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Denna rapport handlar om olika aspekter av hur man kan arbeta med en spe-
ciell sorts aktiviteter i matematikundervisningen som vi har valt att kalla IPAs 
– Ihop-Parnings-Aktiviteter. IPAs har låg tröskel och syftar till att träna elevers 
begrepps-, procedur-/metod - och resonemangsförmåga i matematik. Projek-
tet har genomförts läsåret 14/15 i samarbete mellan en forskare på Linköpings 
universitet och högstadie-, gymnasie- samt komvuxlärare i Linköpings- och 
Norrköpings kommuner. I rapporten beskriver vi våra utgångspunkter för 
projektet, våra frågeställningar, hur vi arbetat, och vad vi har kommit fram 
till. De aktiviteter som utvecklats och utprövats under arbetet med projekt 
finns tillgängliga för nedladdning och användning med komplett kopierings-
underlag tillsammans med förslag och tips på hur aktiviteterna kan användas 
och implementeras i matematikundervisningen på högstadiet och gymnasiet 
(se detaljer senare i rapporten hur man får tillgång till dessa). Vi hoppas att 
denna rapport inbjuder läsaren till att reflektera över såväl vårt arbete i pro-
jektet som sin egen undervisningspraktik, och vår förhoppning är att läsaren 
även blir inspirerad att själva pröva IPAs i sin undervisning.

Inledning och bakgrund
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 1 Vi skriver ”procedur-/metodförmåga” för att förmågan att tillämpa olika matematiska procedurer och rutiner såväl som 
att kunna välja en lämplig procedur och kunna genomföra denna benämns olika i kursplanerna i matematik för grund-
skolans (metod) och gymnasiet (procedur).



Syftet med denna rapport är att på ett beskrivande sätt delge hur arbetet i projektet om 
IPAs som genomförts HT2014 – VT2015 gått till och vilka erfarenheter och slutsatser 
som arbetet resulterat i. Den tänkte läsaren är framför allt kommunernas matematiklä-
rare, men vi tror även att andra lärare och skolpersonal kan finna innehållet intressant 
och användbart. Det är vår förhoppning att rapporten med tillhörande aktiviteter kan 
inspirera till reflektion och en mer varierad undervisning.

När pronomen som vi och oss används i rapporten åsyftats alla som aktivt ingått i IPA-
projektets forskande grupp, vilken har bestått av såväl deltagande lärare som forskare: 
Marcus Claesson (Kungsgårdsgymnasiet, Norrköping), Malin Hällgren (Birgittasko-
lans vuxenutbildning, Linköping), Sofia Lindh (Hagagymnasiet, Norrköping), Mia 
Lundell (Djäkneparksskolan, Norrköping), Mattias Nordling (Anders Ljungstedska 
gymnasiet, Linköping) och Jonas Bergman Ärlebäck (LiU). Huvudansvaret för förfat-
tandet av rapporten har Jonas haft som medverkande forskare i projektet. De medfors-
kande lärarna har bidragit med analyser, erfarenheter och exempel från sina klassrum, 
utvecklat, testat och formulerat aktiviteterna som utgjort navet i projektet, samt läst 
och kommenterat rapporten under dess framställning.

Rapporten följer samma logik och uppbyggnad som de rapporter skrivna inom det 
övergripande samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper 
av det arbete och den forskning som bedrivits av Lisa Björklund Boistrup (Björklund 
Boistrup et al. 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b). Vissa delar av texten använder 
därför, eller bygger till viss del på, Lisas texter, och när så är fallet tydliggörs detta med 
fotnoter. Andra delar av texten, så som exempelvis beskrivningen av de teoretiska ut-
gångspunkterna, är i stort identiskt i samtliga delprojektsrapporter för de projekt som 
Jonas medverkat i som forskare (Ärlebäck et. al. 2017a, 2017b, 2017c, 2017d). Rappor-
ten är dock skriven för att kunna läsas helt fristående från de andra rapporterna förfat-
tade i projektet och förutsätter med andra ord ingen tidigare kunskap eller kännedom 
om projektet och de perspektiv som används. De läsare som redan tagit del av arbetet 
inom samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper på olika 
sätt kommer här och var att känna igen sig, men vi hoppas att de delar som är unikt 
specifika för just detta delprojekt ska vara intressant och inspirerande.

Om denna rapport
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Såväl internationella studier (Clarke, Keitel & Shimizu, 2006; Hattie, 2009) som svens-
ka kartläggningar och kvalitetsgranskningar (Bergqvist et al., 2009a, 2009b; Skolver-
ket, 2003, 2004a; SOU, 2004) visar att matematikundervisningen i många länder, och 
däribland Sverige, ofta kretsar kring ett enformigt användande av läroböcker. Studier 
som de just nämnda ger målande beskrivningar av vad som ibland brukar kallas ”tra-
ditionell undervisning” eller ”katederundervisning” som förenklat består av lärarledda 
genomgångar och enskild räkning i läroböckerna. Trenden verkar vara att undervis-
ningen ”konvergerar” mot denna form av undervisning ju högre upp i årskurserna 
man tittar. Samtidigt visar studier att de flesta elever successivt tappar intresset och 
motivation för att lära sig matematik ju äldre eleverna blir (Ljungblad & Lennerstad, 
2011; Matematikdelegationen, 2004; Skolverket, 2003, 2004b, 2008, 2010). Exempelvis 
visar TIMSS 2007 att inställningen till matematik generellt sett är mer positiv bland 
eleverna i årskurs 4 jämfört med eleverna i årskurs 8 (Skolverket, 2008).

Konsekvenserna av att svenska elevers intresse och motivation för matematik minskar 
i kombination med att svenska elever presterar relativt allt sämre på internationella 
mätningar som PISA och TIMSS (Skolverket 2008, 2013), avspeglas i såväl den of-
fentliga debatten som i förändringsarbetet i skolan. Att lära sig matematik är komplext 
(Niss, 1999) och nu mer än någonsin framhålls lärarens avgörande roll för vilka ma-
tematikkunskaper som eleverna utvecklar i skolan (SOU, 2004; Hattie, 2009, 2012). 
Lärarens beslut om och i undervisningen är den mest avgörande faktorn som påverkar 
vad eleverna har för möjligheter att lära sig i skolan (Samuelsson, 2003). 

Samtidigt är de utmaningar som lärare möter dagligdags under matematiklektionerna 
i skolan otaliga och av en mängd olika slag och karaktär. Som diskuterats ovan fram-
hålls dock inte sällan elevers bristande intresse i kombination med allt för monotona 
(och “traditionella”) undervisningsformer som några av anledningarna för svenska 
elevers sjunkande resultat och minskande intresse för matematik. Ett förslag som ofta 
presenteras som en lovande strategi för att vända såväl trenden av sjunkande resultat 
som elevers minskande intresse för matematik, är att försöka ändra på de normer som 
råder i matematikklassrummet (Yackel & Cobb, 1996) genom att öka elevernas inter-
aktivitet och aktivitet på lektionerna. Ofta framhålls att man som lärare ska försöka va-
riera undervisningen, öka studenternas aktivitetsgrad och sträva efter att eleverna pra-
tar mer matematik i klassrummet. Men hur ska detta gå till praktiskt i det vardagliga 
arbetet? Hur får man eleverna att prata mer matematik och vara mer engagerade och 
aktiverade på matematiklektionerna? Detta är frågor som legat till grund för arbetet i 
detta projekt, och som vi sammanfattat i följande övergripande frågeställningen: Hur 
kan man organisera matematikundervisning så att eleverna ges möjlighet att utveckla 
sin begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmågor på ett för eleverna intressant 
och engagerande sätt? 

Pedagogiska traditioner och utmaningar i 
matematikundervisningen2 

 2 Detta avsnitt är delvis inspirerat av och bygger till viss del på Lisa Björklunds Boistrups texter; se exempelvis Björklund 
Boistrup et al. (2013b).

8                            IPAs - ihopparningsaktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                    IPAs - ihopparningsaktiviteter                                          9



Matematikdidaktik för bättre matematik-
kunskaper3 
Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper är ett samarbetsprojekt mellan 
Linköpings- och Norrköpings kommuner (kommunerna) och Linköpings universitet 
(LiU) som började implementeras 2013 för att stötta matematiklärare i deras arbete 
med syfte att öka måluppfyllelsen i, och elevers intresse för, matematik. Som en del av 
projektet finansierar kommunerna två forskartjänster i matematikdidaktik, varav en 
tjänst är riktad mot grundskolan tidigare år, främst år 1-6, och en tjänst är riktad mot 
grundskolan år 7-9 och gymnasiet. Mot grundskolan jobbade först Lisa Björklund Bo-
istrup mellan åren 2013 och 2015 innan hon efterträddes av Margareta Engvall. Mot 
högstadiet och gymnasiet arbetar Jonas Bergman Ärlebäck. 

En bärande idé i samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunska-
per är att projektet ska kombinera och resultera i såväl forskning som kompetens- och 
praktikutveckling. Detta betyder att i de olika forskningsprojekten arbetar forskarna 
tillsammans med lärare som genom sitt deltagande i projekten får en möjlighet att 
forska på och utveckla den egna praktiken kring frågor som är intressanta och relevan-
ta för såväl sin egen matematikundervisning som matematikundervisning i allmänhet. 
Ett sådant samspel mellan forskning och undervisningspraktik har bland annat Mo-
gens Niss argumenterat för att vara ett väl fungerande sätt för att utveckla praktiken 
(Skolverket, 2012). Genom ett kommunbaserat forskningsprojekt som grundar sig på 
det gemensamma arbetet av lärare och forskare som tillsammans arbetar i klassrum-
men ute i kommunerna finns stor potential för forskningen att bidra till förbättringar 
av matematikundervisningen, samtidigt som den praktiska erfarenheten från klass-
rummen bidrar till utveckling av forskningen inom den vetenskapliga disciplinen ma-
tematikdidaktik.

 3 Detta avsnitt är inspirerat av och bygger till viss del på Lisa Björklunds Boistrups texter; se exempelvis Björklund 
Boistrup et al. (2013b).
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Givet intentionerna med samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematik-
kunskaper och den bakgrund som diskuterats ovan, har det övergripande syftet vi haft 
med vår forskning varit att försöka belysa hur man kan organisera matematikunder-
visning så att eleverna ges möjlighet att utveckla sina begrepps-, procedur-/metod- och 
resonemangsförmågor på ett för eleverna intressant och engagerande sätt.

Vi har valt att fokusera på att arbeta med en viss typ av aktiviteter som vi har valt att 
kalla IPAs – Ihopparningsaktiviteter, och som kan karaktäriseras som  

 • aktiviteter med låg tröskel i den mening att alla elever enkelt och snabbt  
    kan komma igång och arbeta med dem oavsett var eleverna befinner sig  
    kunskapsmässigt;
 • aktiviteter som främst syftar till att träna just elevers begrepps-, procedur-/ 
   metod- och resonemangsförmågor;
 • aktiviteter innehållande ett konkret material i formen av aktivitetsspecifika  
    kort som eleverna företrädesvis, men ej nödvändigtvis, i grupp på olika  
    sätt ska sortera, para ihop och ordna. Själva ihopparningen handlar om  
    att gruppera materialet eller att identifiera olika typer av samband och   
    mönster;
 • aktiviteter med ett givet centralt matematiskt innehåll.
 
Genom att utgå från en explorativ- eller utforskande forskningsansats (Denscombe, 
2009) har vi utifrån det övergripande syftet sedan formulerat följande frågeställ-
ningar: 

• Vad karaktäriserar IPAs?
• Hur kan man arbeta med IPAs och integrera arbetssätt med IPAs i den vanliga  
   undervisningen?
• Vilken lärandepotential finns med arbetssätten med IPAs?
• Vad tycker eleverna om att arbeta med IPAs?
 
Innan vi presenterar två exempel på hur IPAs kan se ut och våra resultat, ska vi först 
kortfattat redogöra för projektets teoretiska utgångspunkter och de metoder som vi 
använd i forskningen.

Projektets inriktning
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Ett försök att kortfattat beskriva vad forskning innebär, är att det handlar om det sys-
tematiska och metodiska sökandet efter förståelse för, eller kunskap om, hur ett objekt, 
fenomen eller skeende fungerar eller är uppbyggt. Kravet på systematik gör att många 
forskningsprocesser ser snarlika ut och typiskt innehåller de följande moment4: (a) 
identifiering av ett problemområde och problemformulering; (b) formulering av syfte, 
forskningsansats och forskningsfrågor; (c) systematiskt insamlande av data av olika 
slag; (d) bearbetning och analys av insamlade data; (e) rapportering av resultat och 
slutsatser. I forskningsprocessen är det ofta fördelaktigt att välja och använda ett teo-
retiskt ramverk som vägledning och stöd. Exempelvis kan ett teoretiskt ramverk hjälpa 
till med att såväl precisera forskningsfokus och forskningsfrågor, som att guida me-
todval och genomförandet av de studier man företar sig. En bra metafor för vilken roll 
ett teoretiskt ramverk har i forskning är att tänka på det som ett par glasögon genom 
vilka man betraktar det som man vill undersöka och lära sig mer om. Olika glasögon 
ger, så att säga, ”skärpa åt olika saker” så att vissa aspekter av det man studerar hamnar 
i förgrunden och annat i bakgrunden. När man pratar om utbildningsvetenskaplig 
forskning innehåller vanligen även ett teoretiskt ramverk idéer om vad lärande är och 
vilka processer som främjar lärande (och därmed även då mer eller mindre explicit 
hur undervisning ser ut som effektivt stöttar lärandet).

Projektet med IPAs, liksom i alla delprojekt inom Matematikdidaktik för bättre mate-
matikkunskaper som Jonas Bergman Ärlebäck varit involverad i som forskare, grundar 
sig i ett teoretiskt perspektiv som kallas för modell- och modelleringsperspektivet på 
lärande och undervisning utvecklat av en amerikansk forskare vid namn Richard Lesh 
och hans kollegor (Lesh & Doerr, 2003). Beskrivningen som följer av detta teoretiska 
perspektiv är till stor del hämtad från artikeln Ett modell- och modelleringsperspektiv 
på lärande och undervisning i Nämnaren 2014:4 (Ärlebäck, 2014). 

Teoretiska utgångspunkter

4  Det finns en uppsjö av litteratur som behandlar forskningsmetodik och forskningsmetoder (som exempelvis Bryman 
(2011)eller Cohen, Manion och Morrison (2013) ) - här listar vi bara ett urval av moment.
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Ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande och undervisning i matematik (Lesh 
& Doerr, 2003) är ett forskningsparadigm och ett sätt att tänka om matematiken som 
kunskapsområde, skolämne och undervisningspraktik. I botten finns grundläggande 
antaganden som bland annat utgår ifrån erkännandet att undervisning och lärande är 
komplexa företeelser som äger rum i en miljö som är i ständig förändring. Som en del 
av att försöka strukturera och tackla denna komplexitet används en generell definition 
av begreppet modell för att fånga centrala och kritiska aspekter av lärande och under-
visning från elevers, lärares och forskares olika perspektiv. Utgångspunkten är att elev-
er har eller utvecklar modeller av de matematiska begrepp, strategier och procedurer 
som de lär sig. Lärare i sin tur har och utvecklar modeller av dels de modeller eleverna 
har och hur dessa utvecklas, men även modeller av hur undervisningen ska eller borde 
bedrivas för att stötta eleverna på ett produktivt sätt för att de ska uppnå lärandemålen. 
Det som forskare i sin tur gör är utveckla modeller för att förstå såväl lärarnas modeller 
som elevernas modeller, samt hur dessa samverkar och relaterar till varandra. Ibland 
beskrivs detta forskningsparadigm som multi-nästlat (Lesh & Kelly, 2000; Lesh, Kelly, 
& Yoon, 2008) just för att det försöker fånga och förstå vad som händer på många olika 
nivåer (elever, lärare, forskare) och hur dessa påverkar och samverkar med varandra.

Ett modell och modelleringsperspektiv på 
undervisning och lärande i matematik

Vad är då en modell?
Ordet modell kan både i vardagen och i olika mer vetenskapliga sammanhang ges en 
mängd varierande innebörder och tolkningar; se till exempel diskussionen i artikeln 
Matematiska modeller och modellering – vad är det? i Nämnaren 2013:3 (Ärlebäck, 
2013). Från ett modell- och modelleringsperspektiv kan begreppet modell beskrivas 
som de glasögon genom vilka en individ ser och skapar mening av en erfarenhet och 
upplevelse i en given situation. En modell är ett generellt system som består av objekt, 
relationer mellan objekt, operationer på objekt, och regler/principer för interaktion mel-
lan objekt, som alla kan uttryckas med ett eller flera externa representationssystem. 
Syftet med en modell är att använda denna för att konstruera, beskriva, eller förklara 
funktionaliteten eller uppförandet av andra system (eventuellt så att dessa andra sys-
tem kan manipuleras eller så att dess uppförande kan förutsägas på ett meningsfullt 
sätt). Med denna innebörd av begreppet modell menar man med en matematisk mo-
dell en modell som fokuserar på de ”rent” strukturella aspekterna (jämfört med exem-
pelvis fysikaliska, affektiva och musikaliska aspekter) av den aktuella modellen och 
representationerna av denna (Lesh & Doerr, 2003). 

Ett exempel på en matematisk modell är de naturliga talen, N={0,1,2,3,…}. Objekten 
i denna modell är idén bakom talen som vi vanligen noterar 0,1,2,3,… . Relationer 
mellan dessa objekt är exempelvis ordningsrelationerna <, > och =. Givet två god-
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5 Vi har i detta exempel valt att låta inkludera talet 0 i . 



tyckliga naturliga tal a och b gäller exempelvis precis en av relationerna a<b, a>b eller 
a=b. Exempel på (väldefinierade) operationer på de naturliga talen är addition (+) och 
multiplikation (×), där summan (a+b) respektive produkten (a×b) av två godtyckliga 
naturliga tal a och b också är naturliga tal . Heltalen kan representeras externt på en 
mängd olika sätt och några av dess illustreras i figur 1.

XVII

17

Figur 1. Olika (externa) representationssätt för det naturliga talet ”sjutton”.

En sådan allmän definition av begreppet modell innebär bland annat att modeller 
kan vara, så att säga, ”olika stora” och mer eller mindre komplexa och generella. Ett 
exempel på en relativt enkel modell är de naturliga talen diskuterat ovan. Hur man 
förstår, förklarar, och utför addition av två bråk med olika nämnare och hur man förstår, 
förklarar, och tillämpar begreppet medelförändring å andra sidan är exempel på mer 
komplexa modeller. Definitionen, där modeller är system som gör det möjligt att för-
stå andra system, innebär och tillåter en rekursivitet där modeller hela tiden revideras, 
utvidgas, förfinas, kopplas samman och integreras. Modeller är alltså föränderliga och 
(potentiellt) under konstant utveckling. Det är när modellerna man har för att skapa 
mening av ett fenomen eller situation utvecklas så att man får nya eller alternativa sätt 
att se, tänka och skapa mening som lärande sker. Från ett modell- och modellerings-
perspektiv är lärande modellutveckling. 

 

6 Operationerna subtraktion och division (så som vi vanligen uppfattar och förstår dessa operationer) mellan två godtyck-
liga naturliga tal är dock generellt sett inte definierat då dessa i det allmänna fallet kan leda utanför .
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Tankeavslöjande aktiviteter

Som en illustration av denna just nämna förfining och utveckling av en modell till en 
mer komplex och generell modell, och för att knyta an till exemplet med de naturliga 
talen ovan, kan man tänka på utvidgning av talområden7:                 . 
Genom skolåren utvecklar och förfinar eleverna modeller som de introducerats till 
och har av de naturliga talen  till att successivt omfatta de utvidgade talmängderna 

, ,  och , se figur 2.

U U U U

                       

Figur 2. En klassisk illustration av modellen (!) av utvidgning  
av talområdet      (                  ).

 U  U

Modellutveckling är en central idé i ett modell- och modelleringsperspektiv på under-
visning och lärande. Det är därför viktigt att veta vad eleverna kan och bär med sig 
till en lärandesituation så att läraren och lärandemiljön på bästa sätt kan bygga vidare 
på detta och främja och stötta eleverna i att utveckla de modeller som de redan har. 
Richard Lesh och kollegor (Lesh, Hoover, Hole, Kelly, & Post, 2000) har utvecklat en 
speciell sorts aktivitet som syftar just till att göra elevernas initiala tankar och modeller 
till naturliga utgångspunkter för undervisning och elevernas lärande. Grundtanken 
med dessa så kallade tankeavslöjande aktiviteter8  är att synliggöra elevernas tankar 
och aspekter av deras lärande som i många andra situationer är osynliga och tysta för 
såväl eleverna själva som för elevernas lärare. Det är när elevernas befintliga modeller 
uttryckts explicit, som dessa genom de externa representationerna av modellerna blir 
något som kan diskuteras, analyseras och kritiseras. 
När eleverna arbetar med tankeavslöjande aktiviteter genererar de och uttrycker för-
klaringar, beskrivningar och modeller, som, så att säga, ”avslöjar” hur de tolkar pro-
blemsituationen i aktiviteten när de försöker skapa mening i situationen med hjälp av 
matematik. Det är framförallt matematiseringsprocesserna (att kvantifiera, organisera, 
koordinera, mm) som gör elevernas lärande (modellutveckling) synlig. Kärnidén i en 
tankavslöjande aktivitet är att eleverna sätts i en situation som är meningsfull 

7  står för de naturliga talen,  heltalen,  de rationella talen,  de reella talen och  de komplexa talen.
8 I original kallas dessa aktiviteter model eliciting activities. Namnet tankeavslöjandse aktiviteter kommer ifrån karaktärise-
ringen av model eliciting activities som though-revealing activities. 
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för eleverna och där de utmanas att utveckla en matematisk modell explicit (alltså att 
uttrycka modellen i eller genom någon form av extern representation). Utkomsten 
eller ”produkten” av en tankeavslöjande aktivitet är alltså inte bara ett svar. Detta kan 
jämföras med vad eleverna förväntas ”göra” i arbetet med uppgifter i traditionella läro-
böcker, där många gånger målet med uppgifterna handlar om för eleverna att komma 
fram till ett rätt svar.
 
Karaktäristiskt för tankeavslöjande aktiviteter är också arbetssättet där eleverna in-
teragerar i mindre grupper och genererar meningsfulla beskrivningar, förklaringar el-
ler representationer, genom att återupprepade gånger sinsemellan diskutera, utmana 
och testa, förfina, utveckla och fördjupa sina sätt att tänka om den givna situationen. 
Typiskt genomlöper eleverna flera cykler där de tolkar, skapar mening och utvecklar 
modellen, och får på så vis nya och olika sätt att tänka kring problemet ifråga. Vi kom-
mer senare i rapporten att få anledning att återvända till tankeavslöjande aktiviteter då 
den typ av aktiviteter som vi arbetat med i detta projekt (IPAs) kan ses som ett exempel 
på en tankeavslöjande aktivitet. För andra illustrativa exempel på undervisning med 
tankeavslöjande aktiviteter se de två artiklarna i Nämnaren av Johnsson och Ärlebäck 
(2014) och Andersson, Losand och Ärlebäck (2015).

Principer för design av tankeavslöjande aktiviteter

Som antytts ovan är tankeavslöjande aktiviteter inget som man typiskt finner i vanliga 
textböcker i matematik. Man kan då fråga sig hur man kan utforma en aktivitet, så att 
elevernas arbete med den innebär att de på något sätt måste ge uttryck för hur deras 
tankar om det matematiska i situationen utvecklas, samt hur dessa hjälper dem att 
skapa mening i den givna situationen. Ett mångårigt samarbete mellan forskare och ett 
stort antal lärare från olika stadier har mynnat ut i sex designprinciper att beakta när 
man utvecklar och väljer tankeavslöjande aktiviteter. Dessa sex designprinciperna9  är 
den modellgenererande principen, den meningsfulla (realistiska) principen, den självut-
värderande principen, dokumentationsprincipen, dela-med-sig och generaliserbara prin-
cipen, minimalitetsprincipen; se tabell 1 nästa sida.

9 I original kallas dessa principer  the model construction principle, the rerality principle, the self-assessment principle, the 
documentation principle, the model shareability and reusability principle, och the effective or simple prototype principle 
(Lesh et al., 2000).
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Designprincip Guidande frågor

Den modellgenererande principen syftar dels 
till att tydliggöra lärandemålet med akti-
viteten och garantera att eleverna behöver 
formulera eller använda en modell. Dels 
understryks också vikten av själva valet och 
formuleringen av aktiviteten så att eleverna 
får förutsättningar för att arbeta med aktivi-
teten produktivt.

Är aktiviteten sådan att den försätter eleverna 
i en situation där de inser behovet av att kon-
struera, modifiera, förfina eller vidareutveckla 
en modell för att skapa mening och tolka det 
som är givet i situationen, målet med aktivite-
ten, eller göra det som efterfrågas i aktiviteten? 
”Siktar” aktiviteten på de strukturella aspek-
terna i den givna situationen?
 

Den meningsfulla (realistiska) principen 
understryker vikten av att situationen och 
problemet i aktiviteten är meningsfull för 
eleverna. För att eleverna ska förstå och bli 
engagerade är det viktigt att aktiviteten tar 
avstamp i elevernas tidigare erfarenheter 
och kunskaper, samt att elevernas tankar 
och idéer ges utrymme och tags på allvar.

Kan detta scenario och denna frågeställning 
förekomma i situationer i det verkliga livet 
eller situationer som är meningsfulla för 
eleverna? Uppmuntras eleverna att bygga 
på sina tidigare erfarenheter och kunskaper? 
Kommer elevernas tankar och idéer att bli 
tagna seriöst?

Den självutvärderande principen fokuserar 
på att möjliggöra för eleverna att i så stor 
utsträckning som möjligt själva utvärdera, 
utveckla, förfina och omformulera sina 
idéer och modeller. 

Är problemformuleringen sådan att eleverna 
kan identifiera och välja ut lämpliga kriterier 
för att avgöra vilka modeller som är använd-
bara och produktiva i den givna problemsi-
tuationen? Är syftet med aktiviteten klart? 
Ger aktiviteten eleverna möjlighet att själva 
avgöra om deras lösningar och svar behöver 
förbättras? 

Dokumentationsprincipen syftar till att efter-
sträva att ett ”spår” av hur eleverna arbetar 
och tänker blir synligt dokumenterat på ett 
sådant sätt att eleven själv, klasskamrater, 
lärare och forskare kan ta del av elevernas 
arbete.
 

Behöver eleverna explicit visa eller delge hur 
de tänker kring situationen i aktiviteten och 
deras lösningsförfarande? Kommer det framgå 
av det eleverna producerar vilken modell 
(vilket system i termer av matematiska objekt, 
relationer, operationer, och mönster) de an-
vänder och tänker med/kring/enligt?

Den dela-med-sig och generaliserbara 
principen understryker att de modeller 
eleverna utvecklar ska gå delas med, förstås 
och användas av andra, samt måste leda 
någonstans ämnesmässigt.

Är utkomsten för eleverna en användbar mo-
dell eller metafor som de potentiellt kan till-
lämpa och bygga vidare på i andra liknande 
situationer och sammanhang?  
Kan andra förstå och använda modellen?

Minimalitetsprincipen handlar om att man 
inte ska göra saker mer krångliga än man 
behöver, att aktiviteten är väl avgränsad och 
fokuserad.

Är aktiviteten och situationen så enkel som 
möjlig, men ändå sådan att den stimulerar 
och utmanar elevernas sätt att tänka? 

Tabell 1. Designprinciper och tillhörande guidande frågor för att konstruera, eller välja ut, tankeavslöjande 
aktiviteter.

Att utveckla eller hitta problem och aktiviteter som uppfyller alla sex principerna i ta-
bell 1 ovan är minst sagt utmanande och i det närmaste omöjligt. Mer realistiskt är att 
sikta på att täcka in fyra principer och låta faktorer som lärandemål, materialtillgång 
mm styra vilka man väljer att fokusera på.
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Sekvenser av modellutvecklande aktiviteter
Även om tankeavslöjande aktiviteter har visat sig har stor potential vad det gäller att ge 
eleverna möjlighet att upptäcka och utveckla avancerade matematiska idéer (model-
ler), så är det sällan tillräckligt med endast en tankeavslöjande aktivitet för att tillräck-
ligt djupt utveckla och befästa det eleverna lärt sig. Istället behövs sekvenser av modell-
utvecklade aktiviteter (Lesh, Cramer, Doerr, Post, & Zawojewski, 2003) där eleverna 
systematiskt ges möjlighet att modifiera, utveckla och förfina sina modeller.

En sekvens av modellutvecklande aktiviteter börjar alltid med en tankeavslöjande ak-
tivitet som har som syfte att sätta eleverna i en meningsskapande situation där de med 
hjälp av matematik är tvungna att skapa och uttrycka en modell. I en modellutveck-
lande sekvens av aktiviteter följs sedan den tankeavslöjande aktiviteten upp av en eller 
flera modellutforskande aktiviteter och modelltillämpande aktiviteter som har som syfte 
att stötta eleverna att ytterligare förfina och vidareutveckla sina modeller (se figur 3)10 .

10     I original kallas sekvenser för modellutvecklande aktiviteter för model development sequences och modellutforskande 
och modelltillämpande aktiviteter för model exploration activities respektive model application activities. 

Tankeavslöjande  
aktivitet

Modell 
utforskande  

aktivitet

Modell 
tillämpande 

aktivitet

Figur 3. Den övergripande strukturen av sekvenser av modellutvecklade aktiviteter.

Modellutforskande aktiviteter är aktiviteter som syftar till att eleverna ska arbeta 
vidare med modellen från den tankeavslöjande aktiviteten och utforska den un-
derliggande matematiska strukturen i denna. Ofta handlar det om att undersöka 
olika sätt att använda (matematiska) representationsformer så som exempelvis ta-
beller, interaktiva grafer, diagram, funktionsuttryck och animationer, för att ge-
nom dessa beskriva modellen och på så sätt utveckla ett rikare språk som kan an-
vändas för att både tänka med och om modellen. I modellutforskande aktiviteter 
blir lärarledda diskussioner och elevredovisningar i helklass som fokuserar på  
 • styrkor och svagheter hos de olika representationsformerna;
 • hur de olika representationsformerna relaterar till varandra; och
 • hur och i vilka sammanhang man kan använda representationsformerna  
   produktivt 

viktiga inslag.
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Syftet med modelltillämpande aktiviteter å andra sidan är att ge eleverna tillfälle att till-
lämpa sina modeller i nya situationer och sammanhang. Inte sällan innebär elevernas 
försök att göra detta att deras modeller vidare behöver utforskas, förfinas, utvidgas 
och utvecklas för att ge en djupare förståelse av såväl problemet de arbetar med som 
modellen de försöker tillämpa. 

För att ta del av och se ett exempel på hur en sekvens av modellutvecklande aktiviteter 
kan användas och ta sig ut i faktisk undervisning, hänvisar vi till Ärlebäck, Doerr och 
O´Neil (2013) och Nämnaren 2014:4 11. Där, i sistnämnda Ärlebäck (2014), presenteras 
kortfattat ett exempel av en sekvens av modellutvecklade aktiviteter som innehåller 
en tankeavslöjande aktivitet, två modellutvecklande aktiviteter och två modelltilläm-
pande aktiviteter. Matematikinnehållsmässigt fokuserar sekvensen på begreppet med-
elförändring, vilket ligger till grund för många centrala begrepp och områden inom 
matematiken (exempelvis differential- och integralkalkylen).

11     Se även Johansson och Ärlebäck (2014) och Andersson, Losand och Ärlebäck (2015).

Sammanfattning
Så långt har vi presenterat bakgrunden till IPA-projektet och de teoretiska utgångs-
punkterna som ramat in arbetet. Ett modell- och modellerings perspektiv på lärande 
och undervisning medger ett alternativt sätt att tänka holistiskt kring forskning, lä-
rande och undervisning i matematik, och är därmed en lovande utgångspunkt och 
ansats för kombinerade forsknings-, kompetens-, och utvecklingsprojekt som sam-
arbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper mellan Linköpings 
universitet och Linköpings och Norrköpings kommuner. Innan vi presenterar våra 
resultat ska vi nu först helt kort ge två exempel på IPAs och illustrera några av idéerna 
bakom denna typ av aktivitet, samt redogöra för de metodval vi gjort.
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Vad är IPAs (Ihop-Parnings-
Aktiviteter)?
Namnet IPA – Ihop-Parnings-Aktiviteter kommer ifrån den bärande tanken att 
eleverna i aktiviteten ska sortera, gruppera eller para ihop två eller flera matematiska 
objekt, begrepp, eller procedurer. Idén är att aktiviteten är utformad så att 

 • aktiviteten har ett fokuserat matematiskt innehåll, vilket gör det möjligt att  
    explicit koppla aktiviteten till läro- och kursplaner;
 • den har låg tröskel så att det är lätt att komma igång och arbeta med aktiviteten;
 • aktiviteten som gruppaktivitet bjuder in till samtal och diskussion:
 • arbetet med aktiviteten kretsar kring ett konkret material i form av kort  
    eller lappar som manipuleras;
 • aktiviteten innehåller ”kognitiva ledtrådar” genom att eleverna får en   
    given struktur genom det konkreta materialet i aktivitet som hjälper dem  
    att sortera, gruppera eller para ihop matematiska objekt, begrepp, eller  
    procedurer.

I projektet har vi identifierat och arbetat med två typer av IPAs: ”Process-IPAs” (PI-
PAs) och ”Grupperings-IPAs” (GIPAs). De två typerna kan överlappa på olika sätt, 
men generellt sett handlar en Process-IPA om att koppla ihop två eller flera matema-
tiska objekt eller representationer via en procedur eller process. En Grupperings-IPA å 
andra sidan handlar mer om ren sortering och gruppering. Nedan presenteras kortfat-
tat två exempel av respektive typ för att ge en översikt av hur IPAs av de två typerna kan 
se ut. Fokus ligger på att presentera själva idén bakom aktiviteterna för att ge läsaren 
en känsla för dem, emedan de olika arbetssätten med aktiviteterna diskuteras längre 
fram i rapporten.

Exemplet på den aktivitet som vi använder för att illustrera en Process-IPA (PIPA) är 
hämtad från Mathematics Assessment Project och aktiviteten Increasing and Decreasing 
Quantitites by a Percent (MARS, 2012). Aktiviteten har översatts och modifierats till 
svenska och används med tillstånd av författaren. Vi kallar denna PIPAn för Procent – 
förändringsfaktor – bråk.
Det matematiska innehållet i det här exemplet på en PIPA handlar om att förstå olika 
representationsformer samt att (in)se samband och hur man kan konvertera mellan 
representationsformer. Materialet består av två uppsättningar av vardera fyra hörnkort med 
givna penningsummor (en uppsättning om 100 SEK, 150 SEK, 160 SEK och 200 SEK, 
respektive en uppsättning med 150 SEK, 225 SEK, 240 SEK och 300 SEK) samt tre 
uppsättningar pilkort (en uppsättning med ökning/sänkning i procent, en med för-
ändringsfaktor i bråkform, och en med förändringsfaktor i decimalform). Efter att man 
placerat ut hörnkorten som den vänstra bilden i figur 4 visar, går aktiviteten ut på att 
placera ut vart och ett av pilkorten mellan två hörnkort så att relationen mellan belop-
pen på hörnkorten korrekt beskrivs av beskrivningen eller operationen på pilkorten. 
Den högra bilden i figur 4 visar pilkorten som anger ökning eller sänkning i procent.

PIPAs – ”Process-IPAs”

12     Ibland kallas just därför denna och liknande PIPAs för ”fyra hörn-IPAs”
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Figur 4. På bilden till vänster ses de fyra hörnkorten placerade i ”fyra hörn”, och på bilden till höger ses 
pilkorten med ökning och sänkning i procent som ska placeras ut mellan hörnkorten.

Hur arbetet med själva utplaceringen av pilkorten kan gå till och organiseras i en 
undervisningssituation diskuteras mer generellt längre fram i rapporten. Ett exempel 
på hur det kan se ut efter att två av pilkorten (korrekt) placerats ut illustreras i figur 5.

Figur 5. Två av pilkorten är utplacerade 
och visar att 100 SEK är en sänkning 
med 50% från 200 SEK respektive att 
160 SEK är en ökning med 60% från 
100 SEK.

Efter att alla pilkorten med ökning/sänkning i procent placerats ut mellan de fyra 
hörnkorten kan man låta dessa ligga kvar för att sedan ta itu med att placera ut yt-
terligare en annan uppsättning pilkort, se figur 6.

13     I just denna PIPAn finns många alternativ till hur man använder de tre uppsättningarna med pilkort. Se kopieringsun-
derlaget till PIPAn Procent - förändringsfaktor - bråk för några exempel på varianter.

Figur 6. I bilden till vänster ses pilkorten med förändringsfaktorn i bråkfrom, och i bilden till höger ses 
pilkorten förändringsfaktorn i decimalform.
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När alla tre uppsättningar av pilkort har placerats ut så finns mellan alla kombinatio-
ner av två hörnkort (och i varje ”riktning”) antingen ett, två eller tre pilkort; se figur 7 
för ett exempel på hur detta kan se ut.

Figur 7. Bilden visar samtliga pilkort i materialet som visar tre sätt att representera ändringen ”100 SEK 
ökar till 160 SEK”.

Det som just beskrivits kan kallas den handfasta fasen i aktiviteten, dvs den del av ak-
tiviteten där eleverna arbetar med det konkreta materialet (korten) och försöker reda 
ut innebörden och sambanden mellan de olika matematiska objekten, begreppen, och 
procedurerna givna i materialet när de försöker skapa mening av situationen aktivite-
ten erbjuder. Genom arbetet med det konkreta materialet har eleverna fått möjlighet 
att uttrycka vad de redan kan (sina modeller) samtidigt som de fått en erfarenhet som 
nu kan byggas vidare på för att extrahera och befästa ny kunskap. Hur aktiviteten av-
slutas, hur man sammanfattar elevernas arbete och stöttar dem att uttrycka och befästa 
sina (nya) kunskaper (dvs. att utveckla och förfinas sina modeller) kan göras på många 
olika sätt och detta kommer att diskuteras senare i rapporten. Det är dock klart att de 
val och beslut läraren tar i denna efterföljande sammanfattande fas blir avgörande för 
vad eleverna erbjuds att lära och ta med sig från aktiviteten.

GIPA – ”Grupperings-IPAs”

För att visa på principen bakom en Gruppering-IPA (en GIPA) har vi valt ett exempel 
som vi utvecklat i projektet och som handlar om prefix och grundpotensform. Det 
givna materialet till denna aktivitet består av en uppsättning av totalt 17 kort/lappar 
med olika längdangivelser skrivna på olika sätt med prefix, tiopotenser och räkneope-
rationer; se figur 8.
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Aktiviteten går ut på att para ihop och gruppera de längdangivelser som motsvarar 
samma längder. I just den här GIPAn finns tre längder som har skrivits på mellan fyra 
och fem olika sätt samt tre så kallade dummies. Dummies är lappar som inte tillhör 
någon grupp och som inte på ett korrekt sätt går att para ihop med någon annan lapp.

I figur 9 har vi markerat en av de tre grupperna med längdangivelser som motsvarar 
samma längd (inringade i gult) och en utav de tre dummies som finns bland lapparna 
(inringad i rött) – vilka av de återstående lapparna utgör de andra två grupperna och 
vilka är dummies?

När den handfasta fasen i aktiviteten är genomförd blir på samma sätt som för PIPAn Procent 
– förändringsfaktor – bråk den efterföljande sammanfattande fasen avgörande för vad eleverna 
erbjuds att lära och ta med sig från aktiviteten, men mer om detta i resultatdelen av rapporten.

Figur 8. De 17 korten/
lapparna till GIPAn Pre-
fix och grundpotens.

Figur 9. En av grupperna 
med längdangivelser som 
motsvarar samma längd 
(gulmarkerade) och en 
utav tre dummies (röd-
markerad) i GIPAn Prefix 
och grundpotens.

Vi ska nu se hur IPAs passar in och kan förstås med bakgrund till den teoretiska in-
ramningen av projektet, speciellt sedda utifrån ett modell- och modelleringsperspek-
tiv på lärande och undervisning.
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IPA sedda ur ett modell- och modellerings-
perspektiv på undervisning och lärande i 
matematik
Som diskuterats tidigare i rapporten är det centralt utifrån ett modell- och modelle-
ringsperspektiv på lärande och undervisning i matematik att de aktiviteter som elev-
erna arbetar med försätter dem i situationer där eleverna på olika sätt försöker skapa 
mening. Det är genom att konfronteras med behovet av att använda det man redan kan 
(sina modeller) för att beskriva, förklara eller förutsäga meningsfulla situationer eller 
sammanhang som elevernas kunskaper både uttrycks och utvecklas. Tankeavslöjande 
aktiviteter är en typ av aktiviteter som sätter denna idé i centrum, vilket också avspeg-
las i de designprinciper (den modellgenererande principen, den meningsfulla (realistis-
ka) principen, den självutvärderande principen, dokumentationsprincipen, dela-med-sig 
och generaliserbara principen, minimalitetsprincipen) som utvecklats för tankeavslö-
jande aktiviteter (Lesh et al., 2000). Man kan nu fråga sig vad det finns för likheter 
mellan tankeavslöjande aktiviteter och IPAs, och om detta följer nu en kort diskussion.

I det konkreta materialet som följer med varje IPA är alltid en eller flera externa ma-
tematiska representationsformer givna. Under arbetet med IPAn behöver eleverna an-
vända sina kunskaper och sin förståelse (sina modeller) för att skapa och uttrycka me-
ning av dessa representationsformer genom att sortera, gruppera eller para ihop olika 
matematiska objekt, begrepp, eller procedurer. På så sätt så får eleverna möjlighet att 
på ett systematiskt och cykliskt sätt testa och förfina sina sätt att tänka (sina modeller) 
kring det inbyggda matematiska innehållet i IPAn. Dessa aspekter av IPAs är relate-
rade till den modellgenererande och den meningsfulla (realistiska) principen. En IPA 
är genom sin design inriktad mot ett givet matematiskt innehåll och utformningen av 
det konkreta materialet hjälper eleverna att avgränsa och identifiera lärandemålet med 
aktiviteten (den modellgenererande principen). Den meningsfulla (realistiska) principen 
är fundamentalt integrerad i IPAs eftersom hela aktiviteten går ut på att skapa mening 
och sammanhang genom att sortera, gruppera eller para ihop de matematiska objekt, 
begrepp, eller procedurer aktiviteten är designad kring.

IPAs kan beskrivas som transparanta eftersom de, så att säga, ”använder öppna kort”. 
Elevernas pågående arbete såväl som (slut-)resultatet av elevernas resonemang och 
aktivitet är hela tiden explicit synliggjord för eleverna och läraren genom hur eleverna 
arbetar och arrangerar det konkreta materialet. Tack vare att eleverna kontinuerligt 
kan skaffa sig en överblick av det pågående arbetet och vad de gjort, så får de möjlig-
het att reflektera och värdera sina handlingar och sin förståelse allteftersom aktiviteten 
fortskrider (den självutvärderande principen). Även dokumentationsprincipen finns in-
byggd i IPAs eftersom resultatet av elevernas arbete med en IPA sammanfattas av hur 
eleverna sorterat, grupperat eller parat ihop materialet med de matematiska objekt, 
begrepp, eller procedurer aktiviteten är designad kring. 
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De återstående två principerna, dela-med-sig och generaliserbara- och minimalitets-
principen, ligger även de till viss grund för idéerna hur man utformar och kan använda 
IPAs i undervisningen. Minimalitetsprincipen är främst något som påverkar designen 
av själva IPAn och kan t ex få som konsekvens att man minskar omfånget av, eller an-
talet av lappar i, det konkreta materialet för att IPAn ska bli fokuserad – man ”skalar 
bort” allt överflödigt och allt brus. Dela-med-sig och generaliserbara principen kommer 
främst till uttryck då IPAs används som aktiviteter där eleverna jobbar i grupp och då 
kan lära sig tillsammans och av varandra.

Med andra ord kan IPAs ses som en speciell typ av tankeavslöjande aktivitet där elev-
ernas begrepps- och procedur-/metodförmåga synliggörs och utvecklas genom att i 
grupp resonera om givna matematiska begrepp eller samband.
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Under de två terminer som projektet genomfördes har fem matematiklärare från 
Linköpings- och Norrköpings kommuner verksamma på högstadiet, gymnasiet och 
komvux arbetat tillsammans med en forskare från Linköpings universitet. Totalt har 
vi haft 17 forskarträffar, åtta under höstterminen 2014 och nio under vårterminen 
2015. På forskarträffarna har vi tillsammans designat och utvecklat aktiviteter, analy-
serat och diskuterat insamlat datamaterial. Det gemensamma arbetet har koordine-
rats med hjälp av de digitala plattformarna Google Drive och Dropbox, och förutom 
forskarträffarna har e-brev använts flitigt i kommunikationen inom den forskande 
gruppen.

Mellan forskarträffarna har lärarna arbetat i sina klassrum och bland annat prövat ut 
olika IPAs och olika sätt som man kan använda denna typ av aktiviteter i matema-
tikundervisningen. Utfallen och erfarenheterna av detta utforskande arbetssätt har 
lärarna dokumenterat på olika sätt. Ibland har videoinspelningar gjorts, ibland ljud-
upptagningar spelats in eller fält- och minnesanteckningar tagits. Vid ett par tillfällen 
har även lärarna skrivit ned sina reflektioner kring gemensamma frågeställningar 
eller teman som vi gemensamt enats om i den forskande gruppen. Dessa reflektioner 
delades sedan bland alla deltagare i projektet och togs upp till diskussion på efter-
kommande forskarträffar.

Diskussionerna på forskarträffarna tog i projektets initiala fas sin utgångspunkt i de 
deltagande lärarnas erfarenheter och den utvecklingspotential de tyckte sig se i sin 
egen praktik. Så snart det stod klart att vi ville använda IPAs för att belysa hur man

Det praktiska arbetet
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Metod
När det kommer till hur projektet har genomförts och de metodval om har gjorts, 
så vilar dessa dels på samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkun-
skapers tre hörnpelare (forskning, kompetens- och praktikutveckling), dels på mo-
dell- och modelleringsperspektivet på lärande och undervisning (Lesh & Doerr, 2003) 
kortfattat diskuterat ovan, samt även på de initiala frågeställningar vi ställt. Till detta 
kommer också att vi valt att genomföra projektet som deltagande aktionsforskning 
(Atweh, 2004) och att vi inspirerats av designforskning14(van den Akker, 2006, 2013; 
Ärlebäck, 2009). Nedan redogörs kortfattat för några aspekter av dessa val och ställ-
ningstaganden som påverkat genomförandet av projektet.

Genomförande
Genomförandet av projektet handlar om såväl hur forskare och lärare samarbetat 
inom ramen för projektet som om hur lärarnas kompetensutveckling, utvecklingen av 
undervisningspraktiken, och det systematiska forskningsarbetet bedrivits.

14     Begreppet ”designforskning” är samlingsbegrepp för bland annat en metodologi för hur man kan bedriva forskning där 
design fyller en central roll och funktion. Motsvarande begrepp på engelska som används flitigt i litteraturen är design 
research, design-based research, design based research och design experiments (se Ärlebäck (2009) för en översikt och 
diskussion).



Att aktivt delta i forskning och utvecklingsarbete kring sin egen praktik och fråge-
ställningar utgör den centrala delen av de deltagande lärarnas kompentensutveckling 
inom ramen för projektet. Bland annat har lärarna genom projektet getts möjlighet 
att utveckla sin kompetens på följande områden (här nedan listade utan någon som 
helst inbördes ordning): 

 • Alternativa praktiker att implementera i klassrummet: Då projektet   
    syftar till att utveckla lärarnas befintliga praktik, har lärarna dels att
    få perspektiv på sin praktik samt verktyg för att planera, designa, imple- 
                   mentera och utvärdera olika aktiviteter, och speciellt aktiviteter av den typ   
                   vi valt att kalla IPAs.
 • Insikt i forskningsprocessessen: Förutom en både bredare och djupare  
    allmän förståelse för forskningens olika komponenter, samt hur forskning  
    kan användas för att informera förändringar i, och koppla till, den egna  
    praktiken, ges lärarna nya verktyg för att identifiera utvecklingsområden 
      och ”problem” i sin egen praktik och hur att genom kollegialt (och skol- 
                   överskridande) samarbete förstå och utveckla praktik som syftar till mer  
                   produktiv undervisning och lärande.
 • Fördjupad förståelse av begreppsutveckling: Genom att fokusera projek- 
    tet kring undervisning och lärande genom IPAs fördjupar lärarna sin   
    förståelse för hur elever utvecklar sin förståelse och operativitet av mate-  
       matiska begrepp och procedurer, samt sin beredskap för hur undervisning  
    på ett produktivt sätt kan stödja eleverna i deras lärande individuellt och  
    på gruppnivå. 
 • Perspektiv på matematiken och kursplaner: Genom att tänka igenom  
    syfte, mål, design och att utvärdera implementationer av IPAs ges lärarna  
    möjlighet att både fördjupa sina egna matematikkunskaper med ett didak- 
    tiskt perspektiv och på ett konkret sätt se hur olika begrepp och områden  
    inom matematiken är relaterade och hänger samman. Lärarna får en mer  
    sammanhållen, djupare och samtidigt mer mångfacetterad bild av mate- 
    matiken, men även ett mer nyanserat förhållningssätt till kursplanerna i  
    matematik.
 
Kompetensutvecklingskomponenten i projektet, såväl som utvecklingen av under-
visningspraktiken, är knutet till det systematiska och reflekterande arbetssättet som 
genomsyrar samarbetet mellan forskare och lärare som ligger till grund för den 
forskning som bedrivs inom projektet. Centralt för oss har varit att ha ett utforskande 
arbetssätt och vi har därför utgått ifrån bland annat en explorativ forskningsansats.
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kan organisera matematikundervisning så att eleverna ges möjlighet att utveckla sin be-
grepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmågor på ett för eleverna intres sant och 
engagerande sätt, syftade alla våra samtal kring de erfarenheter som gjordes under 
projektets alla faser och gång till att belysa denna frågeställning.

Vårt syfte har varit att bidra till utvecklingen av matematikundervisningen i kom-
munerna genom att utarbeta och pröva ut systematiskt designade aktiviteter med till-
hörande beprövade arbetssätt som gör undervisningen mer intressant och varierad, 
och som på sikt även ökar elevernas motivation till att lära matematik och leder till 
en ökad måluppfyllelse.



För att enas om vad delprojektet skulle fokusera på började vi under uppstartsske-
det av projektet med att ha en öppen diskussion kring generella frågeställningar 
som exempelvis Vad upplever du att det finns för utmaningar att undervisa i ma-
tematik? Vilka saker och inslag i din nuvarande matematikundervisning är du nöjd 
med? Några av de teman och frågeställningar som kom upp och diskuterades var: 

 • Spridningen i elevers (för-)kunskaper är en utmaning att tackla i klass-  
                   rummet. 
 • Hur kan man medvetandegöra eleverna om deras kognitiva förmågor   
       och egna lärande, samt utveckla dessa? 
 • Hur får man eleverna att jobba på lektionerna och att effektivt använda  
    den schemalagda tiden?
 • Hur får man in och använder, både oftare och bättre (= mer menings-  
      fulla), kontexter (i aktiviteter och problem) i undervisningen?
 • Läxor – ska man använda läxor och i så fall hur?
 • Hur kan man stötta eleverna att ta till sig, förstå, och använda det mate- 
    matiska språket och matematiska uttryckssätt?
 • Större uppgifter och bedömning av dessa - hur ska man hinna med det  
    på ett meningsfullt sätt?

I projektet har vi utgått från en explorativ- eller utforskande forskningsansats. Det be-
tyder att när vi i projektets initiala fas försökt specificera och formulera vad projektet 
ska handlar om dels utgått ifrån de deltagande lärarnas faktiska undervisningsvardag 
och de utmaningar och möjligheter de upplever finns i denna, och dels inte låtit oss 
begränsas, styras eller påverkas av redan befintliga teorier och begrepp (Denscombe, 
2009).

En explorativ- eller utforskande forskningsansats innebär att man utforskar ett feno-
men eller problemområde med syftet att få djupare insikt i, och bättre förstå, vissa 
företeelser och skeenden. Inte sällan används denna ansats när man gör pilotstudier 
eller studier som syftar till att få underlag för att mer precist kunna formulera forsk-
ningsfrågor och ett mer systematiskt tillvägagångsätt. Ibland kontrasteras explorativ 
forskning mot beskrivande forskning eller förklarande forskning. Beskrivande forskning 
har som främsta syfte att kartlägga, kategorisera, klassificera eller på något sätt be-
skriva egenskaper eller aspekter av fenomen, situationer, skeenden eller individer. För-
klarande forskning å andra sidan handlar främst om att försöka förklara samband och 
relationer av olika slag. I normalfallet så är de flesta studier inte helt renodlade utan är 
såväl explorativa och beskrivande som förklarande i olika utsträckning. 

I vårt delprojekt är det av flera anledningar lämpligt att utgå från en explorativ forsk-
ningsansats. Exempelvis hjälper det forskningen att grundas och blir förankrad i de 
faktiska klassrumspraktikerna hos de medforskande lärarna. Det är också så att en så-
dan utgångpunkt ligger helt i linje med den metodologi och tanketradition som finns 
integrerad i modell- och modelleringsperspektivet på lärande och undervisning.

En explorativ forskningsansats
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Att bestämma forskningsfokus  



 • Hur får man elever att inte ge upp så lätt, att tro på den egna förmågan och  
    att “våga testa” sina (lösnings-)strategier och idéer?
 • Bedömning och återkoppling i olika former, samt vad eleverna behöver  
    kunna för att kunna avkoda och ta till sig mål- och bedömningsformuleringar.

Ett annat tema som diskuterades var de svårigheter som vi upplever att eleverna på 
såväl högstadiet som gymnasiet har med att förstå och räkna med bråk. I samband 
med detta så prövade och analyserade vi några olika aktiviteter för klassrummet inne-
hållande ett konkret material i form av kort/lappar, och i den processen föddes idén 
att försöka belysa frågorna och tematana ovan genom att arbeta med just denna typ 
av aktiviteter. Aktiviteterna vi prövade och ”experimenterade” med var förlagor och 
embryon till den typ av aktiviteter som vi har utvecklat inom projektet och som vi idag 
kallar IPAs.

Utifrån den explorativa forskningsansatsen och den process som ledde fram till vårt 
forskningsfokus är de frågeställningar som vi har försökt att besvara under arbetet 
med projektet: 

 • Vad karaktäriserar IPAs?
 • Hur kan man integrera arbetssättet med IPAs i den vanliga undervisningen?
 • Vilken lärandepotential finns med arbetssätten med IPAs?
 • Vad tycker eleverna om att arbeta med IPAs? 

För att undersöka och försöka besvara våra frågeställningar har olika typer av data sam-
lats in som vi har studerat, analyserat och diskuterat på våra forskarmöten. Eftersom vi 
använt en explorativ forskningsansats i syfte att försöka identifiera och uppmärksamma 
olika möjligheter med att använda IPAs i undervisningen har vi prioriterat öppenhet 
och bredd i datainsamlingen. Det material som samlat in och använts i forskningen är: 

 • ljudupptagningar av alla våra forskarmöten
 • minnesanteckningar från våra forskarmöten
 • alla utvecklade aktiviteter (IPAs)
 • de deltagande lärarnas skrivna reflektioner
 • video- och ljudupptagningar av grupper med elever som arbetar med IPAs

Forskningsinsamlingsmetoder

Bearbetning av forskningsmaterialet 
och analysprocess
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Allt insamlat material och dokumentation samlades på en gemensam digital arbetsyta 
som alla deltagare enkelt hade access till. Arbetsytan var helt stängd för alla som inte 
tillhörde den forskande gruppen. Bearbetning och analys av det insamlade materialet 
har främst varit en gemensam och kollektiv aktivitet, vilken upptagit den största ande-
len tid av våra forskarträffar. Ibland har individuella förberedelser gjorts där materialet 



använts på olika sätt, men resultatet av dessa har alltid delats öppet mellan alla delta-
gare i projektet och följts av diskussioner i hela gruppen.

Mycket av arbetet har handlat om att dela med sig av och analysera de erfarenheter vi 
gjort av våra olika tillvägagångsätt att använda IPAs i undervisningen. Analyserna har 
fokuserat på möjligheterna och utmaningarna med IPAs och arbetssätten med IPAs i 
klassrummet. Analysen och utvecklingsarbetet av själva aktiviteterna har varit iterativt 
och sammanflätat på det sätt att vi ständigt försökt förbättra aktiviteterna och hur de 
kan implementeras i klassrummet baserat på hur eleverna mottagit och arbetat med 
dem på matematiklektionerna. De slutsatser som vi diskuterat oss fram till har gjort 
det möjligt för oss att belysa de frågeställningar vi ställt i projektet. 

Projektet har följt etiska regler och förhållningssätt i enlighet med Vetenskapsrådets 
etiska principer (Vetenskapsrådet, 2008). All dokumentation och allt insamlat mate-
rial har endast varit tillgängligt för deltagarna i projektet. De samtal och diskussioner 
vi haft på våra forskarmöten om ämnen av ”känslig karaktär” har skett i förtroende 
och kommer inte att spridas utanför gruppen. Lärarna informerade sina elever om sitt 
deltagande i forskningsprojektet och att elevernas exponering och identifierbarhet vid 
all insamling av data skulle eftersträvas att vara minimal. Vid de tillfällen som elevers 
arbete med IPAs dokumenterats med videoinspelning arrangerades situationen så att 
fokus var på materialet och elevernas manipulation av detta; elevernas ansikten var 
aldrig i bild.

Etiska överväganden

En modell för matematikdidaktisk  
explorativ deltagande aktionsforskning
I detta avsnitt sammanfattas kortfattat hur de olika forskningsperspektiven i projektet 
hänger ihop. Projektet vilar på och kombinerar i olika utsträckning deltagande aktions-
forskning, ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande och undervisning i mate-
matik, och designforskning. En bra bild som illustrerar hur dessa samspelar ses nedan i 
figur 10. Denna bild visar också kopplingen mellan den inramningen av projektet och 
övergripande inramning som Lisa Björklund Boistrup (2013a, b, c; 2014a, b) haft i sina 
delprojekt inom Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper.

Arrangerad situation

Nuvarande 
situation

Eftersträvad 
situation

Figur 10. En modell för praktiknära forskning, här som återgiven i Björklund Boistrup (2013b) efter 
Skovsmose och Borba (2004).
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Den deltagande aktionsforskningen ramar in hela det arbetssätt vi haft i den forskande 
gruppen när vi utifrån de nuvarande situationerna i våra matematikklassrum arrang-
erat situationer med sikte på att landa i en viss eftersträvad situation. Den eftersträvade 
situationen har vi karaktäriserat som en lärandemiljö med en syn på matematik och 
matematikundervisning så som beskrivet av modell- och modelleringsperspektivet på 
lärande och undervisning. Designforskningskomponenten kommer till uttryck främst 
i den arrangerade situationen genom att vi designat, utvecklat och prövat ut aktivi-
teter (artefakter) och undervisningspraktiker i klassrummet. Då det metodologiskt 
finns stora likheter och paralleller mellan modell- och modelleringsperspektivet på 
lärande och undervisning och en designforskningsansats, samtidigt som de olikheter 
som finns tack vare att dessa delvis fokusera på olika aspekter av forsknings- och prak-
tikutvecklingsprocesser, kompletterar perspektiven varandra på ett konstruktivt sätt.

Aktionsforskning kan beskrivas som ett möte mellan skolutveckling och forskning 
som bedrivs i och om den egna praktiken. Syftet är ofta att utveckla någon aspekt av 
den egna verksamheten och på samma gång skapa ny kunskap, vanligen genom att 
iterativt engagera sig i successiva cykler av a) reflektion och analys av den nuvarande 
verksamheten; och b) implementering av en förändring.
 
Bill Atweh är en matematikdidaktisk forskare som länge bedrivit så kallad delta-
gande aktionsforskning. Atweh (2004) listar, med referens till Kemmis och Wilkin-
son (1998), följande sex centrala aspekter av deltagande aktionsforskning: social, 
deltagande, samarbete, emancipatorisk, kritisk och reflexiv. Enligt Atweh (2004) är 
deltagande aktionsforskning

 • en social aktivitet som dels strävar efter att ta hänsyn till att lärandet och  
    undervisningen av matematik sker i ett större sammanhang, och som   
    påverkas av kringliggande faktorer och inramning. Dels är även 
    deltagande aktionsforskning social på ett sådant sätt att man i forskningen  
    även försöker problematisera forskningsprocessen med avseende på rela- 
    tioner och maktrelationer mellan alla som involverats och berörts av   
    forskningen.
 • deltagande därför att det är den egna praktiken och de egna handlingarna  
    som primärt är föremål för forskningen. I relation till den deltagande   
    aspekten lyfter Atweh fram att det är viktigt att tid och stöd ges för lärare  
    som engagera sig i denna typ av forskning. Att samarbeta med forskare  
    kan vara en bra modell för stöd.
 • baserat på ett nära samarbete mellan lärare och forskare, som alla tillsam- 
    mans alla strävar efter att utveckla sina verksamheter med stöd av varan- 
    dra; för lärarna handlar det om att utveckla sin matematikundervisning  
    och för forskarnas att utveckla nya aspekter av att vara forskare.
 • emancipatorisk eller frigörande, eftersom syftet med att lärare engagerar sig  
    i denna typ av forskning är att få en möjlighet att genomskåda rutiner,   
    mönster och strukturer som inte främjar lärandet, eller kanske rent av   
    motverkar det önskande lärandet, av matematik.

Aktionsforskning 15

15    Detta avsnitt bygger på Lisa Björklunds Boistrups texter som beskriver aktionsforskning; se exempelvis Björklund 
Boistrup et al. (2013b).
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Sett till vårt projekt med IPAs, så har vi försökt att bejaka deltagarnas olika bakgrund 
och erfarenheter, samt strävat efter att ta tillvara allas perspektiv och röster. En styrka 
har i detta avseende varit att forskare och lärarna kommit från helt olika institutionella 
bakgrunder, olika kommuner, olika skolor och stadier. Under våra forskarträffar har 
vi strävat efter en kommunikation som kännetecknas av öppenhet och respekt och 
vi har försökt ta tillvara de deltagande lärarnas och forskarnas olika erfarenheter och 
kompetens. En central del som Atweh lyfter handlar om vikten av tydliga ramar för 
deltagande i forskning av det här slaget och i det här projektet avsattes 10 % arbetsti-
den för de medverkande lärarna, vilket ökade möjligheterna för ett aktivt deltagande 
i forskningen.

 • kritisk, med vilket menas att alla elevers lika möjligheter till att lära sig   
    prioriteras, så att forskningen fokuserar på att kritiskt granska, undersöka  
    och försöka komma till rätta med undervisningspraktiker som missgyn- 
    nar vissa elever och elevgrupper.
 • reflexiv då forskningen går i två riktningar samtidigt: att det dels handlar  
    om att undersöka verksamheten för att förbättra den, dels att det handlar  
    om att ändra verksamheten för att undersöka just verksamheten.

Designforskning eller designbaserad forskning är samlingsnamn för en typ av forskning 
som blivit allt vanligare under senare år. De underliggande principerna och meto-
dologin har många paralleller och analogier till innovation, design och utvecklandet 
av produkter inom tillverkningsindustrin. Det finns en mängd olika varianter av de-
signforskning16, men gemensamt för samtliga är att de i likhet med deltagande ak-
tionsforskning både fokuserar på att producera en produkt och undersöka hur väl 
denna fungerar för avsett ändamål, såväl som varför produkten fungerar och vilka 
designbeslut som var avgörande för att få den önskade effekten. I den övergripande 
inramningen av projektet används metodologin som kommer med ett designbaserat 
forskningsparadigm som stöd i processen att utveckla material och lärandesituationer 
och här har vi valt att följa van den Akker (2013). Van den Akker diskuterar vikten 
av att balansera de beslut man tar i designprocessen av lärandesituationer gentemot 
10 olika komponenter eller faktorer som såväl erfarenhetsmässigt som i forskningen 
visat sig påverkar vad det är eleverna lär sig. Dessa 10 komponenter är listande i tabell 
2 nedan tillsammans med de guidande och stöttande frågor som man kan ställa sig 
under designprocessen.

Designforskning

  16
se exempelvis Ärlebäck (2009), Laurel (2003) eller van den Akker (2006)
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Tabell 2. Komponenter och faktorer i 
van den Akkers modell för design av 
undervisning (van den Akker, 2013).

Motivation och  
sammanhang

Lärandemål

Innehåll

Organisation

Lärarens roll

Material 

Gruppering

Plats

Tid

Bedömning och  
utvärdering

– Varför ska eleverna lära sig?

– Mot vilka lärandemål arbetar  

   
eleverna?

– Vad lär sig eleverna?

– Hur ska eleverna lära sig?

– Hur ska läraren stötta lärandet?

– Med/genom vad ska eleverna lära sig?

– Med vem ska eleverna lära sig?

– Var ska eleverna lära sig?
– När ska eleverna lära sig?

– Hur ska vad eleverna lärt sig 

   

bedömas och utvärderas?

De 10 komponenterna i tabell 2 brukar illustreras i ett ”spindelnät”  
(se figur 11 nedan) 

Aims and objectives 
Towards which goals  
are they learning?

Assessment 
How is their  
learning assessed?

Time 
When are  
they learning?

Location 
Where are  
they learning?

Grouping 
With whom are  
they learning?

Materials and resources 
With what are  
they learning?

Teacher role 
How is the teacher  
faciliting their  
learning?

Learning  
activities 
How are  
they 
learning?

Content 
What are they 
learning?

Rationale 
Why are they 
learning?
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Figur 11. Curricular spider´s web (van den Akker, 2013, p. 60)



I projektet med IPAs har vi inte aktivt arbetat med van den Akkers modellen ovan men 
den är en central del av den övergripande inramningen av projektet och har på så sätt 
påverkat arbetssättet i den forskande gruppen.

Modell- och modelleringsperspektivet på lärande och undervisning har diskuterats 
tidigare i rapporten och relativt modellen ovan (figur 10) så används detta perspektiv 
för att definiera och lyfta viktiga aspekter av vad som karaktäriserar god undervis-
ningspraktik (den eftersträvade situationen) och vad som främjar en sådan (dvs. ger 
vägledning hur den arrangerade situationen ska designas). Deltagande aktionsforsk-
ning och designforskning tillsammans med ett modell- och modelleringsperspektiv 
på lärande och undervisning kompletterar varandra och bidrar på så sätt till en rikare 
inramning av forskningen.

Ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande  
och undervisning
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Vi vill i detta avsnitt dela med oss av vad vi kommit fram till under vårt arbete med 
IPAs och ge tips om hur man kan använda dessa i undervisningen. Våra erfarenheter 
av IPAs är genomgående positiva och vi ser stor potential i denna typ aktiviteter både 
när det handlar om att ge eleverna intresseväckande och meningsfulla aktiviteter att 
arbeta med på matematiklektionerna, och som en varierande undervisningsform som 
öppnar upp nya dimensioner att utveckla som lärare.
För kopieringsunderlag av de IPAs vi utvecklat och arbetat tillsammans med i pro-
jektet hänvisar vi till den www-sidan som samlat dokumentation och material 
från samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper (denna 
googlas lämpligen fram). Du kan också direkt kontakta Jonas Bergman Ärlebäck  
(jonas.bergman.arleback@liu.se).

Vad vi kom fram till i 
       projektet – vårt resultat

Man hör ofta att saker och ting inte blir eller går som man har tänkt sig, och samma 
sak gäller i forskning när man jobbar experimentellt med innovationer av olika slag. 
Från vår ursprungsidé att arbeta med en viss sorts av aktiviteter för att försöka belysa 
aspekter av de utmaningar som vi identifierat i våra matematikklassrum, till färdiga, 
utvecklade och utprövade IPAs och hur man kan arbeta med dessa aktiviteter på ett 
produktivt sätt matematikklassummet, ligger många timmars gemensamt experimen-
terande och tankearbete.

Eftersom vi arbetat utifrån en explorativ ansats och successivt utvecklat och förfinat de 
IPAs (med tillhörande arbetssätt) vi undersökt blev vi successivt allt mer på det klara 
med hur hallonpaj1010
viktigt själva arbetssättet med IPAs är för att eleverna ska engagera sig i aktiviteterna 
på ett så produktivt sätt som möjligt. I projektet pratade vi mycket om vikten av att in-
ramningen av IPAn var tydlig både för eleverna och läraren. Ett sätt att tänka generellt 
kring inramningen av lärandeaktiviteter i allmänhet är i termer av van den Akkers’ 
curriculm spider’s web (van den Akker, 2013) illustrerad i figur 11. Genom att besvara 
de frågor som de 10 komponenterna i van den Akkers modell söker svar på minime-
rar man att förbise någon av de kritiska aspekterna i lärtillfället som planeras i syfte 
att lämna så lite åt slumpen som möjligt. De val som vi gjort när vi listat önskvärda 
egenskaper hos IPAs, och att vi positionerat oss teoretiskt i ett modell- och model-
leringsperspektiv på lärande och undervisning, gör att frågor relaterade till vissa av 
komponenterna redan blivit besvarande i olika utsträckning. Detta gäller exempelvis 
Varför ska eleverna lära sig? (Motivation och sammanhang), Var ska eleverna lära sig? 
(Plats), Vilket material ska eleverna använda sig av för att lära? (Material) och Hur 

Om vikten av syfte, struktur och 
kännedom om arbetssättet
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ska läraren stötta eleverna i sin lärprocess då de arbetar med aktiviteten? (Lärarens roll). 
Svaren på andra frågor är delvis besvarande givet våra utgångspunkter och antaganden 
men medger vissa valmöjligheter eller är aktivitetsspecifika och beror på vilken IPA 
man tittat på:

• Lärandemål och innehåll: Mot vilka lärandemål arbetar eleverna? och  
  Vad lär sig eleverna? 
   Med IPAs så finns dels generella lärandemål som är kopplade till förmå- 
   gorna i kursplanerna, speciellt begrepps-, procedur-/metod- och reso- 
   nemangsförmåga, och dels mer ämnesspecifikt innehåll som exempelvis  
   förståelse av bråk eller begreppet skala.
• Organisation, Gruppering, Tid, och Bedömning och utvärdering: Hur ska  
   eleverna lära sig?, Med vem ska eleverna lära sig? När ska eleverna lära sig?   
   och Hur ska vad eleverna lärt sig bedömas och utvärderas?
   Dessa komponenter i van den Akkers modell kan övergripande betraktas   
   handla om beslut om hur undervisningen ska genomföras på ett mer  
   organisatoriskt plan, och i vårt arbete med IPAs har vi undersökt och    
   utvärderat olika alternativ.

I det som nu följer ska vi diskutera några av de valmöjligheter vi undersökt som man 
har då man introducerar och arbetar med IPAs i matematikundervisningen.

Olika sätt att använda IPAs i  
matematikundervisningen
Tack vare hur IPAs är utformade så har de en inbyggd flexibilitet vilket medger att 
de kan användas på olika sätt och med olika funktion i matematikundervisningen. 
De tre sätt vi har identifierat där IPAs har en naturlig plats och funktion i undervis-
ningen är:

 • som aktiviteter som introducerar begrepp, matematiska idéer eller  
                  områden;
 • som aktiviteter som stöttar förståelsen och det pågående fördjupande  
                   lärandet av redan introducerat stoff; 
 • som aktiviteter som repeterar och stämmer av kunskapsinhämtning inom  
                  ett område.
En och samma IPA kan alltså användas med olika syften och fylla olika funktioner. 
Dock är det så att oavsett med vilket syfte en IPA används i matematikundervisning-
en så följer typiskt implementeringen av IPAs i princip samma strukturella form:
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IPAs som introduktion till begrepp, matematiska idéer eller områden

Instruktion & 
igångsättning
 
(efter ev. förberedelse)

Handfasta fasen: 
Elevarbete 
• i grupp
• enskilt

Sammanfattande 
fasen: 
Uppsamling/ återkopp-
ling/ bedömning

Som illustreras i figur 12 behöver aktiviteten initialt introduceras och instruktioner 
ges till eleverna om syfte, mål och hur arbetet är organiserat kring IPAn så att eleverna 
kan komma igång och arbeta med aktiviteten på ett fokuserat och meningsfullt sätt. 
Eventuellt föregås igångsättningen av att eleverna har gjort någon form av förberedelse 
inför arbetet med IPAn (se nedan). När IPAn är introducerad tar elevernas arbete med 
aktiviteten vid in den så kallande handfasta fasen enligt de instruktioner som getts, och 
när eleverna är klara avslutas arbetet med IPAs genom att någon form av uppsamling, 
återkoppling och/eller bedömning görs i en sammanfattande fas.

En generell slutats som vi dragit av vårt arbete är att det är centralt att såväl läraren som 
eleverna är invanda och bekväma med såväl typen av aktiviteter som arbetssätt för att 
lärandet ska bli fokuserat och den investerade tiden användas på ett produktivt sätt. 
När man som lärare själv arbetar med IPAs i sin undervisning bör man beakta detta: 
de tips och erfarenheter som vi vill förmedla nedan måste i en given lärandesituation 
tolkas och förstås mot denna bakgrund av elevernas ”vana” av, och attityd till, typen av 
aktiviteter och arbetssättet som kommer med dessa.

Figur 12. Den principiella strukturella formen för implementering av IPAs.

IPAs designas för att ha en låg tröskel som bjuder in elever med olika (för-)förståelse 
och bakgrund att arbeta med ett material och ett lärandemål utifrån var de befin-
ner sig kunskapsmässigt. Detta gör att en lärandesituation centrerad kring en IPA ger 
eleverna möjlighet att, så att säga, mer eller mindre förutsättningslöst utforska, testa 
och undersöka de matematiska begrepp och idéer som aktiviteten genom sin design 
och utformning ”erbjuder”. Frågor som man kan tänka sig att eleverna kan ställa sig 
och arbeta med om IPAs används som introduktion till begrepp, matematiska idéer 
eller områden är exempelvis Hur fungerar egentligen detta?, Hur hänger detta ihop?, 
Vad finns det för mönster och logik bakom detta? De erfarenheter och idéer eleverna 
får genom att arbeta med IPAn på detta sätt kan sedan fungera som motivation och 
utgångspunkt för att introducera mer formella begrepp, definitioner och procedurer.

Speciellt i de tidiga gymnasiekurserna kan det vara fördelaktigt att använda IPAs som 
introduktion till ett område eller begrepp, då delar av innehållet i dessa kurser till viss 
del redan berörts på högstadiet och bygger på och fördjupar dessa kunskaper. Från 
ett modell- och modelleringsperspektiv betyder detta att man erbjuder eleverna att 
använda och synliggöra tidigare kunskap om, och (för-)förståelse av, det matematiska 
innehållet i IPAn, med syfte att genom aktiviteten utveckla och befästa den aktuella 
kunskapen. 
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IPAs för att stötta förståelsen och det pågående lärandet

När elever befinner sig mitt i ett område och är mitt i processerna att koordinera och 
skapa mening av införda matematiska begrepp, procedurer och notation erbjuder IPAs 
en typ av aktivitet som kan tjäna till att eleverna uttrycker och prövar sin förståelse i 
syfte att klargöra för eleverna vilka aspekter av lärandemålet som de ”kan” och vad de 
ytterligare behöver arbeta med. Speciellt kan sekvenserad ihopparning (se nedan) ge 
läraren möjlighet att organisera IPAn på ett sådant sätt att eleven dels inte upplever ett 
”överflöd av valmöjligheter” och därför blir handlingsförlamade, och dels successivt 
utmanas på ett genomtänkt sätt där exempelvis en viss aspekt av lärandemålet sätts i 
fokus.

I projektet har vi erfarenheter både från högstadiet och gymnasiet där eleverna själva 
genom sitt arbete med IPAs har identifierat sina svagheter och brister, varpå de ut-
tryckt att de insett vad de behöver fortsätta att arbete med och öva mer på.

IPAs som repetition och avstämning av kunskapsinhämtning
Samma anmärkningar gjorda ovan om hur IPAs kan användas för att stötta förståelsen 
och det pågående lärandet applicerar även på arbetssättet att använda IPAs som repeti-
tion och avstämning av kunskapsinhämtning när man avslutar ett område eller repe-
terar inför (nationella) prov. Använt i detta syfte så erbjuder arbete med IPAs eleverna 
en möjlighet att på egen hand ”påminna sig” om och ”återupptäcka” vad de tidigare 
lärt sig om ett visst matematiskt innehåll. På motsvararande sätt kan IPAs används 
för att låta eleverna ”knyta ihop säcken” och sammanfatta vad de lärt sig om ett givet 
lärandemål. Tack vare det konkreta manipulerbara materialet är resultatet av elevernas 
arbete med IPAs lätt att dokumentera. Eleverna kan exempelvis genom att använda 
en Smartphone ta en bild som visar hur de resonerat och e-posta till läraren och/eller 
behålla som sammanfattning av vad man lärt.

Att låta eleverna förbereda sig individuellt 
inför arbete med IPAs
Även om sätten att arbeta med IPAs i matematikklassrummet är välkänt för eleverna 
kan det ibland vara fördelaktigt att låta eleverna förbereda sig individuellt inför arbetet 
med en IPA. Ett sätt att låta eleverna förbereda sig före lektionen som man ska arbeta 
med IPAn, är t ex genom att se en film där det matematiska innehållet presenteras eller 
läsa en text som inspiration. På detta sätt kan man låta eleverna förbereda sig utan att 
få den exakta formuleringen av aktiviteten, men ändå få en viss beredskap för vad som 
komma skall på lektionen med IPAn. 
Ett annat sätt är att dela ut aktiviteten i slutet av lektionen före eller att låta de första 
minuterna av lektionen ägnas åt enskilda tankar för att på så sätt förbereda och samla 
eleverna. En nackdel med att dela ut aktiviteten före lektionen kan vara att elever som 
är mer måna om att ”göra rätt” än att tänka själva kommer med färdiga svar, vilket
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kan göra det planerade lektionsupplägget mindre produktivt och exempelvis inducera 
en otaktisk obalans bland eleverna om aktiviteten är tänkt att vara en gruppaktivitet. 
En fördel med detta sätt jämfört med att låta eleverna ägna de första minuterna av 
lektionen åt egna tankar är dock att de elever som behöver längre tid än bara några 
minuter för att riktigt hinna tänka efter själva får bättre med förberedelsetid.

Rättning, återkoppling och uppföljning
En viktig del i elevernas lärarande är att de får återkoppling på sitt arbete så att de kan re-
flektera och bli medvetna om vad de lärt sig. Rättning, återkoppling och uppföljning av 
elevers arbete med IPAs kan ske på flera olika sätt i den sammanfattande fasen, som t ex:

Dela ut facit: Varje grupp (eller enskild elev om IPAn används som en individuell 
aktivitet) får ett skriftligt facit att jämföra sin lösning med. Detta är en lätthanterlig 
variant, speciellt när grupperna sinsemellan arbetar olika snabbt och/eller om grup-
perna är många. Dock bjuder utdelandet av ett facit inte automatiskt in till fler djupare 
resonemang och motiveringar i grupperna, och risken finns att vissa lösningar är rena 
gissningar som råkar vara korrekta. Rent tidsåtgångsmässigt kan utdelningen av facit 
vara en snabb metod.

Läraren går runt och kontrollerar:  Att som lärare gå runt och kontrollera, kommen-
tera och ställa frågor om elevernas arbete ger läraren en bra överblick av vad som 
fungerat bra respektive mindre bra med IPAn. Om spridningen i klassen på eleverna 
kunskaper är stor är det också en fördel att som lärare kunna ge anpassad återkopp-
ling. En nackdel är dock att detta arbetssätt kan ta lång tid och därmed vara svårt att 
hinna med i stora klasser. 

Två grupper rättar varandras arbete: Genom att låta två grupper rätta varandras  
arbete skapas förutsättningar för djupare resonemang och att eleverna motiverar sin 
val för varandra om grupperna har olika svar. Arbetssättet kräver dock att grupper 
blir klara ungefär samtidigt. 

Rotation där en elev från varje grupp byter till en ny: Låt en elev från varje grupp 
gå till en annan grupp för att föra ”sin grupps talan”. Detta kan vara ett sätt att få alla i 
gruppen att vara delaktiga – de vet ju inte i förväg vem som ska byta till en ny grupp. 
Denna variant skapar förutsättningar för djupare resonemang och motiveringar om 
grupperna har olika svar. Rotationen kan ske även om inte alla är klara med uppgiften. 
Modellen kan dock upplevas som utelämnande och svårt för den elev som får byta 
grupp.

Tvärgruppsdiskussioner: Att använda sig av tvärgruppsdiskussioner är en variant som 
kan passa bra om klassen inte är alltför stor. Varje deltagare i gruppen paras ihop med 
två-tre deltagare från andra grupper, vilket förutsätter att alla elever i gruppen är del-
aktiga eftersom alla ska kunna föra ”sin grupps talan” i de nya tvärgrupperna. På så sätt 
skapas förutsättningar för djupare resonemang och motiveringar om grupperna har 
olika svar. Arbetssättet kräver att flera grupper blir klara ungefär samtidigt.
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Gemensam rättning på, och diskussion vid, tavlan: Varje grupp kan t ex få i uppgift att 
redogöra för resonemangen bakom någon eller några ”ihopparningar”. Denna form av 
muntlig redovisning och presentation skapar förutsättningar för djupare resonemang 
och motiveringar om grupperna har olika svar. Arbetssättet kräver att grupperna blir 
klara ungefär samtidigt eller att de grupper som blir klara snabbt har andra uppgifter 
att arbeta med medan de väntar in de andra grupperna i klassen. Genom gemensam 
rättning på, och diskussion vid, tavlan får läraren bra överblick av elevernas arbete. 

Beroende på vilken form av rättning, återkoppling och uppföljning man väljer i den 
sammanfattande fasen får eleverna i olika grad ytterligare möjligheter att öva på att 
redovisa och resonera om sina lösningar och slutsatser.

IPAs som grupp- och enskild aktivitet
I den handfasta fasen har vi främst arbetat med IPAs som gruppaktiviteter men även 
enstaka gånger låtit enskilda elever arbetat med aktiviteterna. Vad gäller guppstorlek 
så har två-tre elever i varje grupp ofta visat sig vara lagom. Blir det fler i gruppen kom-
mer troligen minst en elev i gruppen att vara inaktiv. Grupper om endast två elever kan 
vara sårbara om båda tycker att uppgiften är svår och har problem att komma igång 
med aktiviteten. Med små grupper kan det dessutom lätt bli för många grupper för att 
läraren ska kunna överblicka alla gruppernas arbete.

Beroende på hur vana eleverna är vid arbetssättet med IPAs, att arbeta i grupp rent all-
mänt, hur väl eleverna känner varandra och hur trygga de är med varandra, kommer 
kompositionen av grupperna vara av stor betydelse för hur produktivt eleverna kan 
arbeta tillsammans. Vår erfarenhet är att man får ett bra resultat (=hög elevaktivitet) 
som man som lärare styr och gör gruppindelningen om eleverna är nya eller ovana 
med arbetssättet med IPAs. Allteftersom eleverna blir mer vana och trygga med ar-
betsformen spelar gruppkonstellationerna mindre roll – även om undantag alltid kan 
finnas då vissa elever måste placeras i grupper med omsorg.

Fri ihopparning eller sekvenserad  
ihopparning
När man låter eleverna arbeta med IPAs i grupp i den handfasta fasen kan man välja 
om eleverna fritt ska får engagera sig i materialet och själva välja i vilken ordning de 
väljer att försöka gruppera eller para ihop korten (vad vi kallat fri ihopparning), eller 
om man vill att eleverna ska ta korten ett och ett, och kanske i en viss ordning (sekven-
serad ihopparning).
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Fri ihopparning
I början när vi prövade IPAs som gruppaktiviteter lät vi eleverna få alla lappar på en 
gång och arbeta med fri ihopparning. Förhoppningen vi hade var att eleverna ivrigt 
skulle kasta sig in i aktiviteten med en vilja att verkligen ”knäcka koden” och tillsam-
mans under diskussion utforska hur själva grupperingen och ihopparningen skulle 
gå till. Vad vi såg i klassrummet var dock ofta istället antingen att en av eleverna i 
gruppen tog initiativet och övriga elever blev mer eller mindre passiva åskådare, eller 
att eleverna var för sig grupperade eller placerade ut varsin delmängd av korten utan 
att interagera med de andra i gruppen och egentligen inte brydde sig om vad kamra-
terna gjorde. I båda dessa sätt som eleverna angrep aktiviteterna gav eleverna uttryck 
för att de snabbt ville bli klara med uppgiften och att det var slutprodukten i form av 
hur man arrangerat korten som var viktig. Argumenten och diskussionen varför man 
valt att placera korten som man gjort verkade vara helt sekundärt. Under våra första 
försök med IPAs blev vi mycket förvånade över hur lite eleverna faktiskt interagerade 
och pratade (matematik) med varandra. Vi tror dock att om arbetssättet med IPAs och 
idén bakom dessa är förankrade hos eleverna, så erbjuder fri ihopparning i arbetet 
med en väldesignad IPA ett tillfälle för eleverna att på ett kreativt sätt utforska den 
matematik IPAn ”erbjuder”.

För att försöka komma tillrätta med detta, att öka det kollektiva engagemanget i 
gruppen, att försöka få eleverna till att diskutera och argumentera mer, och att sätta 
matematiken i centrum av aktiviteten lät vi eleverna istället arbeta med sekvenserad 
ihopparning. Sekvenserad ihopparning innebär helt enkelt att alla elever i gruppen till-
sammans fokuserar på endast ett kort i taget, vilket hjälper att samla eleverna kring 
idén och innehållet i IPAn. På så sätt finns det inga tveksamheter vilket ”problem” det 
är som ligger för handen i gruppen eller vad det är som behöver diskuteras och moti-
veras. Genom att fokusera på ett kort i taget bli arbetet med IPAn mer systematiskt och 
beroende på vilket lärandemål man har med aktiviteten kan man som lärare i förväg 
eventuellt göra ett urval, och/eller arrangera korten i en viss ordning, och på detta sätt 
exempelvis ta hänsyn till gruppsammansättning och kunskapsnivå.

Ett sätt att strukturera elevernas arbete, exempelvis om eleverna är ovana vid arbets-
sättet med IPAs, är att låta eleverna turas om att vara ansvariga för utplacerandet av 
ett kort i taget. Varje elev får då chansen att testa sin förståelse och sitt matematiska 
vokabulär för att argumentera för varför en viss ihopparning är meningsfull och kor-
rekt. Efter att eleven placerat ut sitt kort och motiverat sin ihopparning har de övriga 
eleverna i gruppen möjlighet att be om förtydliganden och ställa frågor. På så sätt får 
alla elever en röst, diskussion- och samtalsklimatet i gruppen främjas, och elevernas 
olika roller och ansvarsområden blir tydliga.

Sekvenserad ihopparning
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Elevernas kommentarer och inställningar 
till IPAs
Vår erfarenhet visar att hur eleverna i en klass eller elevgrupp upplever IPAs när dessa 
introduceras i undervisningen kan vara väldigt olika och beror på många olika fakto-
rer. Arbetssättet med IPAs introducerar ”nya” krav på vad det innebär att ”göra” ma-
tematik och vad som förväntas av eleverna. Beroende på elevernas uppfattning om 
vad man typiskt gör på en matematiklektion, vilka normer som råder i matematik-
klassrummet, ligger IPAs mer eller mindre långt ifrån den ”vanliga” undervisningen. 
Detta är den främsta faktorn till att eleverna inte riktigt förstår poängen och nyttan 
med IPAs. En del av elevernas kommentarer antyder att de inte ser IPAs som något 
som lär dem den matematik som testas på exempelvis nationella prov, och de tycker 
därför att det är bortkastad tid att arbeta med IPAs. Delvis beror detta på den styrning 
och de ramar som finns för undervisningen och dessa ser markant olika ut om man 
jämför matematiken i årskurs 7-9, på gymnasiekurserna och i vuxenutbildningen. Här 
handlar det dels om organisatoriska ramar och förutsättningar som tillgänglig tid, och 
dels elevernas anledningar och motivation till att studera vilket skiljer sig på ett på-
tagligt sätt från grundskolan och gymnasiet jämfört med på Komvux. För att sätta 
ovanstående diskussion i perspektiv bör man dock inte glömma bort att när aktivite-
terna introducerades i de klasser som vi arbetat med så var vi som lärare och forskare 
i projektet mitt i utvecklingsarbetet av IPAs och hur man kan organisera arbetet med 
dessa. Med andra ord så blev inte eleverna introducerade till IPAs så som vi presente-
rat dem i denna rapport, utan snarare ett slags provisorisk förlaga till IPAs, och detta 
har naturligtvis påverkat hur eleverna tagit emot aktiviteterna.

På det hela taget är vår samlade bild emot slutet av projektet att eleverna överlag var 
positivt inställda till att arbeta med IPAs, vilket vi tror är en förutsättning för att 
aktiviteterna ska vara produktiva och kännas meningsfulla för eleverna. Nedan följer 
några citat från elever i klass 9 om vad de tycker om IPAs och arbetssättet efter att ha 
arbetat med en IPA som fokuserar på bråk, procent och förändringsfaktor (och efter 
att de arbetat med IPAs ett par gånger): 

 • Det har varit bra att arbeta med paraihop-uppgifterna för man blir påmind  
    av hur man räknar ut. Om man har glömt så blev man påmind av någon i  
    gruppen som visste hur man gjorde.
 • Man räknar mer och får mer gjort på lektionen.
 • Man får ut mer av lektionen.
 • Det är grunderna i matematiken som man repeterar och räknar, det är ju  
    ingen problemlösning.
 • Man räknar mycket huvudräkning.
 • Man lär sig fler sätt att räkna på.
 
När eleverna kommit till insikten om vad aktiviteterna och arbetssättet ger dem 
bidrar IPAs till varierat lärande och en mer mångfacetterad bild av matematikämnet.
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Sammanfattande slutsatser 
och diskussion

Vad karaktäriserar IPAs?

Vi kommer nu att sammanfatta och reflektera kring vårt arbete med IPAs utgående 
från de frågeställningar som motiverat vårt arbete och de frågor vi försökt besvara: 
Vad karaktäriserar IPAs? Hur kan man integrera man arbetssättet med IPAs i den van-
liga undervisningen? Vilken lärandepotential finns med arbetssätten med IPAs? Vad 
tycker eleverna om att arbeta med IPAs?

Som vi har definierat IPAs är de aktiviteter där eleverna ska sortera, gruppera eller 
para ihop två eller flera matematiska objekt, begrepp, eller procedurer, och som är 
utformade så att:

 • aktiviteten har ett fokuserat matematiskt innehåll, vilket gör det möjligt  
    att explicit koppla aktiviteten till läro- och kursplaner;
 • den har låg tröskel så att det är lätt för eleverna att komma igång och  
    arbeta med aktiviteten;
 • aktiviteten som gruppaktivitet bjuder in till samarbete, samtal och diskus- 
                   sion;
 • arbetet med aktiviteten kretsar kring ett konkret material i form av kort  
    eller lappar som manipuleras;
 • aktiviteten innehåller ”kognitiva ledtrådar” genom att eleverna får en   
    given struktur genom det konkreta materialet i aktiviteten som hjälper  
    dem att sortera, gruppera eller para ihop matematiska objekt, begrepp,  
    eller procedurer.

Det konkreta materialet som eleverna manipulerar då de arbetar med IPAs manifes-
terar den centrala idé att IPAs synliggör elevernas förståelse och kunnande (modeller) 
för eleverna själva såväl som för läraren. Resultatet av elevernas arbete och ansträng-
ningar blir på så sätt lätt att dokumentera och gör exempelvis att vanliga missuppfatt-
ningar kommer i dagen på ett naturligt sätt och kan då diskuteras och redas ut.

Vi har valt att skilja mellan två på olika sätt delvis överlappande typer av IPAs som 
vi kallat PIPAs (Process-IPAs) och GIPAs (Grupperings-IPAs). PIPAs innebär oftast att 
koppla ihop två eller flera matematiska objekt eller representationer via en procedur 
eller process, medan en GIPA snarare handlar om ”ren” sortering och gruppering. 
Arbetssätten som kommer med IPAs har en inbyggd flexibilitet som gör att de kan 
användas med en mängd olika syften och funktioner, och på så sätt bidra till en mer 
varierad undervisning.
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Hur kan man integrera man arbetssättet 
med IPAs i den vanliga undervisningen?
IPAs inbyggda flexibilitet gör att de kan användas på ett varierat sätt med olika funk-
tion i matematikundervisningen. Som gruppaktiviteter eller aktiviteter som genom-
förs individuellt kan IPAs exempelvis användas som 

 • aktiviteter som introducerar begrepp, matematiska idéer eller områden;
 • aktiviteter som stöttar förståelsen och det pågående fördjupande lärandet  
    av redan introducerat stoff; 
 • aktiviteter som repeterar och stämmer av kunskapsinhämtning inom ett  
    område.

I och med att IPAs har en låg tröskel erbjuder arbetssätten med IPAs en strategi att 
tackla spridningen av elevernas (för-)kunskaper i en klass genom att 

 • alla elever har en ingång i det matematiska samtalet och diskussionen i  
    klassen och kan på så sätt bidra och vara delaktiga;
 • eleverna i sina diskussioner ”inser” sina brister och vad de behöver jobba  
    mera med.

Att IPAs har låg tröskel kan också beskrivas som att IPAs är, eller kan upplevas av 
eleverna, som mindre och relativt ”ofarliga” aktiviteter, speciellt om eleverna är vana 
vid arbetssättet. Dock kan det också vara så att den låga tröskeln kan innebära att olika 
IPAs blir eller upplevs som ”begränsade i höjd” i den meningen att duktiga elever inte 
finner någon utmaning i själva IPAn. Hur svår och utmanande en IPA upplevs vara av 
eleverna kan till viss del styras av läraren genom att denne dels gör ett strategiskt urval 
av de kort som eleverna ska para ihop, dels genom att styra om eleverna ska arbeta 
med fri ihopparning eller sekvenserad ihopparning. Vilka val som resulterar i en enklare 
respektive mer utmanande IPA är avhängigt på såväl eleverna som IPAn i fråga.

Våra erfarenheter har visat att det är viktigt att eleverna är bekanta och bekväma med 
arbetssätten med IPAs för att deras aktivitet ska bli fokuserad, produktiv och präglas 
av diskussion och resonerande. Om eleverna är ovana med exempelvis grupparbeten 
eller mer utforskande aktiviteter så rekommenderar vi att man introducerar IPAs till-
sammans med sekvenserad ihopparning för att vänja eleverna vid formatet och arbets-
sättet.
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Vilken lärandepotential finns med arbets-
sätten med IPAs?
Innehållsmässigt har alltid en IPA ett på förhand bestämt matematiskt lärandemål 
kring vilket aktiviteten är utformad. Ofta är det förståelsen av ett viss matematiskt 
begrepp eller objekt (begreppsförmåga) och/eller relaterade färdigheter (procedur-/
metodförmåga) till detta begrepp eller objekt som övas (så som exempelvis förståelse 
för och hantering av bråk, skala, grundpotensform, eller procentuell ökning). Arbets-
sätten som kommer med IPAs å andra sidan ger eleverna möjlighet att träna på att 
uttrycka, motivera, resonera och kommunicera matematik. På så sätt är IPAs rika och 
mångsidiga i det att de ger eleverna möjlighet att arbeta med både ett specifikt mate-
matiskt innehåll och med de mer generella förmågorna, det sistnämnda speciellt när 
aktiviteterna används som gruppaktiviteter.

Några av de fördelar med IPAs då sådana används tillsammans med/genom gruppar-
beten är att: 

 • den låga tröskeln ger alla elever en ingång och access till diskussionen;
 • grupptrycket (i alla fall om eleverna arbetar i mindre grupper) gör att   
    eleverna känner att de ”behöver” vara delaktiga och bidra till gruppens  
    arbete;
 • genom att ”prata matematik” i grupp får eleverna ett bra komplett till att  
    läsa och höra matematik när de själva ska lära sig korrekt matematisk   
    terminologi och nomenklatur;
 •  återkopplingen blir direkt och kommer i första hand från klasskamraterna.

Efter att eleverna arbetat med en IPA, antingen enskilt eller i grupp, och elevernas 
arbete ska rättas, ges återkoppling på och/eller bedömas medger arbetssättet med IPAs 
potentiellt ytterligare lärandetillfällen. Beroende på vilken form av rättning, återkopp-
ling och uppföljning som väljs får eleverna i olika grad ytterligare möjligheter att öva 
på att redovisa, motivera, resonera och kommunicera sina lösningar och slutsatser. 
Några tänkbara varianter på hur rättning och återkoppling av IPAs kan gå till är: 

 • Utdelning av facit för individuell rättning enskilt eller i grupp
 • Läraren går runt och kontrollerar elevernas arbete och ger muntlig direkt-  
    återkoppling
 • Två grupper rättar varandras arbete
 • Rotation där en elev från varje grupp byter till en ny grupp
 • Tvärgruppsdiskussioner
 • Gemensam rättning på, och diskussion vid, tavlan
 
Tack vare att IPAs är utformade med en inbyggd flexibilitet i arbetssätt och möjligheter 
till uppföljning, erbjuder IPAs ett varierat sätt att undervisa och lära matematik som 
passar alla stadier.
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Vad tycker eleverna om att arbeta  
med IPAs?
Vår samlade bild i slutet av projektet är att eleverna på såväl grundskolan, gymnasiet 
som på Komvux överlag var positivt inställda till att arbeta med IPAs, och eleverna 
uttrycker själva att man får mer gjort och mer ut av lektionerna, bra repetition av be-
grepp och hur man räknar, och att man lär sig fler sätt att räkna på.

IPAs som katalysator för ökad lust att 
lära, motivation och måluppfyllelse
Studier visar att elevers lust att lära, motivation och intresse för matematik korrele-
rar med graden av måluppfyllelse (Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009). Ett ökat 
intresse och ökad måluppfyllelse bland eleverna i Linköpings- och Norrköpings kom-
muner är också det långsiktiga målet för samarbetsprojektet Matematikdidaktik för 
bättre matematikkunskaper. I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på ma-
tematik (Skolverket, 2003) redovisas en kvalitetsgranskning genomförd 2001-2002 av 
matematikundervisning på förskolor, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning 
med avseende på just hur lust till att lära väcks och sedan hålls vid liv. Baserat på 
litteraturstudier och analys av empiriskt insamlat material konstaterar författarna att 
undervisningens kvalité i matematik skulle förbättras om den utformades så att den i 
större utsträckning än idag karakteriseras av:

 • Mer varierande undervisning. Större flexibilitet och högre grad av anpass- 
    ning till olika elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förförståelse,   
      intresse och studieinriktning. Det gäller såväl innehåll, arbetssätt, lärome- 
    del som annat arbetsmateriel. De nationella målen är gemensamma för   
       alla elever men kan nås på olika sätt. 
 • Ett relevant och begripligt innehåll. Större utrymme för fantasi, kreativitet  
    och nyfikenhet. Uppgifter som utmanar, både läroboksbaserade och häm- 
    tade från autentiska situationer. Fler inslag av praktiska tillämpningar   
    och konkreta upplevelser av den abstrakta matematiken. Fler representa- 
    tionsformer än text som appellerar till fler sinnen och som skapar olika   
       möjligheter till lärande, förståelse och upplevelser av att lyckas och som   
       utgår från elevers olika behov. 
 • Varierat arbetssätt med inslag av laborativa metoder både individuellt och  
    i olika gruppkonstellationer. 
 • En minskning av lärobokens närmast totala dominans i undervisningen   
       till förmån för olika läromedel och undervisningsmateriel för att nå de   
       nationella målen. 
 • Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, matematiskt   
    tänkande och olika val av strategier för att lösa matematiska problem.   
    Reflektion och samtal kring olika sätt att tänka kring och lösa matematiska  
    problem, i syfte att stärka elevens självtillit, självvärdering och kompetens 
    upplevelse. 
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 • Ämnesövergripande samarbete där matematik anknyts till andra ämnen  
    och ämnesområden. En tydlig tillämpning av matematikkunskaper i   
    andra sammanhang än den ”rent” matematiska skapar ökad förståelse. 
 • Allsidig utvärdering som lyfter fram olika kvaliteter i lärandet, vilket    
    bland annat innebär fler bedömningsinstrument än skriftliga poängsatta  
    prov. 
 • Adekvat återkoppling som leder eleverna vidare i lärande och förståelse. 
 • Tydliga mål och syften för studierna som en viktig förutsättning för  
    att eleverna ska få grepp om sin kunskapsutveckling och ökad tillit till sin  
    förmåga att lära och söka ny kunskap. 
 • Större möjligheter för eleverna till inflytande och påverkan på studierna. 
     (Skolverket, 2003, ss. 55-56)

Även om det finns utmaningar med att använda IPAs i matematikundervisning på 
högstadiet och gymnasiet, så ser vi introduktionen och användandet av IPAs och 
sättet att arbeta med IPAs som ett lovande sätt att närma sig den undervisning som 
beskrivs i punkterna listade i Skolverket (2003) ovan.

Efter att ha arbetat med IPAs under ett år skulle vi vilja avsluta denna rapport med 
att sammanfatta våra erfarenheter av, och den potential som vi ser i att använda IPAs 
i matematikundervisning, genom att parafrasera Skolverket (2003) på följande sätt: 

 IPAs och arbetssätten med IPAs ”kännetecknas av att det finns utrymme   
 för både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet   
 hos både elever och lärare” 
      (Skolverket, 2003, s. 14)
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För att få tillgång till kopieringsunderlag för de IPAs vi utvecklat och arbetat till-
sammans med i projektet hänvisar vi till den www-sidan som samlat dokumenta-
tion och material från samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matema-
tikkunskaper (denna googlas enklast fram). Det går också bra att direkt kontakta 
Jonas Bergman Ärlebäck (jonas.bergman.arleback@liu.se).

De IPAs som det finns kopieringsunderlag till behandlar följande matematiska 
innehåll:
 • Samband mellan bråk (PIPA)
 • Uttryck och ekvationer (GIPA)
 • Exponential- och potensfunktioner (GIPA)
 • Grundpotenser och räkneregler (GIPA)
 • Förhållande och proportioner (PIPA)
 • Procent – förändringsfaktor – bråk (PIPA)
 • Linjära funktioner och linjens ekvation (GIPA)
 •Sannolikhet (GIPA)

Appendixet innehåller även en kort generell hands-on-lathund till IPAs (Några 
erfarenheter och förslag på implementering av IPAs); se nedan.

Appendix: IPAs framtagna 
inom projektetReferenser  
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Nedan finns några av erfarenheterna från arbetet i projektet med IPAs sammanfat-
tade. För en mer fullständig diskussion och beskrivning av såväl projektet som av 
IPAs hänvisar vi till projektrapporten som dokumenterat arbetet. Om du är intres-
serad av att läsa rapporten eller vill veta mer så kontakta Jonas Bergman Ärlebäck 
(jonas.bergman.arleback@liu.se) eller besök sidan som samlat dokumentation och 
material från samarbetsprojektet Matematikdidaktik för bättre matematikkunska-
per (denna googlar man enklast sig fram till). 

2-3 elever i varje grupp har visat sig ofta vara lagom. Blir det fler i gruppen kommer 
troligen minst en i gruppen att vara inaktiv. Grupper om endast 2 elever kan vara 
sårbart om båda tycker att uppgiften är svår och har problem att komma igång med 
aktiviteten. Det kan dessutom lätt bli för många grupper för att läraren ska kunna 
överblicka alla gruppernas arbete.

Rättning av elevernas arbete med IPAs och återkoppling kan ske på flera olika 
sätt, som t ex:

Dela ut facit:  Varje grupp får ett skriftligt facit att jämföra sin lösning med. Detta 
är en lätthanterlig variant, speciellt när grupperna sinsemellan är väldigt olika 
och/eller många. Dock bjuder detta inte automatiskt in till fler djupare resone-
mang och motiveringar i grupperna, och risken finns att vissa lösningar är rena 
gissningar som råkar vara korrekta.
Läraren går runt och kontrollerar: Kan ta lång tid; svårt i stora klasser. Läraren 
får bra överblick. 
Två grupper rättar varandras arbete: Skapar förutsättningar för djupare reso-
nemang och motiveringar om grupperna har olika svar. Kräver att grupper blir 
klara ungefär samtidigt.
Rotation där en elev från varje grupp byter till en ny: Låt en elev från varje 
grupp gå till en annan grupp för att föra ”sin grupps talan”. Detta kan vara ett sätt 
att få alla i gruppen att vara delaktiga – de vet ju inte i förväg vem som ska byta 
till en ny grupp. Denna variant skapar förutsättningar för djupare resonemang 
och motiveringar om grupperna har olika svar. Rotationen kan ske även om inte 
alla är klara med uppgiften. Modellen kan dock upplevas som utelämnande och 
svårt för den som får byta grupp.
Tvärgruppsdiskussioner:  Variant som kan passa bra om klassen inte är alltför 
stor. Varje deltagare i gruppen paras ihop med 2-3 deltagare från andra grupper. 
Detta kräver att alla elever i gruppen är delaktiga eftersom alla ska kunna föra ”sin 
grupps talan”. Skapar förutsättningar för djupare resonemang och motiveringar 
om grupperna har olika svar. Kräver att grupper blir klara ungefär samtidigt.
Gemensam rättning på tavlan: Varje grupp kan t ex få i uppgift att redogöra för 
resonemangen bakom någon eller några ”ihopparningar”. Skapar förutsättningar 
för djupare resonemang och motiveringar om grupperna har olika svar. Kräver att 
grupper blir klara ungefär samtidigt. Läraren får bra överblick.

Några erfarenheter av och förslag på im-
plentering av IPAs  

Tankar om gruppindelning, rättning och återkoppling
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Ett sätt är att låta eleverna förbereda sig före lektionen som man ska arbeta med 
IPAn, är t ex genom att se en film där det matematiska innehållet presenteras eller 
läsa en text som inspiration. På detta sätt kan man låta eleverna förbereda sig utan 
att få den exakta uppgiften.
Ett annat sätt är att dela ut uppgiften i slutet av lektionen före eller låta de första 
minuterna av lektionen att ägnas till enskilda tankar. En nackdel med att dela ut 
uppgiften lektionen innan kan vara att elever som är mer måna om att ”göra rätt” 
än att tänka själva tar mycket hjälp och kommer med färdiga svar. En fördel med 
detta sätt är att de elever som behöver längre tid än bara några minuter för att rik-
tigt hinna tänka efter själva får bättre med förberedelsetid. 
 

Att låta eleverna förbereda sig individuellt
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