av 
matematikdidaktisk forskning. Detta i sin tur förväntas kunna bidra till att skapa en bra kvalité 
på elevernas utbildning som sedan kan bidra till samhällsnytta och vara bra för dem som 
individer när de blir äldre.  

Lärarutbildarna beskrev olika exempel på hur man kan ´paketera´ forskningen för att göra den 
mer användarvänlig för lärarna, så som att bearbeta den till riktade böcker och 
kompetensutvecklingsinsatser. Skolutvecklarna beskrev nästa steg i processen hur de initierar 
till användandet av denna ´paketerade´ forskning för matematiklärarna inom kommunen och 
skolorna. Därefter är det upp till varje lärare att ta till sig av den presenterade didaktiska 
forskningen och bli medvetna om och reflektera kring forskningens relation till deras 
yrkespraktik.      

 

Kritiska händelser 
 

Vid förfrågan om komplettering med skriftliga kritiska händelser inom fem matematiklärare 
med skriftliga händelser. Dessa var av varierande längd och innehåll. Detta stycke redogör för 
innehållet av de inkomna skriftliga berättelserna,  

Deltagare 
Verksamma matematiklärare som tidigare deltagit i denna studies fokusgrupper ombads att 
delta i denna datainsamling. Detta som ett komplement till tidigare intervjuer. 7 lärare 
tillfrågades. Under denna period av datainsamling avslutade en lärare sin tjänst och avstod 
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från att delta i studiens fortsatta arbete. Ytterligare en lärare avstod att bidra med en skriftlig 
händelse pga. tidsbrist.  

Kritiska händelser 

Av studiens sju lärare hade fem lärare varit med i matematiklyftet och upplevt att detta var ett 
föredömligt material och att det fungerade jättebra när andra kunniga hade tagit fram materialet 
för lärarna att arbeta med samt att det gick bra att tillämpa i sitt arbete. En lärare beskrev en 
kritisk händelse när läraren utgått från problemlösning och tankar denne haft medan lärarna 
arbetade med matematiklyftet. Det handlade om att implementera elevsamarbete och 
elevdiskussioner vid problemlösning och utgå från elevernas olika styrkor. Läraren lät en 
fysiskt aktiv elev som läraren tidigare haft svårt att hantera i klassrummet förbereda och 
redogöra för ett matematiskt problem framme vid tavlan inför sina klasskamrater med stöd av 
henne vid behov. Läraren förvånades över resultatet då pojken fokuserade på att lösa uppgiften 
först och sedan engagerat redovisat den inför klasskamraterna och involverat fler elever i 
lösandet av uppgifter. Förutom att eleverna arbetade med problemlösning och fick en fördjupad 
förståelse genom de gemensamma diskussionerna, skrev läraren, något läraren misstänkte att 
eleven var duktig på, så fick eleven visa sina klasskamrater en annan sida positiv av sig själv 
och blev bekräftad av klasskamraterna.  

I lärarnas kritiska händelser är det en lärare som har kopplat händelsen till vetenskaplig grund, 
läraren och eleven som arbetade med problemlösning. De resterande fyra lärarna kopplade inte 
direkt deras händelser till någon vetenskaplig grund, men samtliga lärare hade likvärdiga 
berättelser. Alla berättade om hur de arbetade med en eller några elever för att få dem 
involverade i undervisningen, deras didaktiska arbete. Två lärare berättade båda hur de använde 
sig av klasskamrater som förklarar för sina klasskamrater som en undervisningsmetod och båda 
lärarna beskrev det som ett positivt resultat. De berättade båda, var och en i sina egna berättelser, 
hur de först hade förklarat och gått igenom det de försökte lära ut tills en av eleverna förstod, 
sedan lät de denna elev förklara för sin kamrat. Intressant var att lärarna arbetade på olika skolor 
och med stor sannolikhet inte var medvetna om att de beskrev liknande händelser med liknande 
resultat och att de reflekterade på liknande sätt.   

En annan lärare skrev om en lektion då läraren lät eleverna arbeta problemlösande praktiskt. 
Denna lärare kopplade detta inte till någon forskning, men det är inte helt otroligt att detta kan 
dels ha sin grund i liknande matematikdidaktisk forskning som matematiklyftet innefattat. 
Läraren var i samma fokusgrupp som den läraren som nämnt matematiklyftet som inspiration 
till sitt arbete med problemlösning. Precis som sin kollega hade läraren låtit eleverna diskutera 
sinsemellan i klassen och ansåg att eleverna fick en bättre förståelse vid detta arbete. Läraren 
reflekterade även över hur läraren själv förvånat uppmärksammat att uppfattningen av elevernas 
förkunskaper inte stämde. Under lektionen visade det sig istället att eleverna inte hade förankrat 
en del tidigare kunskaper så pass att de kunde behärska dem.  

Den femte och sista kritiska berättelsen som kom in handlade om ett provtillfälle. Läraren 
uppmärksammade att en elev höll på att få panik och ge upp under provtillfället. Läraren 
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försökte då på olika sätt att få eleven att prestera, dels genom att lugna och peppa eleven men 
även genom stödfrågor och förslag på uppgifter som eleven borde försöka att lösa. När 
provtiden var slut konstaterade läraren att eleven ändå lyckats göra 6 uppgifter av 15 och 
dessutom korrekt vilket läraren beskrev som lyckat i sin berättelse. Läraren reflekterade också 
vidare och uttryckte att det även var ett misslyckande för egen del då eleven inte klarade målen 
för detta prov.  

 

Enkäterna 

Enkäterna som användes i studien gav viss bakgrundsdata till lärarna. Då enskilda intervjuer 
gjordes med skolledarna och lärarutbildarna framkom det under intervjuerna vilken bakgrund 
dessa hade. Detta gav en kortfattad presentation av deltagarnas bakgrund för att skapa en ökad 
förståelse för tolkningar och analysen i studien. 

 

Avslutande sammanfattning  

Alla som blev intervjuade i fallstudien nämnde matematiklyftet, detta kan uppfattas som att 
denna kompetensutvecklingsinsats har haft en stor inverkan och genomslagskraft. Insatsen 
tycks ha varit organiserad och prioriterad ända från högskola och universitetens forskare till 
klassrummen och professionsutvecklingen hos lärarna. Samtliga upplevdes som antingen 
positiva eller mycket positiva till denna satsning som flertalet hade varierande erfarenheter från.  

Likaså inom kommunen berättade de medverkande, så väl lärare som rektorer, om en forskare 
där personalen har fått läst en bok av forskaren och sedan fått möjlighet att delta i föreläsning 
inom kommunen där forskaren var inbjuden och föreläste. Likaså verkar denna 
kompetensutvecklingsinsats ha haft en positiv inverkan på studiens medverkande.  

Möjlighet till kontakt och samarbete med högskola benämns av samtliga deltagare i kommunen. 
Föreläsningar, kompetensutveckling, m.m. har tidigare upplevts positivt men saknas numera 
till viss del av några deltagare. Även lärarutbildarna berättade att de har haft och har samarbete 
med olika kommuner i olika projekt för kompetensutveckling och liknande för lärare.  

Sammanfattningsvis kan en tolkning göras som tyder på ett positivt samband mellan de exempel 
på tillgänglig matematikdidaktisk forskning som fasas under ”topp-reflektion” och lärares 
implementering i klassrummet. Dessa exempel tyder på väl genomtänkta, ´paketerade´ 
forskningspresentationer där lärarna utvecklas i sin medvetenhet och reflektion gällande den 
didaktiska forskningen och dess relation och påverkan i deras utveckling och vardagsarbete. 

Deltagarna har i studien också berättat om hur forskningen kan vara användningsbar i lärarnas 
professionsutveckling och undervisning. Lärarna har berättat om händelser i deras vardag som 
påverkat dem och hur de har reflektera kring dessa. En av dem har direkt kopplat detta till en 
kompetensutvecklingsinsats baserad på en vetenskaplig grund.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera goda möjligheter för lärare att tillskansa 
sig matematikdidaktisk forskning, ett av de mer tydliga hindren för implementering av 
vetenskaplig grund i klassrummet och som alla aktörer verkar vara medveten om men inser 
svårigheten med att forcera är tiden.  

Några yrkesverksamma lärares och skolledares beskrivningar av tillgången till 
vetenskaplig matematikdidaktisk forskning. 

Samtliga deltagare i studien har beskrivit flera möjliga källor till tillgång till vetenskaplig 
matematikdidaktisk forskning för matematiklärare. Bland annat har olika forskningsbaserade 
kompetensutvecklingsinsatser lyfts fram, så som matematiklyftet. Inte minst i sociala medier 
och över internet har lärare och skolledare beskrivit exempel på källor att söka reda på relevant 
forskning inom. I de senare fallen behöver läraren kunna förhålla sig källkritisk i större 
utsträckning än i de första exemplen.  

De olika möjligheter till tillgänglig matematikdidaktisk forskning som finns presenterade i 
denna studie har nivågrupperats i tre faser. Detta för att i studien mer noggrant kunna undersöka 
hur dessa förhåller sig till lärarnas medvetenhet och reflektion om forskningens relation till 
lärarnas professionsutveckling och yrkespraktik, vilket också har redovisats. 

Möjligheten till tillgång till vetenskaplig matematikdidaktisk forskning beskrivet 
av lärarutbildare 

Lärarutbildarna beskrev samma möjlighet till tillgång som lärarna och skolledarna gör och som 
är grupperade i ”topp-reflektion” utifrån faserna enligt studiens teoretiska perspektiv. De 
beskrev också möjligheter till ´paketerade´ forskningsbaserade läromedel, lärarhandledningar, 
riktade böcker, och föreläsningar framtaget av högskolor och universitet, med lärare som 
målgrupp. 

Lärares exempel och egna reflektioner av händelser i deras vardag 

Deltagarna har i studien också berättat om hur forskningen kan vara användningsbar i lärarnas 
professionsutveckling och undervisning. Lärarna i studien har berättat, både muntligt och 
skriftligt, om händelser i deras vardag som påverkat dem och hur de har reflektera kring dessa. 
En av dem har kopplat sin skriftliga kritiska händelse till en kompetensutvecklingsinsats inom 
matematik baserad på vetenskaplig grund. I lärarnas muntliga berättelser framkom hur vissa 
forskningsbaserade kompetensutvecklingsinsatser och annan tillgänglig matematikdidaktisk 
forskning haft inverkan på lärarnas professionella utveckling och deras yrkespraktik i vardagen. 

Avslutande diskussion  

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att det fanns flera möjligheter för lärare att ta till sig 
av matematikdidaktisk forskning varav några var mer genomtänkta av studiens aktörer än 
andra. Som avslut på denna studie redovisas i denna del inledningsvis en metoddiskussion 
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utifrån valet av metod i studien. Metoddiskussionen följs upp med en diskussion kring det 
resultat studien erhöll kopplat till tidigare redovisad forskning.  

Metod- och metodikdiskussion 
Utifrån studiens problemformulering och syfte valdes en hermeneutisk, kvalitativ 
forskningsansats. Som metod valdes genomförandet av en fallstudie, där en kommun var själva 
fallet som granskades och där lärarutbildare fick komplettera fallet. Fenomenet inom 
kommunen som undersöktes var hur några lärare och skolledare berättade om tillgängligheten 
av matematikdidaktisk forskning samt deras erfarenhet av tillämpningen av forskningen.  

Valet av tillämpandet av fallstudie som metod i denna studie har inneburit att studien granskat 
fenomenet ingående inom en kommun och flera exempel på både tillgänglighet och tillämpning 
lyftes fram i enlighet med Bryman (2011), Creswell (2012), Hartas (2010) och Merriam (1994).  

Sammanfattningsvis upplevs valet av metod stämma väl överens med studiens 
problemformuleringar, syfte och resultat.   

Utifrån studiens metod valdes sedan användandet av intervjuer, fokusgruppintervjuer med 
öppna semistrukturerade frågor och insamlingen av skriftliga kritiska händelser som 
datainsamlingsmetod. De kombinerade datainsamlingsmetoderna, som även Esaiasson et al. 
(2012) skriver kan utgöra en fördel i en studie, gav möjlighet till triangulering (Merriam, 1994) 
av det insamlade datamaterialet och därmed bidrog till en ökad tillförlitlighet och giltighet för 
studiens genomförande och resultat.  

Studien kunde trots detta eventuellt ha bidragit till framställandet av ytterligare exempel om 
fler deltagare använts i urvalet. Sannolikt är att användandet av fler deltagare skulle innebära 
att de exempel som redan angetts av samtliga deltagare bekräftas ytterligare. De kritiska 
händelserna skulle kunna ha följts upp med enskilda intervjuer av lärarna för att öka möjligheten 
för dem att komplettera dessa data. Detta skulle förstärka trianguleringen och därmed öka 
studiens giltighet och tillförlitlighet ytterligare (Merriam, 1994). Studiens begränsning i tid 
begränsade dessa möjligheter. Det vore ändå intressant att undersöka hur denna studies resultat 
håller sig i en sådan mer omfattande undersökning. Viktigt är dock att inse att en sådan studie 
måste genomföras inom en och samma kommun och utifrån samma förutsättningar för att 
resultaten ska kunna jämföras. Detta beror på att varje fallstudie är unik (Bryman, 2011; 
Creswell, 2012; Hartas, 2010; Merriam, 1994).    

Under studiens analys tillämpades tre utvecklingsfaser för lärarnas medvetenhet och reflektion 
av forskningens relation till deras kompetensutveckling och yrkespraktiska arbete, inspirerade 
av Bevans (2004) olika faser av lärares förhållande till forskning. Under arbetets gång uppstod 
funderingar kring om lärare befinner sig i dessa faser och de istället borde benämnas nivåer 
eller om lärarna utvecklas mot dessa som faser.  

Dessa funderingar går att koppla till Bevans utvecklingsfaser som grundar sig på lärarnas 
episoder och hur långt de kommit i sin utveckling. Enligt Bevan utvecklas lärare mot att bli mer 
mottagliga för forskning. Utifrån detta borde lärare utvecklas i sin reflektionsförmåga parallellt 
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till att de blir mer mottagliga för forskningen och alltså parallellt med Bevans faser. Bevans 
utvecklingsteorier bildar tillsammans med denna studies faser olika slags stadier som lärare kan 
utvecklas mot och som skulle kunna innebära att för att lärare ska få positiva effekter av den 
forskning de ställs inför behöver de ha nått en viss stadie av utveckling. Likaså skulle detta 
kunna innebära att lärare som inte når vissa stadier av utveckling, riskerar negativa effekter av 
den forskning de ställs inför, då de inte är särskilt mottagliga för den och inte heller reflekterar 
över eller är medvetna om forskningens inverkan i deras yrkespraktik.  

Samtidigt kan det ju faktiskt vara så att vissa lärare kanske inte utvecklas särskilt i sin 
reflektionsförmåga och medvetenhet, vilket i denna studie skulle innebära att användandet av 
nivåer vore bättre. Likväl som en del lärare inte utvecklas i någon större bemärkelse med denna 
studies faser, kan det ju även vara så att en del lärare inte heller utvecklas i enlighet med Bevans 
utvecklingsfaser heller utan förblir begränsat mottagliga för forskning, alltså stannar i en fas.  

I studien har ändå användandet av begreppet ´fas´ valts eftersom det ändå kan förhålla sig att 
lärare behöver utveckla en viss ´förmåga´ för att kunna reflektera över relationen mellan 
forskningen de inhämtat och deras yrkespraktiska arbete samt visa medvetenhet om detta.  

Resultatdiskussion 
I likhet med samtliga studier som redovisat under tidigare forskning så visar resultatet på att 
studiens samtliga deltagare ansåg att matematikdidaktisk forskning hjälper till att bidra till 
professionell utveckling hos lärarna. Författarna och lärarutbildarna beskriver också att genom 
lärares professionella utveckling bidrar forskningen till att utveckla undervisningen sekundärt 
och påverkar därmed elevernas kunskaper som i sin tur påverkar samhället på sikt.  

Lärarna i studien förklarade att den matematikdidaktiska forskningen kunde inspirera dem, 
bidra med förståelse och ge dem nya idéer till att förändra sin undervisning och yrkespraktik. 
Detta stämmer väl överens med Noddings (2009) och Bevans (2004) studier beskrivningar av 
forskningens bidrag och även med var lärarutbildarna gav uttryck för. Därmed kan både 
studiens resultat och den tidigare forskningen som redovisats unisont tolkas betona vikten av 
tillgänglig och tillämpbar matematikdidaktisk forskning för matematiklärarna. Detta styrks 
även av Brandell och Pettersson (2011), Hansén och Forsman (2011) och Claesson (2007) som 
nämndes i inledningen.  

Deltagarna i studien kom alla med flera exempel på möjliga källor till tillgänglig forskning. 
Några av lärarna och skolledarna lyfte fram möjligheten att söka efter tillgänglig forskning i 
bokform, olika publikationer och över internet, något som även See et al. (2016) lyfter fram i 
deras studie. Däremot framkom förslag och exempel som kan tolkas som mindre genomtänkta, 
i form av sökande via YouTube och förutsätta att materialet på denna nätbaserade plattform är 
vetenskapligt grundat och forskningsbaserat. Användandet av dessa källor kategoriserades 
under fasen ”uppvisar ingen reflektion” och har inte heller benämnts av någon av författarna i 
den tidigare forskningen som särskilt givande eller framgångsrik. Ingen av forskarna har ens 
nämnt användandet av YouTube som källa för forskning. Utifrån att detta enbart nämndes av 
en deltagande lärare utan någon direkt reflektion är det rimligt att utgå ifrån att detta inte kan 
ses som ett framgångsrikt koncept. Istället belyser exemplet betydelsen av att lärare är medvetna 
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om vad de söker efter, förhåller sig källkritiska och reflekterar över forskningens inverkan i 
deras yrkesvardag, något som Noddings (2009) och belyser i sin studie. 

Lärarutbildarna i studien poängterade vikten av att forskningen inte bara blir tillgänglig för 
lärarna utan även användarvänlig. De lyfte fram betydelsen av att forskningen ´paketerades´ för 
att bli mer riktad mot lärarnas behov i deras yrkesvardag, något som även See et al. (2016) 
redogör för. Matematiklyftet lyftes fram som ett framgångsrikt exempel av lärarutbildarna. Av 
intresse är att samtliga deltagare i studien lyfte fram matematiklyftet, inte bara är i förbigående 
utan ingående och detaljerat. En av de kritiska händelserna kopplades även samman med 
matematiklyftet. Detta tolkas som att matematiklyftet som kompetensutvecklingssatsning har 
gjort avtryck i samtliga deltagares yrkesliv på ett eller annat sätt. Vilken effekt den haft i 
undervisningen framgår inte, men att den haft effekt kan förstås. Boesen et al. (2014) anser att 
materialet i matematiklyftet inte är direkt forskningsbaserat eftersom det inte är refereegranskat 
vilket de ställde som krav. Studiens lärarutbildare, tillika forskare inom området, berättade båda 
hur de varit delaktiga i framtagandet av materialet och därmed kan materialet anses vara 
vetenskapligt grundat. Boesen et al. menar också att en anledning till att materialet inte är direkt 
forskningsbaserat är att det är framtaget för att prioritera det praktiskt användbara. Detta 
stämmer väl överens med lärarutbildarnas skildringar av materialet. Denna studie visar att 
denna presentation och ´paketering´ av forskning för lärare upplevs framgångsrik av alla 
aktörer. Lärarna gav i sina intervjuer uttryck för en önskan att ”bli serverade” forskning, vilket 
de på sätt och vis blev i och med denna satsning. Att detta var en statlig satsning som dessutom 
prioriterades av kommunen bör dessutom ha bidragit till att lärarna lättare kunnat ta till sig den, 
reflekterat och blivit mer medvetna om dess inverkan, än om de hade sökt forskningen på egen 
hand.  

I studien framkom även genom lärarnas och skolledarnas berättelser att kommunen hade haft 
besök av forskare som både föreläst och sedan följt upp det didaktiska arbetet med lärarna via 
handledning. Både lärarna och skolledarna lyfte detta som ett givande exempel. Denna 
presentation och till tillgängliggörande av didaktisk forskning skulle kunna ses vara nära den 
aktionsforskning som några av forskarna beskriver (Bos et al., 2000; Corica och Otera, 2015; 
Fuchs och Fuchs, 2001; Garcés och Granada, 2016). Precis som deltagarna inom kommunen så 
beskriver Garcés och Granada (2016) att aktionsforskning är givande och professionellt 
utvecklande för dess deltagare lärarna. Aktionsforskning innebär att lärarna får hjälp av forskare 
att ta del av forskningen i sin helhet och att genom denna utveckla sin yrkesprofession och 
yrkespraktik. Detta ger enligt Fuchs och Fuchs (2001) lärarna möjlighet att pröva och reflektera 
gemensamt med andra. Enligt dessa forskare har aktionsforskningen gynnsamma och positiva 
effekter i lärarnas professionella utveckling och på deras undervisning (Bos et al, 2000; Corica 
och Otero, 2015; Fuchs och Fuchs, 2001; Garcés och Granada, 2016). Genom denna 
överensstämmelse av empiri och tidigare forskning kan tillämpandet av föreläsningar av 
forskare uppföljt av handledning av samma forskare anses ha en gynnsam och positiv effekt. 
Detta är alltså ytterligare ett bra exempel på tillgänglig och tillämpbar matematikdidaktisk 
forskning förutom matematiklyftet.  
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Lärarutbildarna i denna studie lyfte lärarutbildningen och andra högskoleutbildningar som en 
möjlig källa till matematikdidaktisk forskning. Även om en lärare, förhoppningsvis ironiskt 
menat, ifrågasatte om inte lärare är ”färdiga” med forskning efter att de avslutat 
lärarutbildningen, ses denna även av Bevan (2004) som en inkörsport till forskningens värld. 

Vilka kan då riskerna med att lärare inte reflekterar eller visar medvetenhet om forskningens 
relation till deras utveckling och yrkespraktik vara? En risk, för att nämna exemplet med 
YouTube, kan vara att läraren hittar ett material som bygger på en felaktig förståelse och sedan 
för över denna till sina elever. Detta skulle bidra till en negativ kunskapsutveckling hos eleverna 
som får en felaktig förförståelse inför fortsatta studier. En annan risk kan vara att lärare plockar 
ut små, små delar av forskning ur sitt sammanhang och tolkar det felaktig för att sedan tillämpa 
detta på så sätt att det bidrar till en negativ kunskapsutveckling hos eleverna. Kanske är det 
därför som Bos et al. (2000) menar att det finns risker med att lärare inte följer färdiga 
”program” som en slags manual enligt forskarens önskemål.  

Färdiga program i forskningen borde inte behövas. Lärarutbildarna i studien beskrev hur lärare 
kunde ta till sig av forskningen och sedan plocka ut delar som de kunde implementera i deras 
yrkesvardag. Detta stärks av Bevans (2004) episoder som beskriver att en lärare har kommit 
relativt långt i sin utveckling när denna kan ta ut större delar av forskning för att bearbeta den 
samma och implementera detta i sitt arbete. 

Intressant vore att avläsa olika effekter av dessa olika exempel av tillgänglig forskning över tid 
i undervisningen och i elevers kunskapsresultat inom matematiken. Men detta är något som får 
överlåtas till andra studier och intressenter att eventuellt undersöka vidare.  

En fundering som uppstått under arbetet med denna studie är om man kan hitta samband i att 
en lärare som kommit längre i sina utvecklingsepisoder enligt Bevan (2004) också skulle hamna 
närmare fasen för topp-reflektion i sin reflektion och medvetenhet och vice versa. Det skulle 
kunna verka logiskt om en lärare ju längre denne arbetar också lättare kan relatera till och se 
nyttan i den matematikdidaktiska forskningen. Dock kan detta i denna studie inte kontrolleras 
fullt ut då deltagarna fyllt i bakgrundsenkäterna anonymt och således inte går att koppla till 
enskilda berättelser. Det förhindrar inte att detta vore en intressant tanke att lyfta i en liknande 
studie. 

Studien har över förväntan visat hur granskad forskningslitteratur och studiens deltagare 
gemensamt framhåller forskningen inom matematikdidaktiskens betydelse och 
matematiklärarnas kompetensutveckling inom detta område för utveckling av skolans 
verksamhet och matematikundervisning. För att matematiklärarna ska kunna 
kompetensutvecklas och bidra till utveckling inom verksamheten behöver de tillgång till 
tillämpningsbar matematikdidaktisk forskning och bl.a. kollegialt arbete med 
matematikdidaktisk forskning för att på ett bra sätt kunna tillämpa den i sitt arbete. Såväl 
skolledare som forskare behöver vara medvetna och involverade i detta arbete ihop med lärarna 
för att utveckla en skola som kan vila på en vetenskaplig grund. Det är också rimligt att utifrån 
denna studies resultat uppfatta ett befintligt behov hos såväl deltagande skolledare som 
matematiklärare att utvecklas inom förmågan att mer medvetet kritiskt granska och reflektera 
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kring hur till vida tillgängligt material relaterar till vetenskaplig forskning eller inte. En förmåga 
som samtliga verksamma lärare och skolledare bör kunna förväntas besitta om skolorna i 
Sverige förväntas byggas på vetenskaplig grund. 
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Bilagor 

  Samtyckesformulär  bilaga 1 
Mälardalens Högskola 

Student: Ann-Charlotte Munter 

 

Hej.  

Vill Ni hjälpa mig att undersöka hur matematiklärare kan få tillgång till 
matematikdidaktisk forskning? 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur matematiklärare kan få tillgång till 
matematikdidaktisk forskning.  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer, av så väl skolchef, rektorer och 
matematiklärare, som kommer att genomföras och därefter analyseras. Om någon av 
deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. 
Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda 
individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på högskolans uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla 
personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller platser 
kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande 
lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

Medgivande 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade 
materialet i undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 
intervjun avbryta sin medverkan.  

� Jag vill medverka i studien 
� Jag vill inte medverka i studien 

Datum ________________________________________ 

Underskrift   ________________________________________ 
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  Missivbrev  Bilaga 2 

Studie: Hur kan matematiklärare få tillgång till 
matematikdidaktisk forskning 

 
Vill Ni hjälpa mig att undersöka hur matematiklärare kan få tillgång till 
matematikdidaktisk forskning? 

Jag är student vid masterprogrammet i didaktik och önskar göra en studie där jag kan 
undersöka hur matematiklärare kan få tillgång till matematikdidaktisk forskning. 

Jag söker matematiklärare inom grundskolan, rektorer, skolchefer och lärarutbildare som 
kan delta i studien genom intervjuer för att hjälpa mig 

Er medverkan är helt frivillig och ni har full rätt att avstå. Om ni tackar nej eller väljer att 
avbryta ert deltagande i studien så sparas inga uppgifter om er.  

Er identitet och platser kommer att hanteras konfidentiellt och i enlighet med gällande 
lagstiftning (personuppgiftslagen 1998:204).  

Ni har rätt att få ta del av insamlad data som rör ert område och Ni har också rätt att få 
felaktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter rättade. 

Jag tackar på förhand för er tid och ert deltagande och ser fram emot vårat samarbete.   

  
Om ni har några frågor kring studien är ni välkomna att vända er till: 

 

Ann-Charlotte Munter 

Masterprogrammet i didaktik. 
Mälardalens Högskola 
Telefon:  
e-post:  
 

 

Handledare:  

 



Mälardalens Högskola  Ann-Charlotte Munter 
   
   

 

 53 

 

                 Intervjuguide – Rektor/skolledare  Bilaga 3 
 

Hur länge har du arbetat som rektor/skolledare? 

 

Vad är din uppfattning om forskning relaterad till skolans arbete? (vad anser du vara dess 
syfte och anser du att den uppfyller sitt syfte?) 

 

Vad är din uppfattning om matematikdidaktisk forskning? (vad anser du vara dess syfte och 
anser du att den uppfyller sitt syfte?) 

 

Är du involverad på något sätt i något arbete med att bidra till att lärarna får tillgång till 
forskning? (Om ja, berätta hur) 

 

Har skolan några speciella riktlinjer när det gäller matematikdidaktisk forskning kopplat till 
matematiklärarnas didaktiska arbete? (Hur ser dessa ut i så fall? Berätta lite om dem.) 

 

Har skolan någon policy eller annat likvärdigt som behandlar detta område? (Hur ser dessa ut 
i så fall? Berätta lite om dem.) 

 

Hur anser du att matematiklärarna bör kunna ta del av den matematikdidaktiska forskningen i 
sitt yrke? 

 

Känner du till något eller några särskilda tillfällen då matematiklärarna i din skola/kommun 
fått tillgång till matematikdidaktisk forskning? (Om ja, berätta lite) 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

___________________________________________________________________________ 

(fråga om det finns möjlighet att få ta del av dokument, beslut eller protokoll som berör detta 
– detta är dock inte säkert att jag kan använda i arbetet, då anonymitet och sekretess är viktiga 
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etiska delar i arbetet med studien. Det ska inte kunna gå att identifiera personer, skola eller 
kommun.) 

Underfrågor: Hur tänker du? Kan du ge ett konkret exempel? Exemplifiera! Motivera! 
Utveckla!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mälardalens Högskola  Ann-Charlotte Munter 
   
   

 

 55 

Intervjuguide – lärarutbildare/forskare inom matematikdidaktik Bilaga 4 
 

 

Hur länge har du arbetat med matematikdidaktisk forskning? 

 

 

Vad är din uppfattning om matematikdidaktisk forskning? (syfte? Målgrupp?) 

 

 

Hur får verksamma matematiklärare tillgång till matematikdidaktisk forskning?  

 

 

Hur är du involverad för att göra forskningen tillgänglig för matematiklärarna? 

 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

 

___________________________________________________________________________ 

(Det ska inte kunna gå att identifiera personen eller högskolan/universitetet. Att tänka på vid 
bearbetning av materialet.) 

 

Underfrågor: Hur tänker du? Kan du ge ett konkret exempel? Exemplifiera! Motivera! 
Utveckla!  
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Intervjuguide – fokusgrupper, matematiklärare Bilaga 5 
 

 

Hur får ni som matematiklärare genom erat yrke ta del av matematikdidaktisk forskning? 

 (Genom vilken källa? I vilken form har forskningen presenterats?) 

(om de anser att de inte fått ta del av det: Vad tror ni att det beror på att inte ni 
fått tagit del av forskningen?) 

 

 

Hur bidrar den matematikdidaktiska forskningen till att utveckla ert didaktiska arbete? 

  (ex. Har ni fått möjlighet att tillsammans diskutera/arbeta med forskningen?) 

(Om de anser att forskningen inte bidrar: skulle den kunna göra det och i så fall 
hur?) 

 

 

Vilka förutsättningar behövs för att den matematikdidaktiska forskningen ska kunna bidra till 
matematiklärares didaktiska arbete? 

 

Finns det något som ni vill tillägga till denna intervju innan vi avslutar? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Underfrågor: Hur tänker du/ni? Kan du/ni ge ett konkret exempel? Exemplifiera! Motivera! 
Utveckla!  
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Undersökningsenkät   Bilaga 6 
Instruktioner: 

 

Enkäten består av några grundläggande frågor. Personliga uppgifter kommer att 
avidentifieras.  

En del frågor har du som deltagare möjlighet att kryssa flera alternativ på, andra enbart ett. 
Detta framgår i parentes efter frågan.  

För att svaret ska bedömas som giltigt måste svaret antingen vara skrivet på angiven linje 
(eller i direkt anslutning till denna) och kryssen vara i respektive ruta. Kryss som inte är 
placerade i ruta räknas som ogiltiga.   

Utgå från dina egna erfarenheter och din egen uppfattning.  

 

 

Ålder: _________ år 

 

Kön (ett alternativ möjligt):           � Kvinna           � Man          � Annat  

 

 

Hur länge har du arbetat som matematiklärare? __________ år 

 

 

Vilket år tog du lärarexamen?  år ________________ 

 

 

Har du någon annan examen?  

    � Nej 

� Ja  examen inom________________________ år ________ 

   …även examen inom _______________________ år_________ 
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Har du eller har du haft andra uppdrag utöver läraryrket? (flera alternativ möjligt) 

  � Nej 

  � Ja, förstelärare 

  � Ja, matematikutvecklare 

  � Ja, annat: _______________________ 

 

 

 

Har du genom ditt arbete/yrke fått tagit del av matematikdidaktisk forskning de senaste 10 
åren? (flera alternativ möjligt)  

  � Ja, delar av forskningsbidrag 

  � Ja, forskningsbidrag i sin helhet 

  � Osäker, vet inte. 

  � Nej 

 

 

 

Om du svarat ja på föregående fråga: Hur/genom vem fick du ta del av den 
matematikdidaktiska forskningen i yrket? (flera alternativ möjligt) 

  � Mig själv 

  � En kollega 

  � En extern föreläsare 

  � annan skolpersonal, ex. en skolledare 

  � Internet – ex. internetbaserad kompetensutveckling 

  � annat:_________________________________ 
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Har du på annat sätt (utanför ditt arbete/yrke) fått tagit del av matematikdidaktisk forskning 
de senaste 10 åren? (flera alternativ möjligt) 

  � Nej 

� Ja, genom min lärarutbildning 

  � Ja, genom egna högskolestudier (ej lärarutbildning) 

  � Ja, har sökt forskning på egen hand och läst själv.  

  � Ja, annat: ____________________________ 

 

 

 

 

Hur väl stämmer din uppfattning med påståendet: Den matematikdidaktiska forskningen 
bidrar till att utveckla mitt didaktiska arbete? (enbart ett alternativ möjligt) 

 

Instämmer inte alls         �    �    �    �    �    �    �    �    �    � Instämmer helt 

 

 

 

 

Har du/dina kollegor fått möjlighet att tillsammans diskutera/bearbeta matematikdidaktisk 
forskning de senaste 10 åren? (enbart ett alternativ möjligt) 

  � Ja 

  � Nej 

 

Tusen tack för ditt deltagande i studien.  /Ann-Charlotte Munter 
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Kritisk händelse brev   Bilaga 7 
 

Hej. 

 

Jag är väldigt tacksam om du kunde skänka mig några minuter av din tid och besvara följande 
frågor. Det går bra att skicka dessa svar till mig via mail direkt eller skriva i ett dokument och 
bifoga i ett mail. 

 

Beskriv en särskild erfarenhet/händelse som du varit med om kopplat till din undervisning. 
Syftet är att beskriva vad det var som du gjorde och vad som blev resultatet av det du gjorde. 
(Positivt eller negativt).  

Om du har möjlighet koppla det gärna också till forskning inom matematikdidaktik, ex. om 
forskningen påverkat din undervisning till att du gjort eller försökt något speciellt i 
klassrummet och vad resultatet av detta blev. 

 

Frågor som kan hjälpa dig i din beskrivning: 

Var skedde det? (ex ”i klassrummet”, ”i matsalen” eller liknande) 

Vilka var närvarande? (Här kan du ex. skriva ”jag och två elever”, eller liknande. 

Hur började det? (Här kan du skriva exempelvis ”det var elev som inte förstod en 
matteuppgift” eller liknande.) 

Vad gjorde de inblandade? (Här skriver du vad de inblandade gjorde). 

Hur slutade det? (Här kan du till exempel skriva ”jag lyckades …” eller liknande.) 

 

 

Skriv gärna kort om dina spontana reflektioner över händelsen. Tyckte du det var ett bra 
exempel på… eller en inte så bra lärandesituation därför att….. (eventuellt med anknytning 
till forskning inom matematikdidaktik) . 

Obs. texten behöver inte vara så lång. Lyft gärna något du själv minns särskilt och som du 
reflekterat över.  

   Mvh Ann-Charlotte Munter 
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