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Sammanfattning  
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur matematiklärare kan använda forskningsresultat om 
hypotetiska utvecklingsbanor som ett redskap i sin planering och undervisning. Hypotetiska 
utvecklingsbanor är ett begrepp som beskriver en möjlig utveckling av elevers konceptuella förståelse i 
matematik genom ett antal aktiviteter eller uppgifter. Resultatet från studien är att forskningsresultat utifrån 
hypotetiska utvecklingsbanor kan vägleda lärares planering och undervisning i matematik på flera sätt. 
Lärare kan använda forskning om hypotetiska utvecklingsbanor för att se vilka svårigheter elever kan ha 
inom det matematiska området och som en hjälp för att använda formativ bedömning i sin undervisning. 
Forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor kan hjälpa lärare att översätta mål och innehåll i 
läroplanen till aktiviteter och lektionsinnehåll och knyta samman olika begrepp och delar av det 
matematiska innehållet.  
 
Summary 
 
This literature review investigates how mathematics teachers can use research results about hypothetical  
learning trajectories as a tool in their planning and teaching. Hypothetical learning trajectories is a concept 
that describes a potential development of students conceptual understanding in mathematics due to 
instruction in the classroom. The result from this study is that teachers can use research results about 
hypothetical learning trajectories in several ways. Teachers can use results from hypothetical learning 
trajectories to see which difficulties students may have within a mathematical domain and be guided by 
research-based hypothetical learning trajectories to practice formative assessment. Teachers may use 
hypothetical learning trajectories as a guide in interpreting curriculum.  
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Förord 
Jag valde att utbilda mig till lärare i matematik tack vare glädjen som finns i att få ny 

kunskap. Denna upplevelse av att lyckas och att glädjas över matematiken får dock inte alla 

elever vara med om i skolan. Ofta har jag stött på tanken att matematik är till för vissa men 

inte alla, det vill säga att matematik är någonting en person antingen är bra på eller inte. Jag 

hoppas i framtiden kunna skapa klassrumsmiljöer där alla kan lyckas utifrån sin nivå och att 

matematik varken ska vara skrämmande eller tråkigt. Ute i verksamheten är det dock mycket 

som sker på samma gång och lärare har inte mycket tid per elev. Denna verklighet har för mig 

gjort att ett klassrum med god återkoppling till varje elev, anpassning till varje elevs 

förutsättningar och samtidigt en effektiv undervisning av en hel grupp elever har tett sig 

omöjlig. Tankesättet kring elevers utveckling, hypotetiska utvecklingsbanor, fångade därför 

mitt intresse. Mitt första intryck var att forskning med utgångspunkt i hypotetiska 

utvecklingsbanor både accepterar komplexiteten i varje elevs utveckling och strävar efter att 

systematiskt ta fram undervisningsaktiviteter och lärandemål. Det här arbetet kom därför att 

kretsa kring hypotetiska utvecklingsbanor och hur lärare kan använda sig av forskningen om 

dessa i sin planering av undervisningen.   
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1. Inledning 
Enligt den internationella kunskapsmätningen PISA har kunskapsresultaten i matematik i 

Sverige dalat i jämförelse med övriga länder inom OECD. I PISA-undersökningen från 2012 

fick Sverige ett medelvärde på 478 poäng, vilket kan jämföras med genomsnittet inom OECD 

på 494 poäng (Skolverket, 2013, s.7). Detta har medfört att stor uppmärksamhet riktats mot 

skolan och lärare, vars uppdrag är att ge alla elever de bästa möjligheterna att lyckas i sina 

matematikstudier. Det bör dock nämnas att i PISA-resultatet från 2015 har Sverige förbättrat 

sin placering i rankningen för ämnet matematik och ligger nu strax över genomsnittet för 

OECD. Sverige fick ett medelvärde på 494, vilket kan jämföras med genomsnittet inom 

OECD på 490 (Skolverket, 2016, s.24). 

För att vägleda elevers kunskapsutveckling i matematik behöver lärare ha kännedom om deras 

nuvarande kunskap i ämnet och kunna jämföra den med målen i kursplanen. Därför bör 

läraren i sin planering av matematikundervisning ta hänsyn till hur elevers förståelse för ett 

visst matematiskt innehåll utvecklas. Den utvecklingen kan beskrivas med så kallade 

hypotetiska utvecklingsbanor, som definieras i 1.1.2. 

1.1 Bakgrund 
Här följer ett antal punkter som har relevans för litteraturstudien och den teori som resultaten 

grundar sig på. Under avsnitt 1.1.1 kopplas litteraturstudiens syfte till styrdokumenten för den 

svenska skolan, för att visa hur hypotetiska utvecklingsbanor kan vara relevanta för lärare 

inom den svenska skolan. 

1.1.1 Styrdokument 

En lärare ska förhålla sig till läroplanen och skollagen och samtidigt anpassa undervisningen 

till elevers individuella utveckling och behov. Enligt Skolverket (2011a) bör en lärare 

”fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” 

(s.13). En matematiklärares roll är att uppmuntra till lärande och att stimulera elevers 

kunskapsutveckling i matematik. De ska därtill följa gällande skollag och läroplan och 

bedöma elevers kunskap utifrån det centrala innehåll och de matematiska förmågor som 

beskrivs i ämnesplanen i matematik. 

Lärare i matematik kan använda formativ bedömning som ett verktyg för att uppmuntra och 

stötta elevers lärande i matematik och ge elever en inblick i hur deras förståelse förhåller sig 

till målen i ämnesplanen. Formativ bedömning innebär att läraren samlar in information om 

elevers nuvarande kunskapsnivå för att kunna ge rätt stöd så att eleverna når kunskapsmålen 

(Skolverket 2011b). För att detta stöd ska hjälpa eleverna vidare, kan det argumenteras för att 

läraren behöver ha en förståelse för hur elevers kunskap i matematik tar form och utvecklas.  

1.1.2 Hypotetiska utvecklingsbanor 

Simon (1995) introducerade begreppet hypotetiska utvecklingsbanor (hypothetical learning 

trajectories) utifrån en empirisk studie av undervisning om begreppet area. Allt eftersom 

elevers frågor och missförstånd upptäcktes ändrade författaren på undervisningens planering, 

för att anpassa den till elevernas nuvarande förståelse för ämnet. Hypotetiska 

utvecklingsbanor har därefter beskrivits på ett flertal olika sätt. I tabell 1 redovisas hur 

artiklarna i denna litteraturstudie har beskrivit begreppet utvecklingsbana. Vissa artiklar 

skriver uttryckligen om hypotetiska utvecklingsbanor, medan andra använder begreppet 

utvecklingsbana (learning trajectory) och även likartade begrepp såsom framträdande 

utvecklingsbana (emergent trajectory, författarens översättning).  
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I dessa beskrivningar av begreppet har jag identifierat följande återkommande aspekter: 

utgångspunkt i elevers tänkande och lärande, en idé om hur elevers förståelse kan utvecklas 

(vissa beskrivningar med ett stegvis tänkande), uppgifter som leder till utvecklingen, att 

utvecklingsbanan behandlar ett specifikt matematiskt innehåll, ett mål för elevers lärande, att 

utvecklingsbanan ska vara forskningsbaserad, att utvecklingsbanan ska behandla stora 

matematiska idéer eller att utvecklingsbanan ser till elevers kunskapsutveckling över lång tid. 

I tabell 1 redogörs för vilka aspekter som kunde identifieras i olika beskrivningar. 

Tabell 1: Beskrivning av begreppet utvecklingsbana 

Artikel Beskrivning av begreppet utvecklingsbana Aspekter 

Amador & 

Lamberg 

(2013) s.148 

As teachers gain insight into student 

thinking and learning, they begin to 

formulate conceptions about student 

understanding and can use this knowledge 

to develop conjectures to sequence tasks and 

activities 

Elevers tänkande och lärande 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas 

Uppgifter 

Clements & 

Sarama (2004) 

s.83  

Ellis et al. 

(2016) 

descriptions of children’s thinking and 

learning in a specific mathematical domain 

and a related, conjectured route through a 

set of instructional tasks designed to 

engender those mental processes or actions 

hypothesized to move children through a 

developmental progression of levels of 

thinking, created with the intent of 

supporting children’s achievement of 

specific goals in that mathematical domain 

Elevers tänkande och lärande 

Specifikt matematiskt område 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas i steg 

Uppgifter 

Mål för elevers lärande 

Clements et al. 

(2013) s.815 

Learning trajectories have three 

components: a goal (that is, an aspect of a 

mathematical domain students should 

learn), a developmental progression of 

levels of thinking, and instruction that helps 

them move along that trajectory 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas i steg 

Uppgifter 

Mål för elevers lärande 

Confrey et al. 

(2014) s.720 

Learning trajectories or progressions in 

mathematics education are research-based 

frameworks developed to document in detail 

the likely progressions, over long periods of 

time, of students’ reasoning about big ideas 

in mathematics 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas 

Forskningsbaserade 

Stora matematiska idéer 

Över lång tid 

Meletiou & 

Paparistodemou 

(2015) s.387 

HLTs are preplanned roadmaps of the 

learning process that link up with children’s 

informal knowledge and mathematical 

representations. They are made up of three 

components: the instructional goal defining 

the direction, the instructional tasks, and the 

hypothetical learning process—a prediction 

of how students’ thinking and understanding 

will evolve in the context of the learning 

tasks. There is no implication that the task 

Elevers tänkande och lärande 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas 

Uppgifter 

Mål för elevers lärande 
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sequence is the only path, or the optimal 

path, it is just hypothesized to be one 

effective route for learning and teaching 

Myers et.al 

(2015) s.14 

First, LTs are grounded in empirical 

research with students and challenge more 

traditional approaches to curriculum 

development and instruction that focus on 

disciplinary knowledge. (…) Second, 

specific learning goals for students are clear. 

Though informal, partial, and alternative 

understandings are represented in them, LTs 

outline general paths that expect these 

earlier understandings to become more 

sophisticated over time. Third, trajectories 

are probabilistic in nature, suggesting only 

likely routes to learning while identifying 

key conceptual accomplishments along the 

way. (…) Finally, LTs and student learning 

are necessarily dependent upon instructional 

opportunities. 

Idé om hur elevers förståelse kan 

utvecklas 

Mål för elevers lärande 

Forskningsbaserade 

Uppgifter 

Simon (1995) 

s.136 

Simon & Tzur 

(2004) 

Cavey et al. 

(2007) 

The hypothetical learning trajectory is made 

up of three components: the learning goal 

that defines the direction, the learning 

activities, and the hypothetical learning 

process-a prediction of how the students' 

thinking and understanding will evolve in 

the context of the learning activities. 

Idé om hur elevens förståelse 

kan utvecklas  

Uppgifter 

Mål för elevers lärande 

 

Weber et al. 

(2015) s.254 

refer to representations of learning that 

elucidate how students might engage with 

tasks, reflect on tasks, and develop 

knowledge through work on those tasks 

Idé om hur elevens förståelse 

kan utvecklas  

Uppgifter 

 

Wilson et al. 

(2013) s.104 

LTs are research-based descriptions of how 

students’ thinking evolves over time from 

informal ideas to increasingly complex 

understandings 

Elevers tänkande och lärande 

Idé om hur elevens förståelse 

kan utvecklas  

Forskningsbaserade 

 

Sztajn et al (2012) beskriver definitioner av bland annat Simon (1995) och Clements och 

Sarama (2004), men artikeln skriver inte explicit ut en förklaring av en hypotetisk 

utvecklingsbana. Wilson et. al (2014) tar upp flera definitioner, bland annat definitionen av 

Clements och Sarama (2004). 
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Gemensamt för dessa beskrivningar av en utvecklingsbana är att de poängterar utvecklingen 

av elevens matematiska förståelse, ser uppgifter och undervisning som en väsentlig del i 

elevens utveckling och visar på en ambition att förutsäga och dokumentera hur elevens 

förståelse troligen kommer utvecklas. Specifikt för hypotetiska utvecklingsbanor är att de inte 

är en beskrivning av hur vissa elever tillgodogör sig ett ämnesinnehåll. Det är snarare ett 

begrepp för att beskriva ett synsätt på undervisning där planeringen kontinuerligt bör justeras 

utifrån de signaler om nuvarande förståelse som läraren läser av från eleverna. Hypotetiska 

utvecklingsbanor är därmed inte en beskrivning av konkreta steg som elever går igenom när 

de utvecklar sin förståelse, utan en möjlig bana som eleverna kan följa och de uppgifter 

(learning tasks) som kan leda till elevers kunskapsutveckling i matematik. Den hypotetiska 

utvecklingsbanan och dess uppgifter är en, men inte den enda, väg som kan leda till att elever 

uppnår en viss förståelse (Clements & Samara, 2004). I denna litteraturstudie kommer 

begreppet hypotetisk utvecklingsbana användas enligt följande betydelse: En beskrivning av 

hur elever kan uppnå en viss konceptuell förståelse för ett område i matematiken genom ett 

antal undervisningsaktiviteter. 

 

1.1.3 Olika perspektiv på lärande 

Ett kognitivt perspektiv på lärande kretsar kring hur hjärnan behandlar och lagrar information. 

En persons tänkande beskrivs med detta perspektiv som avskilt från kroppen, och på många 

sätt liknar beskrivningar av den mänskliga hjärnan hur datorer fungerar, bland annat att 

information hämtas ifrån lång- och korttidsminnet. Enligt Säljö (2014) visas inom kognitivism 

”ringa eller inget intresse för hur tänkande går till i sociala verksamheter” (s.56) och det tas 

inte hänsyn till människors olika sociala och kulturella bakgrund. Det finns dock en stor bredd 

inom det kognitiva perspektivet, vari en variant kan benämnas konstruktivism. Det 

konstruktivistiska perspektivet på lärande ser individer som aktiva i lärandeprocessen. 

Människor är inte passiva i sin inlärning, utan både bearbetar och konstruerar kunskap (Säljö, 

2014).  

Genom tiderna har olika begrepp formulerats för att beskriva lärande. Säljö (2014) beskriver 

bland annat Piaget, som hade ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande, och Vygotskij, vars 

syn på lärande kan beskrivas som sociokulturellt. Skillnaden i dessa perspektiv är att det 

sociokulturella perspektivet har ”en mer social och kollektiv syn på hur mänskliga 

föreställningar och kunskaper skapas och förs vidare” (Säljö, 2014, s.68). 

Piaget beskrev barns lärande utifrån olika utvecklingsnivåer och hävdade att barn inte kan ta 

till sig kunskap som är på en högre formell nivå än den på vilken de själva befinner sig. Piaget 

använde även begreppen ackommodation och assimilering, för att beskriva olika typer av 

lärande. Med assimilering menas att den nya kunskapen införlivas i gamla strukturer, medan 

ackommodation syftar på att helt nya konstruktioner måste skapas eftersom den tidigare 

kunskapen står i kontrast till det nya (Säljö, 2014).  

Säljö (2014) skriver att till skillnad från Piaget, som fokuserade på individen och dess 

utveckling, beskrev Vygotskij att lärande sker i interaktion med andra. Kunskap inhämtas i en 

social värld, där kunskapen formas och utvecklas i interaktionen mellan människor. Vygotskij 

använde sig av begreppet elevens proximala utvecklingszon(ZPD), vilket innebär att 

kunskapsnivån är för hög för eleven men kunskapen blir tillgänglig för eleven med hjälp av 

vägledning av en mera kunnig person. Implikationen av detta blir att undervisning i elevens 

proximala utvecklingszon ger eleven den största möjligheten att utvecklas i sitt lärande, 

eftersom eleven där är ”mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person” 

(Säljö, 2014, s.123). 
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1.1.4 Matematikkunskap för undervisning 

Ball (2008) introducerade ett ramverk för den kunskap som en lärare i matematik behöver i 

sitt arbete, som benämns som matematikkunskap för undervisning (mathematical knowledge 

for teaching). Detta ramverk delar upp matematiklärares kunskap i pedagogisk ämneskunskap 

(pedagogical subject knowledge, PCK) och ämneskunskap (subject matter knowledge, SMK). 

Dessa kategorier består av lärares kunskap relaterat till undervisningen respektive lärares 

kunskap relaterat till matematik. PCK delas vidare in i kategorierna kunskap om innehåll och 

elever, kunskap om innehåll och undervisning samt kunskap om innehåll och läroplan. 

(knowledge of content and students, knowledge of content and teaching, knowledge of 

content and curriculum). PCK är olika aspekter av den kunskap en lärare behöver ha om 

matematik. Även SMK delas in i underkategorier, vilka består av vanlig ämneskunskap, 

specialiserad ämneskunskap samt framtida ämneskunskap. (common content knowledge, 

specialized content knowledge. horizon content knowledge). Dessa innebär den matematiska 

kunskap som även andra än lärare besitter, matematikkunskap som är specifika för lärare och 

kunskap om hur matematiken som undervisas relaterar till matematik som eleverna ska lära 

sig senare. Ramverket har som syfte att kartlägga den kunskap som en lärare behöver ha för 

att undervisa matematik.  

Tabell 2: Matematikkunskap för undervisning 

PCK SMK 

Knowledge of content and students Common content knowledge 

Knowledge of content and teaching Specialized content knowledge 

Knowledge of content and curriculum Horizon content knowledge 

 

1.2 Avgränsningar  
Undersökningen har ett fokus på lärares planering av matematikundervisning. Arbetet 

avgränsas därmed till forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor med relevans för 

lärares planering av undervisning. Ytterligare en avgränsning är till hypotetiska 

utvecklingsbanor för matematikämnet. 

1.3 Syfte 
Studien har som syfte att undersöka på hur forskningsresultat om hypotetiska 

utvecklingsbanor kan vara ett verktyg för lärare i sin undervisning. Mer specifikt inriktar sig 

litteraturstudien på om och hur forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor kan 

vägleda lärares planering och undervisning i matematik. 

Frågeställningen lyder som följer: 

Hur kan resultat från forskning om hypotetiska utvecklingsbanor, om möjligt, vägleda lärares 

planering i matematik och på andra sätt vara till hjälp för lärares undervisning i matematik? 
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2. Metod 
2.1 Metod vid litteratursökning 
Forskningsfrågan besvaras med hjälp av en litteraturstudie.  För att finna litteratur används 

sökmotorn UniSearch via Linköpings universitet och olika kombinationer av sökord. 

Resultaten avgränsas till peer-review litteratur. Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att sökning med hjälp av sökord i en databas kan göras genom att välja ut sökord från 

frågeställningen och sedan kombinera olika ord med hjälp operatorer såsom ”AND” och 

”NOT”. För att systematiskt minska antalet träffar väljs i denna litteraturstudie att börja varje 

sökning med att först använda ett sökord, vilket är det första sökordet i kolumnen för sökord i 

tabell 3. Härefter begränsas antalet träffar genom att lägga till ytterligare sökord, vilka ses i 

tabellen. I ett fall utesluts sökordet ”growth” för att undvika artiklar som kretsar kring elevers 

utveckling som inte är kopplat till specifikt innehåll. Detta då hypotetiska utvecklingsbanor 

handlar om att elever ska förbättra sin konceptuella förståelse genom att göra ett antal 

uppgifter i matematik. Eriksson et al. (2013) ger även rådet att om för många träffar fås, är det 

lämpligt att använda begränsningar eller att söka på ämnesord. Vissa sökord väljs i denna 

studie som ämnesord, vilket kan ses i tabell 3 då de markeras med förkortningen (SU). I varje 

sökning är även vissa avgränsningar gjorda för att begränsa antalet träffar. 

I tabell 3 anges antalet träffar vid de olika sökningarna, samt de artiklar som väljs från varje 

sökning. Totalt väljs 13 artiklar ut från sökningarna. Eriksson et al. (2013) skriver att alla 

sökord, avgränsningar, träffar och vilka artiklar som väljs ska redovisas. Om denna 

information utelämnas är det inte möjligt att reproducera studien. För att välja ut artiklar efter 

en sökning, väljs att läsa abstract eller inledning för artiklarna. Artiklar räknas som relevanta 

om de förefaller kretsa kring utvecklingsbanor enligt den betydelse som anges i inledningen. 

Därtill ska artiklarna kretsa kring elevers lärande och hur detta påverkar lärares planering.  

Efter genomläsning av artiklarna framkommer att vissa inte berör lärares planering eller att de 

använder begreppet utvecklingsbanor för att beskriva längre undervisningssekvenser, spann 

som gick över flera år, vilket denna litteraturstudie inte ämnar belysa. Dessa utesluts därför 

från studien och finns inte nämnda i tabell 3. 

Tabell 3: Sökningar i UniSearch 2016-11-13 

Sökord 
 

Avgränsningar 
Antal 

träffar 
Valda artiklar 

Learning trajectories(SU) 

Education 

Secondary schools 

 

Peer-reviewed 12 

Myers, M., Sztajn, P., 

Wilson, P. H., & 

Edgington, C. (2015) 

 

 

“Learning trajector*” (SU) 

Mathematics 

Growth(not) 

Teach* 

 

Peer-reviewed 

Fulltext 

(online) 

30 

Wilson, P. H., Sztajn, 

P., Edgington, C., & 

Confrey, J. (2014) 

Clements, D., Sarama, 

J., Wolfe, C., & 

Spitler, M (2013) 
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Wilson, P., Mojica, G., 

& Confrey, J. (2013) 

Meletiou-Mavrotheris, 

M., & 

Paparistodemou, E. 

(2015). 

Amador, J., & 

Lamberg, T. (2013) 

Sztajn, P., Confrey, J., 

Wilson, P. H., & 

Edgington, C. (2012) 

Clements, D. H., & 

Sarama,  

J. (2004) 

Martin A. Simon & 

Ron Tzur (2004) 

 

 

“Learning trajector*” (SU) 

Mathematics 

 

 

Peer-reviewed 

 
55 

Confrey, J., Maloney, 

A., & Corley, A. 

(2014) 

Ellis, A. B., Ozgur, Z., 

Kulow, T., Dogan, M. 

F., & Amidon, J. 

(2016) 

Cavey, L., Whitenack, 

J., & Lovin, L (2007) 

Prediger, S., & Pöhler, 

B. (2015) 

 

2.2 Analysmetod 
För att besvara forskningsfrågan identifieras först aspekter i artiklarna som behandlar hur 

lärares planering och undervisning kan vägledas av hypotetiska utvecklingsbanor. Härefter 

formuleras ett antal kategorier som innefattar de olika aspekter som identifierats i artiklarna. 

Utifrån dessa kategorier identifieras sedan det innehåll i artiklarna som är relevanta för 

forskningsfrågan. Slutligen får kategorierna ändras, så att de stämmer överens med det valda 

innehållet.  
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3. Resultat 
Analys av de 13 utvalda artiklarna visade att hypotetiska utvecklingsbanor kan vägleda lärares 

planering och undervisning på ett flertal olika sätt, men att även andra faktorer påverkar. 

Artiklarnas innehåll kunde delas in i följande kategorier för att besvara forskningsfrågan: 

1. Hur forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor kan belysa potentiella 

svårigheter för elever i matematik 

2. Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan hjälpa lärare att införliva formativ bedömning i 

sin undervisning 

3. Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan knyta samman olika begrepp och områden inom 

matematik 

4. Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan bli ett verktyg för lärare i tolkningen av 

läroplanen 

5. Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan underlätta för lärare att använda 

forskningsresultat om elevers lärande i undervisningen 

Därtill identifierades hur hypotetiska utvecklingsbanor kan vägleda lärares planering och 

undervisning på andra sätt än ovannämnda och dessa behandlas i 3.5. 

3.1 Hur forskning om hypotetiska utvecklingsbanor kan belysa potentiella svårigheter 

för elever i matematik 
Hypotetiska utvecklingsbanor kan vara en grund för lärare att arbeta vidare med för att se 

vilka uppgifter som fungerar och justera dem utifrån vad som sker i klassrummet. Ett exempel 

på detta är studien av Ellis, Ozgur, Kulow och Dogan (2016), som skapade en 

undervisningssekvens utifrån en hypotetisk utvecklingsbana om exponentiell tillväxt. Under 

studien framkom att det krävdes ändringar i undervisningssekvensen. Hypotetiska 

utvecklingsbanor används här som en referensram för att samla in data om hur elevers 

förståelse i matematik utvecklas under en undervisningssekvens. Denna empiriska data kan 

sedan användas för att justera den hypotetiska utvecklingsbanan, så att den blir en bättre 

beskrivning av elevers kunskapsutvecklings i matematik. Empiriska undersökningar med 

grund i en hypotetisk utvecklingsbana kan därmed visa vilka svårigheter elever kan ha inom 

specifika områden i matematik. 

Sztajn, Confrey, Wilson och Edgington (2012) introducerar begreppet Undervisning baserad 

på utvecklingsbanor (Learning trajectory based instruction, LTBI, författarens översättning). 

Sztajn et al. (2012) analyserar LTBI och dess relation till bland annat formativ bedömning. 

Formativ bedömning bygger på en förståelse för elevers lärande och utveckling. En lärares 

planering av matematikundervisning bör ta elevers nuvarande kunskapsnivå i beaktande. 

Sztajn et al. (2012) visar att utvecklingsbanor kan vägleda lärares undersökande frågor och 

stötta lärare när de undersöker gränserna för vad elever förstår och inte förstår (“guide 

teachers’ probing questions and support teachers in examining the boundaries of what 

students do and do not understand” (s.152)). Om den hypotetiska utvecklingsbanan förutser 

potentiella svårigheter för eleverna kan läraren använda den informationen för att planera sin 

undervisning så att eleverna kan klara av viktiga men svårare delar av ämnesinnehållet i 

matematik. 

Simon och Tzur (2004) skriver att en hypotetisk utvecklingsbana kan skapas genom att först 

formulera vilken kunskap eleven besitter i området innan undervisningen och undervisningens 

mål. Härefter bryts vägen till målet ner i ett antal steg med tillhörande aktiviteter. De 

formulerar en hypotetisk utvecklingsbana om bråk, vars syfte är att elever ska gå från att 

känna till att en storhet kan skrivas som flera olika bråk till att förstå relationen mellan 
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ekvivalenta bråk.  Simon och Tzur (2004) har ett konstruktivistiskt perspektiv och utgår från 

Piagets tankar om situationer, då det matematiska innehållet ligger över elevens nivå. Simon 

och Tzur (2004) skriver att hypotetiska utvecklingsbanor kan vara speciellt användbara för 

områden där elever har svårigheter och att de kan ge läraren möjlighet att ändra 

lektionsplaneringar som inte uppnår sina mål (”modification of lessons that do not achieve 

their goal” (s.96)). På så sätt kan läraren ha hjälp av hypotetiska utvecklingsbanor för att 

planera undervisningen av områden som är svåra att undervisa i. 

Wilson, Sztajn, Edgington och Confrey (2014) skriver att om lärare har kunskap om 

hypotetiska utvecklingsbanor kan det vara ett stöd för att förstå och tolka hur elever tänker. 

Wilson et al. (2014) beskriver en studie som undersökte hur 24 lärare i grundskolan 

(elementary school) kunde använda sig av ramverket matematikkunskap för undervisning 

(mathematical knowledge for teaching) för att lära sig en hypotetisk utvecklingsbana för 

uppdelning i lika stora delar (equipartitioning). Därtill visar Wilson et. al (2014) att kunskap 

om hypotetiska utvecklingsbanor kan klargöra huruvida elever förstår det matematiska 

innehållet eller inte, och i det senare fallet finns vilka missuppfattningar, som ligger till grund 

för elevers oförståelse. 

3.2 Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan hjälpa lärare att införliva formativ 

bedömning i sin undervisning  

Formativ bedömning, bedömning som syftar till att ge kunskap om vad eleven kan och vad 

den behöver lära sig mer om, kan ha en positiv påverkan på elevers lärande (Skolverket, 

2011b). Hypotetiska utvecklingsbanor kan hjälpa lärare att införliva formativ bedömning 

enligt de exempel som ges nedan. 

Inledningsvis tas studien av Prediger och Pöhler (2015) upp. Studien analyserar 

lärandeprocesser i en interventionsstudie om begreppet procent för elever i åldern 12–14 år i 

årskurs 7 i Tyskland, vilka både hade språkliga svårigheter och svårigheter med detta begrepp. 

Interventionen grundades på en begreppsmässig och lexikal utvecklingsbana (”a conceptual 

and a lexical learning trajectory” (s.1179)). Studien visar att kännedom om hela 

utvecklingsbanan kan ge läraren möjlighet att i varje steg av undervisningen avgöra var 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Läraren kan därmed möjlighet att bättre anpassa sin 

undervisning efter elevers aktuella förståelse. För att använda Vygotskijs terminologi kan 

läraren därför anpassa sin undervisning så att eleverna får arbeta i sin ZPD.  

Liknande resultat visades även av Wilson, Mojica och Confrey (2013), som behandlar två 

studier, en med 33 praktiserande lärare i grundskolan (elementary school) och en med 56 

lärarstudenter, om hypotetiska utvecklingsbanor för uppdelning i lika stora delar. I båda 

studierna utbildas deltagarna om en hypotetisk utvecklingsbana för uppdelning i lika stora 

delar och får genom intervjuer med elever och filmklipp av hur elever löser uppgifter 

analysera elevers matematiska tänkande med hjälp av utvecklingsbanan. Innan lärarna och 

lärarstudenterna fått ta del av utvecklingsbanan diskuterade de till stor del huruvida eleverna 

kunde lösa uppgiften eller inte, samt jämförde elevernas lösning med hur de själva skulle ha 

löst den. Lärarna och lärarstudenterna kunde efter att ha fått tillgodogöra sig utvecklingsbanan 

bättre kunna beskriva var eleverna befinner sig i sin matematiska förståelse. För att lärare ska 

kunna använda sig av formativ bedömning i klassrummet krävs det att de kan avgöra var 

elever befinner sig kunskapsmässigt. Hypotetiska utvecklingsbanor kan därför vägleda lärare i 

sin användning av formativ bedömning. 

Sztajn et al. (2012) visade att lärare med hjälp av hypotetiska utvecklingsbanor kan utvärdera 

en uppgifts krav inte endast utifrån innehåll som följer disciplinens logik men utifrån 
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relationen mellan uppgifter och elever, som följer elevens logik (“examine the demands of a 

task not solely in relation to content following the logic of the discipline but as relations 

between tasks and students, following the logic of the learning” (s.152)). Det finns alltså en 

potential hos hypotetiska utvecklingsbanor att vägleda lärares planering och undervisning så 

att hur elever utvecklar sin kunskap blir mer avgörande i valet av uppgifter än hur 

matematikämnet är uppbyggt. 

3.3 Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan knyta samman olika begrepp och områden 

inom matematik 
I ämnesplanen för matematik beskrivs varje kurs centrala innehåll, men sammanhanget 

mellan kursens centrala begrepp beskrivs inte (Skolverket, 2011a). Ämnesområden inom 

matematik är dock inte strängt avskilda från varandra, utan olika matematiska begrepp är 

sammankopplade på olika sätt. Cavey, Whitenack och Lovin (2007) gör en analys av en 

algebralektion för årskurs 7 i USA. Under lektionen får eleverna fästa ett snöre på en plan yta 

och skapa linjer med olika lutningar. Syftet med aktiviteten är att eleverna ska få en förståelse 

för en linjes lutning. Cavey et al. (2007) presenterar tre olika hypotetiska utvecklingsbanor 

som aktiviteten kan tänkas leda till och analyserar vilken hypotetisk utvecklingsbana som 

läraren följer under lektionens gång. De tre olika hypotetiska utvecklingsbanorna belyser 

skalor, likformiga trianglar och parallella linjer. Aktiviteten med linjer med olika lutning kan 

därmed kopplas till åtminstone tre olika matematiska begrepp. Utifrån detta kan det 

argumenteras för att det finns en potential att hypotetiska utvecklingsbanor kan användas av 

lärare för att fortbilda sig i hur de kan knyta samman olika begrepp och områden i 

matematiken med hjälp av aktiviteter. 

3.4 Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan bli ett verktyg för lärare i tolkningen av 

läroplanen 
Clements, Sarama, Wolfe och Spitler (2013) beskriver effekterna av en vidareutbildning av 

matematiklärare, som undervisade elever i femårsåldern (pre-K) med utgångspunkt i 

forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor. Målet och resultatet med 

vidareutbildningen var att lärarna efter denna skulle ändra sin nuvarande undervisning så att 

den var bättre anpassad till elevernas förståelse av matematiken. Lärarna undervisade 

fortfarande det matematiska innehåll som förväntades på skolan, men anpassade även sin 

undervisning till elevernas förståelse av det matematiska innehållet. Vidare visar Confrey, 

Maloney och Corley (2014) att utvecklingsbanor kan vara ett verktyg för att knyta samman 

läroplan, undervisning och bedömning (”curriculum, instruction, and assessment” (s.731), 

författarens översättning). Med hjälp av hypotetiska utvecklingsbanor som tagits fram i 

forskningsstudier kan lärares undervisning baseras på de styrdokument som gäller för skolan, 

samtidigt som undervisningen tar hänsyn till elevernas utveckling.  

 

Nationella och internationella summativa prov kan sätta press på lärare att planera 

undervisningen så att elever presterar väl på dessa stora kunskapsmätningar. I denna strävan 

kan andra aspekter av matematikundervisningen få mindre eller inget utrymme. Ett exempel 

på detta är studien av Amador och Lamberg (2013), som undersökte fyra lärares planering av 

matematikundervisning för årskurs 4 (grade 4) i USA. Tre av lärarna anpassade till stor del 

sin undervisning till de stora summativa prov som gjordes flera gånger om året. Detta 

medförde att de uteslöt en del matematiskt innehåll, som inte ansågs prioriterat eftersom det 

inte testades på proven. Den fjärde läraren var medveten om behovet av bra resultat på de 

stora summativa bedömningarna, men hade ett större fokus på formativ bedömning. I sitt 

arbete formulerade hon planeringar utifrån hypotetiska utvecklingsbanor för eleverna och 

anpassade sedan undervisningen efter hur elevernas förståelse utvecklades utifrån den. Här ses 
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ett inslag av Vygotskijs pedagogik, där läraren anpassar sin undervisning efter elevernas 

konceptuella förståelse. Läraren undervisade fortfarande enligt läroplan (standards), men inte 

genom att låta testfrågor avgöra hur undervisningen bedrevs.  

3.5 Hur hypotetiska utvecklingsbanor kan underlätta för lärare att använda 

forskningsresultat om elevers lärande i undervisningen 
Maloney och Corley (2014) skriver att det i USA inte finns någon nationell läroplan, men 

läroplanen i matematik CCSS-M (Common State Standards for Mathematics) har antagits av 

45 av 56 stater. CCSS-M anger mål för varje årskurs från förskolan(kindergarten) till årskurs 

8 och är baserad på 18 utvecklingsbanor om olika ämnesområden i matematik. Maloney och 

Corley (2014) beskriver en utvecklingsbana i CCSS-M om uppdelning i lika stora delar 

(equipartitioning). Utvecklingsbanan är uppdelad i 16 behärskningsnivåer (proficiency levels, 

författarens översättning), där första nivån motsvarar att eleven kan dela en samling föremål i 

två lika delar, och den sista nivån motsvarar att eleven kan generalisera sambandet till att om 

a föremål delas i b grupper kommer varje del bestå av a/b föremål. Maloney och Corley 

(2014) skriver att hypotetiska utvecklingsbanor kan göra det enklare för lärare att ta del av 

forskningsresultat om elevers lärande genom att knyta samman kursmål (standards), 

forskning, utvecklingsbanor och kursmaterial (curricular materials).  

Meletiou-Mavrotheris och Paparistodemou (2015) undersökte hur elevers kunskap inom 

statistik, mer specifikt slumpvist urval, kan stöttas med hjälp av olika läraktiviteter. I det 

första steget fick alla elever på en grundskola (elementary school) i årskurs 6 i Cypern, 11 år, 

besvara en enkät där de fick lösa uppgifter och visa hur de tänkte. Enkätens syfte var att få en 

bild av elevernas förståelse för slumpvist urval. Utifrån enkäterna skapades en hypotetisk 

utvecklingsbana för slumpvist urval, som sedan testades genom att utgöra grund för 

undervisningen i en klass. Studien visar att eleverna hade bättre förståelse för slumpvist urval 

efter undervisningen som planerades utifrån den hypotetiska utvecklingsbanan. Efter denna 

empiriska undersökning gjordes ändringar i den hypotetiska utvecklingsbanan, så att den 

bättre stämde överens med elevers konceptuella utveckling. Denna studie visar att kunskap 

om elevers lärande kan samlas in genom att skapa en hypotetisk utvecklingsbana som sedan 

ändras utifrån empiriska data. Forskning baserad på hypotetiska utvecklingsbanor visar inte 

bara på vad eleverna har svårt för utan även vilka aktiviteter som kan hjälpa elever framåt i 

sin utveckling.   

Ellis, Ozgur, Kulow och Amidon (2016) skapade en hypotetisk utvecklingsbana om 

exponentiell tillväxt utifrån en empirisk undersökning av hur elevers konceptuella förståelse 

för exponentiell tillväxt börjar på en grundläggande nivå för att sedan bli allt mer komplex.  

De beskriver utvecklingsbanan som en möjlig bana som följer elevers initiala förståelse för 

exponentiell tillväxt och förståelsen som utvecklas genom en serie av lektioner där 

undervisningens fokus ligger på samvariation (”one possible trajectory tracing students’ initial 

and evolving understanding of exponential growth throughout a series of lessons with an 

instructional emphasis on covariation” (s.152)). Studien beskriver två experiment. I det första 

experimentet undervisades tre flickor i årskurs 8, lektionerna spelades in och följande 

lektioner ändrades med hänsyn till hur den tidigare lektionen gick. I det andra experimentet 

gick åtta elever en sommarkurs på fem veckor efter årskurs 8, som handlade om exponentiell 

tillväxt. Forskaren, som även tog rollen som lärare, analyserade elevernas matematiska 

tänkesätt och utveckling utifrån filmat material. Innan det första experimentet skapades en 

hypotetisk utvecklingsbana utifrån tidigare forskningsresultat. Aktiviteterna handlade om hur 

en kaktus växer och datorprogrammet GeoGebra användes för illustration. De skriver att 

hypotetiska utvecklingsbanor kan vara en länk mellan forskning och undervisning genom att 

rama in pedagogiska rekommendationer (” framing pedagogical recommendations” (s.178)). 
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Om forskningsresultat kan presenteras på ett mer systematiskt sätt med hjälp av hypotetiska 

utvecklingsbanor förefaller det rimligt att lärare i högre grad kan ta del av forskningsresultat 

och att det ger möjlighet till fortbildning i högre grad. Detta kan medföra att lärares planering 

av undervisning i högre grad följer elevers utveckling snarare än hur matematiken är 

uppbyggd. 

 

3.5 Hur lärare kan använda hypotetiska utvecklingsbanor på andra sätt än i punkt 1–4 
Amador och Lamberg (2013) visar att begreppet hypotetiska utvecklingsbanor kan vara 

användbart för lärare i planering av alla ämnesområden, och inte bara för de områden där 

forskare har tagit fram hypotetiska utvecklingsbanor med ett antal läraktiviteter och mål. 

Amador och Lamberg (2013) undersökte hur fyra lärare planerade sin undervisning och 

poängterar att en av lärarna utgick i sin undervisning från ett mer konstruktivistiskt perspektiv 

genom att sätta lärandemål för eleverna (”approached teaching from a more constructivist 

perspective by setting learning goals for students” (s.166). Läraren formulerade mål för 

eleverna och hur dessa kan uppnås, hypotetiska utvecklingsbanor, och samlade information 

om hur elevers förståelse utvecklades. Arbetssättet där hypotetiska utvecklingsbanor 

formuleras och omformuleras kan vara användbart för att anpassa undervisningen efter både 

eleverna och det matematiska innehållet. 

Myers, Sztajn, Wilson och Edgington (2015) analyserar LTBI, undervisning baserad på 

utvecklingsbanor, utifrån Gutierrezs ramverk. Enligt Myers et al. (2015) beskriver Guiterrezs 

ramverk rättvisa (equity) utifrån fyra dimensioner: tillgänglighet, prestation, makt och 

identitet (access, achievement, power, identity, författarens översättning). Tillgänglighet och 

prestation handlar om vilken kunskap eleven behöver för att delta i matematiken, medan makt 

och identitet handlar om vad eleven behöver för att bli medvetna och kritiska medborgare i 

samhället. Myers et al. (2015) beskriver hur LTBI kan hjälpa läraren att förstå och sätta värde 

på elevers matematiska tankar (“assists teachers in understanding and valuing their students’ 

mathematical ideas” (s.17)). Med en lektionsplanering grundad på hypotetiska 

utvecklingsbanor kan lärare bli öppnare för olika lösningsmetoder och tänkesätt, så att 

undervisningen på ett bättre sätt kan ta hänsyn till elevers olikheter och låta alla elever vara 

delaktiga i klassrummet.  
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4.Diskussion 
Litteraturstudien visar att det finns flera olika sätt som matematiklärares planering och 

undervisning kan vägledas av hypotetiska utvecklingsbanor. Hypotetiska utvecklingsbanor 

sätter fokus på kopplingen mellan mål för undervisningen och de aktiviteter som förväntas 

utveckla elevers kunskaper. Vägen från en grundläggande förståelse till det uppsatta målet 

beskrivs därtill utifrån elevers utveckling snarare än endast hur matematikämnet kan 

presenteras i en logisk ordning. Därtill kan hypotetiska utvecklingsbanor vara användbara 

som referensramar för både praktiserande lärare och forskare. Formuleringen av en hypotetisk 

utvecklingsbana ger möjlighet att jämföra elevers lösningar och tänkesätt med hur deras 

kunskap förväntas vara under en viss del av undervisningen. Hypotetiska utvecklingsbanor 

kan alltså potentiellt ge lärare god vägledning i sin planering och i sin undervisning, men 

nedan aspekter bör beaktas. 

Innebörden av lärande i matematik kan inte påstås vara entydig, vilket enligt Weber, 

Walkington och McGalliard (2015) leder till att olika hypotetiska utvecklingsbanor i 

matematik skapas med olika utgångspunkter och att de beskriver lärande på olika sätt. Vad 

lärande i matematik innebär beror på forskarens syn på lärande, vilket inte alltid redovisas i 

studier. Som exempel kan tas huruvida forskningen åtgår från ett kognitivt perspektiv, där 

lärande anses vara en individuell företeelse eller om hypotetiska utvecklingsbanor bör se till 

lärandet hos en grupp elever, vilket förespråkas inom det sociokulturella perspektivet.  

I en svensk kontext kan de sju förmågorna i matematik på gymnasienivå betraktas 

(Skolverket, 2011a). Om endast begreppsförståelse eller procedurförståelse inkluderas som 

mål för en hypotetisk utvecklingsbana, riskerar övriga förmågor hamna i skymundan. Lärare 

kan använda hypotetiska utvecklingsbanor som stöd i sin planering och undervisning, men 

behöver vara medvetna om att aktiviteterna i utvecklingsbanan kanske stärker vissa förmågor 

men att andra förbises. Det bör även vara relevant att granska framtagna hypotetiska 

utvecklingsbanor utifrån vilka förmågor de kan utveckla hos eleverna. 

Vidare kan hypotetiska utvecklingsbanor ge intrycket av att elevers förståelse utvecklas 

linjärt, medan sanningen är mer komplicerad (Wright, 2014). Den konceptuella förståelse som 

elever ger uttryck för kan variera mellan situationer och uppgifter och alla elever i en grupp 

kommer inte att följa samma utvecklingsbana. Detta behöver dock inte vara ett hinder för att 

lärare ska kunna använda forskningsresultat om hypotetiska utvecklingsbanor i sin planering. 

Hypotetiska utvecklingsbanor är till sin natur osäkra och varje elevs hypotetiska 

utvecklingsbana kan ändras i varje ögonblick av undervisningen. Hypotetiska 

utvecklingsbanor är alltså ett begrepp med två betydelser. Det har tagits fram hypotetiska 

utvecklingsbanor som ger ett antal steg som elevers konceptuella förståelse bör utvecklas i, 

men begreppet kan även användas för att beskriva hur läraren tror att en elevs kunskap ska 

utvecklas genom undervisningen. Gemensamt för dessa är att de baseras på erfarenhet och 

forskningsresultat, men den förstnämnda kan ses som en mall för hur elevers lärande 

vanligtvis utvecklas, medan det sistnämnda är en prognos för varje elev som konstant är i 

förändring. Denna litteraturstudie har använt sig av den första betydelsen, men den andra 

betydelsen av begreppet kan vara ett användbart verktyg för lärare i sin planering och i sin 

undervisning. 

Det bör även nämnas att ett flertal av studierna som har använts i litteraturstudien har 

undersökt lärandet hos ett fåtal elever och lärare och därför är svåra att generalisera. Studierna 

har även gjorts i olika nivåer i skolsystemet och i olika länder, vari resultatet inte helt säkert 

kan generaliseras till en specifik nivå i det svenska skolsystemet. Resultaten visar dock en 

potential för att lärare ska kunna använda hypotetiska utvecklingsbanor i planering av 
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undervisning även för elever på högstadie- och gymnasienivå. Specifikt för 

matematikkurserna på gymnasienivå uppkommer den svårighet att även om vissa begrepp 

utvecklas genom flera kurser, så ska elevers kunskaper bedömas för varje kurs.   

Slutligen används begreppet utvecklingsbana, hypotetisk utvecklingsbana och liknande 

begrepp på olika sätt i olika studierna, vilket redovisas i bakgrunden. Betydelsen av en 

utvecklingsbana kan vara hur elevers förståelse utvecklas över kort eller lång tid, för ett 

mycket specifikt ämnesinnehåll eller för grundläggande idéer som utvecklas under flera 

årskurser.  

4.1 Implikationer för lärarprofessionen 
Enligt Skolverket (2011a) ska undervisningen i skolan baseras på ”vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (s.5). Resultatet i denna litteraturstudie är att det finns ett flertal olika 

sätt som lärare kan använda forskningsresultat från studier byggda på hypotetiska 

utvecklingsbanor i sin planering och i sin undervisning. Detta kan ge lärare möjlighet att 

förändra sin undervisning så att den i högre grad följer hur elever förståelse utvecklas. 

Hypotetiska utvecklingsbanor beskriver hur elevers förståelse successivt kan utvecklas genom 

ett antal uppgifter eller aktiviteter. En central del av hypotetiska utvecklingsbanor är alltså 

kopplingen mellan uppgifter och mål. Hypotetiska utvecklingsbanor kan vara ett kraftfullt 

verktyg för lärare, eftersom de sätter fokus på att utforma planeringen och undervisningen så 

att den främjar elevens utveckling i matematik. För att detta ska vara möjligt krävs dock att 

läraren har god kännedom om hur eleverna utvecklas i förhållande till den hypotetiska 

utvecklingsbanan för att kunna ändra den vid behov. 

4.2 Vidare forskning 
Forskningen om hypotetiska utvecklingsbanor tog sin början i USA och majoriteten av 

studierna, som har behandlats i denna litteraturstudie, är därför gjorda i USA. Vidare studier 

behövs där hypotetiska utvecklingsbanor formuleras och testas i Sverige. Därtill behöver 

studier göras för olika ämnesområden utöver dem som har presenterats här och för olika 

årskurser i skolan.  

Denna litteraturstudie har inte behandlat lärares uppfattning om att använda hypotetiska 

utvecklingsbanor i sin planering och undervisning Det vore därför av värde att undersöka 

detta i kommande empiriska studier. Lärares uppfattning kan undersökas dels genom en 

intervjustudie, dels genom att undersöka hur lärares planering och undervisning påverkas om 

de får utbildning i en hypotetisk utvecklingsbana.  
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