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Inledning
Det här redovisade projektet är en del av ett mer omfattande forsknings-
program som bedrivs av forskningsgrupper i matematikdidaktik vid Luleå 
tekniska universitet, Sverige; Freie Universität Berlin, Tyskland och Acadia 
University, Kanada. Till grund för den forskning som är delfinansierad av 
UVK ligger observationen att i en klass där eleverna är nya för varandra kan 
elever och lärare ganska snabbt förutsäga vilka elever som kommer att lyckas 
väl i matematik och vilka som inte kommer att göra det. Detta förekommer 
såväl i skolor där man använder nivågruppering som i skolor där man inte 
gör det. Även inom en homogent sammansatt låg- eller högpresterande 
grupp uppstår efter en tid en prestationshierarki. En vanligt förekommande 
common sense förklaring är att det beror på elevers ”naturliga fallenhet” för 
matematik, men detta förklarar inte varför skillnaden i några länder (t.ex. 
Tyskland) mellan lågpresterande och medelpresterande elever är större än i 
andra (t.ex. Kanada, Sverige). Forskningsprogrammet fokuserar på de meka-
nismer som producerar skillnader i prestation i klassrumspraktik i matema-
tik, i såväl relativt homogena som inhomogena elevgrupper. Forskningen 
bygger på ett sociologiskt perspektiv på matematiklärande i skolan och är 
upplagd som en komparativ fallstudie av matematikklasser med elever som 
börjar i gymnasieskolan eller motsvarande i Sverige, Tyskland och Kanada. 
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Analysmaterialet består av videoinspelade lektioner, intervjuer med elever 
och deras lärare samt enkäter om elevers sociala, kulturella och ekonomiska 
bakgrund. I den svenska delstudien har två klassrum i två olika program 
studerats under elevernas tre första veckor på gymnasiet när de studerade 
matematik kurs A. De två programmen, Estetiska programmet och Inter-
national Baccalaureate, har valts så att de skiljer sig med hänsyn till vilka 
yrkeskarriärer eleverna siktar på. Olika mekanismer för hur skillnader i pre-
station uppstår i klassrumsinteraktionen i de två grupperna har identifierats. 
Dessutom har projektet bidragit med grundforskning inom området genom 
att vidareutveckla teorier och metoder som tillsammans ger ett koherent 
perspektiv på uppkomsten av skillnader i prestation i matematikklassrum.

Teoretiska utgångspunkter
Projektet bygger på ett ramverk som har utvecklats omkring teorier rörande 
rekontextualisering av vardagsaktiviteter i skolmatematik (Bernstein, 1990, 
1996; Dowling, 1996, 2009; Gellert & Jablonka 2009) och interaktionistiska 
teorier om hur social ojämlikhet produceras och reproduceras i skolan (Me-
han, 1992). Detta innebär att vi utgår från antagandet att elevers framgång i 
skolmatematik inte speglar någon form av ”naturlig fallenhet”, utan är baserad 
på elevers skicklighet att tolka kriterier för det kunnande som förhandlas och 
att ha de attityder, beteenden och värderingar som är fördelaktiga inom den 
kontext de befinner sig i. Vidare antar vi att det inte finns några generella 
kriterier för vad skolmatematiskt kunnande innebär utan bara olika versioner 
för olika program och kurser. Till exempel är det inom mindre teoretiskt in-
riktade program vanligt med textuppgifter där eleven ska tillämpa matematik 
i vardagsnära situationer (s.k. vardagsmatematik), medan program som syftar 
till vidare postgymnasiala studier ger betydligt större utrymme åt uppgifter 
som är mer direkt inriktade mot att utveckla en generell matematisk kunskap. 

Prestationsnivå som eget val
Båda klasserna karakteriseras under undersökningsperioden av att ett do-
minerande utrymme av lektionstiden upptas av elevernas eget arbete styrt 
av läroboken, ett mönster som tidigare forskning visat är vanligt i svenska 
matematikklassrum. Inom detta undervisningsformat ryms flera olika stra-
tifieringsmekanismer. När i detta format lärarledd undervisning ersätts av 
utvärdering av elevernas lösningar av uppgifterna, speglar deras uppvisade 
matematiska kunskaper främst tidigare framgång eller misslyckande. Dess-
utom gynnas elever som tar egna initiativ att ställa konstruktiva frågor 
i högre grad än mer passiva elever. Att det finns väldigt lite gemensamma 
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genomgångar skapar förutsättningar för läraren att använda nivågruppering 
genom att eleverna får lösa uppgifterna i boken enligt de olika nivåer de är 
markerade i. I Estetiska programmet ska de själva välja vilka uppgifter som 
passar deras egen nivå. Man kan dock inte ta för givet att elevers egen själv-
uppfattning speglar deras prestationspotential. I båda klasserna kan elever-
na välja sin egen arbetstakt eller t.ex. också att prata med sina kamrater om 
annat än matematik. Det finns inga väl etablerade rutiner för att kontrollera 
deras delaktighet i de matematiska aktiviteterna. Detta innebär att en elevs 
prestationsnivå hänger samman med att vara delaktig och ta egna initiativ, 
en social kompetens som kan relateras till elevers bakgrund och levnads-
vanor och ses som socialt förvärvad. 

Självuppfyllande profetia?
I ett av de program vi har studerat handlar de flesta uppgifterna från läro-
boken om att tillämpa matematik i en kontext. Det matematiska innehållet 
är i stort sett att redovisa den matematiska kunskap man tillägnat sig redan 
i grundskolan. En detaljerad analys av samtal mellan läraren och eleverna 
visade att när svar och förklaringar på individuella frågor ges, så använder  
läraren olika strategier för olika elever. För vissa elever lyfts det matematiska 
innehållet fram, medan det för andra sätts fokus i högre grad på det specifika 
i den kontext som beskrivs i uppgiften. Medan den första strategin erbjuder 
möjligheten att utveckla insikt i de matematiska sambanden, begränsar den 
andra strategin på längre sikt elevers tillgång till det matematiska kunnande 
som är relevant i mer avancerade kurser. Om dessa välmenande strategier 
används på elever som av läraren antas ha hög respektive låg prestations-
nivå, kan det leda till en dynamik som fungerar som en självuppfyllande 
profetia som i slutet ”bevisar” att läraren hade rätt i sitt första antagande om 
elevernas matematiska prestationsförmåga.

Olika effektivt utnyttjande av resurser
I en del av studien analyserades elevers kommunikationsstrategier för att 
undersöka hur effektivt olika elever utnyttjar de resurser som finns tillgäng-
liga för att tillägna sig den matematiska kunskap som värderas som legitim. 
Under de nio första lektionerna analyserades i en klass lektionernas struk-
tur och elevernas kommunikativa strategier och dessas samband med vad de 
tycker om vilka elever som kommer att lyckas väl i sina matematikstudier. 
Resultatet visade på en svag styrning av tempot, men en stark styrning av 
den ordning i vilken eleverna arbetade med uppgifterna, främst genom läro- 
bokens upplägg. En sådan typ av lektionsstruktur, med en stor del av lek-
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tionstiden använd för kort genomgång och individuellt arbete i läroboken, 
ger mycket spelutrymme för hur en elev utnyttjar lärarens närvaro i klass-
rummet. En självinitierad fråga till läraren ger större chans att få tillgång 
till den legitima matematiska kunskapen. Data visade också att det fanns en 
stor variation mellan eleverna när det gäller vilka olika kommunikations-
strategier som användes och hur mycket. De elever som av elevgruppen sågs 
som bäst i klassen i matematik var de som uppvisade en bred repertoar av 
kommunikationsstrategier. 

Osynliga kriterier
I båda klasserna är lärarna mycket otydliga med att markera vad som är 
viktigt att kunna för att klara olika betygsnivåer. Det beror delvis på att den 
kunskap som behövs för att lösa de kontextuppgifter som finns i läroboken 
är en hybrid mellan vardagskunskaper och matematiska kunskaper och elev-
erna har problem med att veta hur mycket av sina vardagskunskaper de ska 
använda eller bortse ifrån. I Estetiska programmet matchar inte skillnaden 
mellan uppgifterna på olika nivåer skillnaden mellan de officiella betygskri-
terierna och uppgifterna från International Baccalaureate-klassen täcker inte 
in alla kompetenser som beskrivs i betygskriterierna för högre betyg. Därför 
har de elever som är mer skickliga på att hitta de dolda kriterierna en fördel.

Implikationer
Ett komparativt perspektiv på de klassrum som studerats i Sverige, Tyskland 
och Kanada, visar på att det finns olika stratifieringsmekanismer i homoge-
na respektive mindre homogena grupper. Skillnader i undervisningsformat 
och i kriterier för vad som räknas som matematisk kunskap och lärande, 
skapar olika interaktionsmekanismer som leder till uppkomst av skillnader  
i prestationsförmåga i matematik. Det urval av resultat som presenterats ovan 
illustrerar att projektet vidgar vår förståelse för hur klassificering av presta-
tion i matematik uppkommer och hur man skulle kunna mildra effekterna  
av olika stratifieringsmekanismer. Projektets resultat är användbart för mate- 
matiklärares professionella utveckling i syfte att höja den genomsnittliga pre-
stationen hos elever i matematik och samtidigt minska klyftan mellan bäst och 
sämst i klassen.
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