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Sammanfattning 
Den här studien är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave Project. Projektet syftar till att 
genomföra undersökningar med elever i olika kulturer för att se vad de värderar som viktigt när det 
gäller matematik och matematiklärande. En del av projektet handlar om att genomföra en 
enkätundersökning, WiFi- studien. WiFi-studien syftar till att undersöka värderingar när det gäller 
matematikundervisning som kan påverka elevers lärande. De värderingar som undersöks i denna 
studie utgår från de inommatematiska värderingar som är beskrivna av Bishop (1991). WiFi-studien 
som görs i Sverige kommer att undersöka vilka värderingar som kan vara typiska för en svensk 
kontext. Detta arbete är en del av den svenska gruppens arbete med att översätta WiFi-studien till en 
svensk kontext. Ett sätt att göra detta är att undersöka om och hur värderingarna finns representerade i 
styrdokumenten för den svenska grundskolan. 
Det övergripande syftet med denna studie är att identifiera konsekvenserna av hur användandet av och 
val av ord i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik explicit eller implicit lyfter fram 
värderingar. Detta sker genom en kritisk diskursanalys. I detta arbete diskuteras hur värderingar syns 
både explicit och implicit i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. 

Abstract 
This study is part of an international project, The Third Wave Project. The project aims to conduct 
studies with students of different cultures to see what they value as important in mathematics and 
mathematics learning. Part of the project involves carrying out a survey, the WIFI study. The WiFi-
study aims to examine values of mathematics teaching that may affect student learning. The values 
that are examined in this study are based on the mathematical values which are described by Bishop 
(1991). The WiFi-study conducted in Sweden will explore the values that may be typical of a Swedish 
context. This work is part of the Swedish group's work in translating the WiFi study to a Swedish 
context. One way to do this is to examine whether and how the values are represented in the 
curriculum for the Swedish compulsory school. 
The aim of this study is to identify the implications of how the use and choice of words in the 
curriculum explicitly or implicitly highlights values. This is done through a critical discourse analysis. 
In this work it is discussed how the values is used both explicitly and implicitly in the curriculum. 
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1 Inledning/Introduction 
För ett par år sedan arrangerade jag ett möte för lärarutbildare i matematikämnets didaktik. En 
diskussionspunkt vid mötet kom att handla om matematik och estetik. Diskussionen hade sin 
utgångspunkt i att i den nya lärarutbildningen för grundlärare F-3 ska estetiska lärprocesser finnas med 
som inslag i kurser i ämnesdidaktik. Många vid mötet hade svårt att koppla ihop matematikämnet med 
estetiska uttrycksformer och tonen i diskussionen blev lite skämtsam och, som jag upplevde den, lite 
raljant. Till slut utbrast en av lärarutbildarna ”men matematik handlar ju inte om vad man gör utan vad 
som händer i huvudet”. Jag upplevde hennes uttalande både som frustrerat och lite uppgivet. Jag har 
sedan dess funderat mycket över detta uttalande. Från början tänkte jag att det stod för en sorts 
frustration över att hon hade svårt att se att estetik och matematik kunde hänga samman. Men under 
arbetet med den här uppsatsen har uttalandet fått en ny mening för mig. Jag tänker nu att det hon 
uttryckte byggde på hennes värderingar av vad matematik är och därmed också vad som är viktigt i 
matematikundervisningen. Mitt intryck var att många andra som deltog vid mötet hade svårt att se att 
estetiska uttrycksformer och matematik kunde hänga samman och att detta då är ett uttryck för hur 
värderingar kan påverka vår syn på vad matematik är.  

Om en lärare uppfattar matematik som att huvudsakligen handla om att utföra beräkningar eller utföra 
bevis och då värderar detta som viktigt i matematik, så kommer detta att påverka lärarens 
matematikundervisning på så sätt att dessa aspekter av matematiken betonas eller förstärks. Om en 
annan lärare däremot värderar matematikens estetisk som det som är viktigt i matematik kommer 
antagligen dennas matematikundervisning att se annorlunda ut gentemot den förste. En utgångspunkt 
för det här arbetet är att vår syn på vad matematik är, och därmed också vad som är viktigt i 
matematikundervisning, påverkas av värderingar. 

En vanlig uppfattning bland människor är att matematik och i viss mån även matematikundervisningen 
är fri från värderingar. Matematiken ses som objektiv och neutral. Men en sådan syn på matematik och 
matematikundervisning bygger i sig på ett antal föreställningar (Seah & Bishop, 2002). Däremot kan 
det vara svårt att tydligt peka på de värderingar som kan ligga bakom vår syn på matematik och 
matematikundervisning. Den här studien är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave 
Project. Projektet syftar till att undersöka elevers värderingar av vad som är viktigt i matematik och 
matematiklärande (Seah & Wong, 2013). En del av projektet, Study 3, handlar om att genomföra en 
enkätundersökning. Enkäten är utformad så att elever får ta ställning till olika aktiviteter man kan göra 
för att lära sig matematik samt hur de värderar dessa aktiviteter som viktiga för deras 
matematiklärande. I arbetet med den språkliga översättningen av denna enkät från engelska till 
svenska insåg vi, i den svenska gruppen som arbetar med projektet, att vi också behövde översätta 
enkäten från en australiensisk kontext till en svensk kontext. Frågor som exempelvis handlade om 
matematiska debatter och bevisföring kändes inte som att de hörde hemma i en svensk kontext. Ett av 
syftena med undersökningen är att jämföra elevers värderingar av vad som är viktigt när man lär sig 
matematik i ett internationellt perspektiv, mellan olika kulturer. Det blev under arbetet uppenbart för 
oss att det finns kulturella skillnader i matematikundervisning. 

I enlighet med Bishop (1991) utgår detta arbete ifrån ett antagande om att matematik bygger på 
mänsklig, kulturell kunskap. Matematikundervisning ses som en social process. Den formas av 
politiska och ideologiska krafter i samhället (Bishop, 1991). Ett samhälles värderingar syns i 
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matematikundervisningen t.ex. genom att det som samhället värderar som viktigt att lära sig när det 
gäller matematik avspeglas i matematikundervisningen. Olika samhällen formar 
matematikundervisningen utifrån de samhälleliga mål och ambitioner som samhället har (Bishop, 
1991). Samhället kan påverka och styra matematikundervisningen på många olika sätt, genom 
lärarutbildning och fortbildning för lärare, genom läromedel, genom föräldrars påverkan på skolan 
o.s.v. Ett annat sätt som samhället styr och påverkar matematikundervisningen är genom läroplaner 
och kursplaner. I kursplanen i matematik beskrivs vad skolmatematiken är och ska vara, vad eleverna 
förväntas kunna när de lär sig matematik, och i viss mån också hur undervisning i matematik bör 
genomföras. Genom detta fastställs vad som är viktigt i matematiken eller det som samhället värderar 
högt i matematiken. Detta kan uttryckas som att värderingar uttrycks explicit och implicit i kursplanen. 
Genom att uppmärksamma och synliggöra värderingar i matematikundervisning ges möjlighet till 
kritisk granskning och ifrågasättanden.  

2 Syfte  
Den här studien är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave Project. Projektet syftar till att 
genomföra undersökningar med elever i olika kulturer för att se vad dessa värderar som viktigt när det 
gäller matematik och matematiklärande (Seah & Wong, 2013). En del av projektet handlar om att 
genomföra en enkätundersökning, WiFi- studien. WiFi-studien syftar till att undersöka de värderingar 
när det gäller matematikundervisning som kan påverka elevers lärande. De värderingar som undersöks 
i studien utgår från de matematiska värderingar som är beskrivna av Bishop (1991) och/eller de 
kulturella värderingar beskrivna av Hofstede, Hofstede & Minkov (2010). En utgångspunkt för studien 
är att kulturella värderingar påverkar både matematikinnehållet och undervisningen i olika länder. 
Därför genomförs studien i olika länder för att kunna göra jämförelser mellan dessa. På så vis kan 
WiFi-studien få fram de värderingar som är typiska för de länder som ingår i studien. Studien som 
görs i Sverige kommer att undersöka vilka värderingar som kan vara typiska för en svensk kontext.  

Mitt arbete är en del av den svenska gruppens arbete med WiFi-studien i en svensk kontext. I den 
svenska delen av studien utgår vi från riktlinjer angivna i WIFI Research Guidelines (inte 
publicerade). Dessa riktlinjer handlar om att se till att enkätens innehåll har validitet, att frågorna i 
enkäten täcker in Mathematical values och Mathematical educational values, samt kontrollera frågorna 
så att tvetydiga och oklara frågor uppmärksammans. Frågorna måste också ha likvärdighet mot de 
ursprungliga frågorna för att säkerställa att samma begrepp mäts i de olika länderna.  

När vi börjande med att översätta första delen av den enkät som studien bygger på, insåg vi att 
översättningsarbetet inte bara har en rent språklig aspekt utan även en aspekt som gäller 
översättningen till en svensk kontext (Andersson & Seah, 2013; Andersson & Österling, 2013; 
Österling, 2013). I denna del ska varje fråga indikera en särskild värdering, t.ex. finns det frågor om 
bevis och bevisföring som ska indikera värderingen rationalism. I översättningen av dessa frågor stötte 
vi t.ex. på problem eftersom bevis och bevisföring inte ingår i det centrala innehållet för grundskolan i 
Sverige. Frågor väcktes då om huruvida Mathematical values och Mathematical educational values 
som WiFi-studien utgår ifrån stämmer överens med en svensk kontext. Ett sätt att undersöka detta är 
att undersöka om och hur värderingarna finns representerade i styrdokumenten för den svenska 
grundskolan. För att kunna göra översättningen av enkäten, både språkligt och gällande kontexten, 
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märkte vi att vi ofta fick ta hjälp av kursplanen i matematik för att se hur värderingarna syntes där. 
Detta väckte min nyfikenhet eftersom frågor om hur värderingar i kursplanen syns, enligt min 
erfarenhet, inte diskuteras särskilt ofta. Jag beslöt mig då för att undersöka detta mer noggrant. Denna 
studie utgår från inommatematiska värderingar formulerade av Bishop (1991) eftersom dessa 
värderingar är en del av ramverket för WiFi-studien. Dessa värderingar presenteras under rubriken 
inommatematiska värderingar. Det övergripande syftet med studien är att identifiera konsekvenserna 
av hur användandet av och val av ord i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik explicit eller 
implicit lyfter fram värderingar.  

Frågeställningarna är: 

• Vilka av de ord som kan sägas känneteckna de inommatematiska värderingarna från WiFi-
studien (Bishop, 1991) används i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? Hur 
används dessa ord? 

• Vilka diskursiva praktiker och sociala praktiker kan, utifrån de inommatematiska 
värderingarna, utläsas i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? 

• Finns de inommatematiska värderingarna representerade i kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik? 

3 Bakgrund 

3.1 En del av ett projekt 
Denna studie är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave Project. Projektet syftar till att 
undersöka vad elever i olika kulturer  värderar som viktigt när det gäller matematik och 
matematiklärande (Seah & Wong, 2013). Initiativet till The Third Wave project togs 2008 i Monash 
University in Melbourne, Australia. I en del av projektet, Study 3, genomförs en enkätundersökning, 
WiFi-studien. WiFi-studien genomförs i länder som Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Grekland, 
Hong Kong SAR, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Singapore, Sverige, Taiwan, Thailand och Turkiet. 
Jämförelser ska sedan göras mellan olika länders resultat för att se likheter och skillnader mellan 
länder. Genomförandet består av en storskalig undersökning, vilken genomförs genom en webbaserad 
enkät med 89 frågor. Av frågorna är några flervalsfrågor och några öppna frågeställningar. Enkäten är 
utformad så att elever får ta ställning till olika aktiviteter man kan göra för att lära sig matematik samt 
hur de värderar dessa aktiviteter som viktiga för matematiklärande. Undersökningen distribueras till 
11- och 15-åringar i de länder där enkätundersökningen genomförs. I Sverige genomförs 
enkätundersökningen av en projektgrupp vid Stockholms universitet. Annica Andersson är koordinator 
för denna grupp. I gruppen ingår också Lisa Österling och Elisabeth Hector. Annica Andersson, Lisa 
Österling och jag har arbetat tillsammans med den språkliga översättningen av del A i enkäten. Annica 
Andersson, Lisa Österling och Elisabeth Hector har arbetat tillsammans med den språkliga 
översättningen av del B (Andersson & Seah, 2013; Andersson & Österling, 2013; Österling, 2013).  

Det här arbetet är en del av det arbete som projektgruppen har gjort det första året i den svenska delen 
av projektet. Under det första året arbetade vi huvudsakligen med översättning av det internationella 
frågeformuläret, vilket är utformat i en australiensisk-asiatisk kontext. Översättningen har både varit 



4 
 

en rent språklig översättning från engelska till svenska, men också en översättning från en 
australiensisk-asiatisk kontext till en svensk kontext. I den språkliga översättningen av enkäten 
försökte vi få översättningen att ligga så nära originalet som möjligt. Varje fråga i enkäten syftar till att 
indikera en värdering vilket gör det viktigt att betydelsen som frågan har i originalenkäten måste 
bevaras så att frågan indikerar samma värdering i översättningen som i originalet. För att säkerställa 
detta genomförde Lisa Österling och Charlotta Billing en pilotstudie av enkäten och intervjuer för att 
undersöka hur elever uppfattade frågorna (Österling, 2013). Syftet med intervjuerna var dels att få reda 
på hur eleverna förstod frågorna, vad som var svårt att förstå och vad som inte var svårt att förstå, men 
också hur de tolkade frågorna och om denna tolkning skiljde sig från betydelsen i originalenkäten.  

Det vi först grep oss an var den språkliga översättningen från engelska till svenska. När vi stötte på 
frågor som t.ex. handlade om bevis och bevisföring blev vi uppmärksamma på att kontexten och 
innehållet/urvalet i skolmatematiken skiljde sig åt mellan den australiensisk-asiatiska kontexten och 
svensk kontext. Bevisföring förekommer t.ex. inte i svensk grundskola men i australiensiska skolor 
finns det med. En annan av frågorna handlar om matematiska debatter (Mathematical debates), något 
som det visade sig att de intervjuade eleverna inte förstod vad det var (Österling, 2013). Matematiska 
debatter är inte någonting som är vanligt förekommande i matematikundervisningen i Sverige. 

Under våren 2014 kommer enkätundersökningen att genomföras i större skala i Sverige. Lisa Österling 
och Elisabeth Hector kommer tillsammans med Annica Andersson att genomföra denna. 

4 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet beskriver jag de teoretiska referensramar som ligger till grund för detta arbete. Den 
del av referensramen som handlar om värderingar bygger till viss del på WiFi-studiens teoretiska 
utgångspunkter. Detta gäller t.ex. de inommatematiska värderingarna beskrivna av Alan Bishop. Jag 
presenterar här några begrepp som har betydelse för detta arbete: värderingar, värderingar i 
matematikklassrummet, ett språkligt intresse, diskurs och läroplan.  

4.1 Värderingar 
Vad är värderingar? Man kan värdera någonting som t.ex. en tavlas värde om den ska säljas på en 
auktion, eller värdet av ett hus som är till salu. Men de värderingar jag har och som ligger till grund för 
de beslut jag fattar är kanske svårare både att sätta fingret på vilka de är och göra bedömningar av hur 
viktiga de är. Hur viktigt är t.ex. ett hänsynstagande av miljön för mig när jag handlar matvaror? Vilka 
värderingar när det gäller miljö ligger bakom de ställningstaganden jag gör när jag väljer vilken mat 
jag ska köpa och hur viktiga de är i förhållande till andra värderingar. Värderingar som 
forskningsområde inom didaktiken undersöks på många olika sätt och i detta kapitel gör jag en 
kortfattad beskrivning över några av de sätt som värderingar tas upp inom didaktikområdet.  

Värderingar har tidigare undersökts i relativt liten utsträckning inom utbildningsvetenskap. På slutet 
av 1980-talet tog forskningen inom detta område fart (Seah & Bishop, 2000). Värderingar har tidigare 
ofta setts som en affektiv variabel. Detta kan kanske förklaras med det genomslag de taxonomier som 
Bloom m. fl. presenterade på 1960-talet fick. Där beskrevs hur värderingar bygger på internaliseringar 
av affektiva variabler som attityder och övertygelser (Seah, 2008). Mycket av forskningen inom 
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området attityder grundar sig på kognitivistiska utgångspunkter (Börjesson & Palmblad, 2007). Då ses 
en människas handlingar som yttringar eller effekter av det som finns inuti individen, exempelvis 
känslor, åsikter eller attityder. Med hjälp av språket kan detta fångas och undersökas. Med en sådan 
utgångspunkt är attityder någonting som finns inom en person, en essentialistisk grundsyn (Börjesson 
& Palmblad, 2007). 

En konstruktionistisk eller poststrukturell epistemologi innebär istället en icke-essentiell hållning. Här 
ser man istället egenskaper, värderingar osv. som diskursivt formade, språkligt burna och uttryckta 
genom handling (Börjesson & Palmblad, 2007). Kunskap ses, liksom värderingar, som socialt och 
kontextuellt konstruerad. Detta innebär att det inte finns någon versionsfri och entydig verklighet som 
går att avspegla på ett objektivt sätt. Forskarens uppgift blir då att studera villkoren för olika versioner 
av verkligheten, olika sätt att förstå, uppfatta och förklara verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007). 
I en poststrukturalistisk tankefigur ses verkligheten, och därmed också kunskap om verkligheten, som 
en konstruktion. Det finns då ingen given verklighet eller en ”sann” identitet eller kunskap. Istället kan 
man se verkligheten, kunskap och identiteter som något som skapas i en ständigt pågående process. 
Denna process påverkas av de diskurser som dominerar den tid vi lever i (begreppet diskurs fördjupas 
mer utförligt nedan). Detta sätt att se på verkligheten gör att identiteter och kunskap inte kan ses som 
givna utan istället någonting som skapas i ständig förändring. Individerna är alltid delaktiga i 
konstruktionen av identitet och kunskap. Språket blir då mycket betydelsefullt i att vårt tillträde till 
och deltagande i verkligheten går genom språket (Lenz Taguchi, 2004). Verkligheten skapas av och 
genom språket (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). Detta arbete utgår från en poststrukturell syn på 
värderingar där värderingar ses som diskursivt formade, språkligt burna och uttryckta genom handling. 
Arbetet utgår även från ett diskursanalytiskt angreppssätt där språket och kommunikationen med andra 
undersöks. 

I en översikt över intresset för värderingar när det gäller didaktisk forskning visar Bishop (2012) att 
värderingar som forskningsfält blir alltmer etablerade inom didaktikområdet och därför också implicit 
inom matematikdidaktik. Forskningen kommer huvudsakligen från två fält, det kulturella, 
etnomatematiska fältet och det psykologiska fältet. I översikten framgår också att forskning om 
värderingar kommer ur forskning om övertygelser (på engelska beliefsforskningen) och attityder. Det 
finns inte någon distinkt skiljelinje mellan värderingar, attityder och övertygelser.  

Nearly 20 years on, this distinction between beliefs and values is one that has still not been 
resolved; however, one distinction that seems increasingly important is that one may hold 
beliefs, but it is when one must make choices that one´s values are seen. (Bishop, 1991, s. 5)  

Värderingar beskrivs också som mer affektiva och emotionella i sin karakteristik medan övertygelser 
är mer kognitiva (Bishop, 1991). Hannula (2012) å andra sidan ser begreppet affect som ett 
övergripande begrepp, vilket innefattar både kognitiva och sociokulturella aspekter såsom värderingar 
och normer. Det blir problematiskt att betrakta värderingar som antingen kognitiva eller affektiva 
fenomen. Värderingar handlar inte bara om en mental process, men är inte heller bara känslomässigt 
styrt. Den sociokulturella miljö i vilken en person befinner sig har visat sig ha inverkan på hur 
värderingar internaliseras och vilka handlingar detta kan leda till. Men detta är också en medveten 
process där vi väljer och gör avväganden (en kognitiv process), vilket balanseras mot att värderingar 
ibland utmanas av våra känslor (Seah, 2008). Värderingar kan alltså förstås som det som ligger till 
grund för ställningstaganden och omdömen som en person gör. Men mer intressant är kanske också 
var dessa värderingar kommer ifrån och hur de stämmer överens, eller inte stämmer överens, med 
andra personers värderingar. Genom att synliggöra värderingar i undervisningen kan läraren få syn på 
sina egna värderingar av matematikämnet men också intressera sig för elevernas värderingar. Läraren 
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kan också fråga sig hur dessa stämmer överens samt vilka implikationer detta ger för planering av 
undervisning.  

Det är också intressant att fråga sig hur värderingar påverkar undervisningen och elevernas respons på 
denna. Seah (2008) beskriver värderingar och den process som det innebär att värdera någonting som 
en socio-kognitiv process. Genom detta kan hänsyn tas till både de kognitiva och de affektiva 
dimensionerna. Det är också detta som menas med The Third Wave, en fortsättning på tidigare ”waves 
of cognitive [first wave] and affective [second wave] foci” (Seah, 2008, s. 249). Clarkson, Bishop, 
FitzSimons och Seah (2000, refererad i Seah, 2008) definierar värderingar som övertygelser i 
handlingar vilket vi också kan se i citatet från Bishop ovan. Hill (1991, refererad i Seah & Bishop, 
2000) har en delvis annan definition av värderingar ”those beliefs held by individuals to which they 
attach special priority or worth, and by which they tend to order their lives” (Seah & Bishop, 2000, s. 
4). Citatet pekar på dels förståelsen av värderingar som någonting som både delas av ett samhälle eller 
kultur men också av en individ. Det pekar också på förhållandet mellan övertygelser, värderingar och 
handlingar. I den mening att övertygelser är någonting som ligger till grund för värderingar vilka i sin 
tur leder till handling. Om vi vill förändra en undervisningskultur är det värderingar vi bör 
uppmärksamma och lyfta fram för att också handlingar ska förändras (Seah, 2008). En utgångspunkt 
för The Third Wave project är att värderingar ses från en sociokulturell utgångspunkt, snarare än att 
undersöka affektiva faktorer (Seah &Wong, 2012). Värderingar är då situerade i speciella 
sociokulturella kontexter, där de får form och mening från de diskurser, praktiker och normer som 
deltagarna deltar i och delar. Värderingar representerar en individs internalisering, kognition och 
dekonstruktion av affektiva konstruktioner (som övertygelser och attityder) i en sociokulturell kontext. 
Med en sådan utgångspunkt blir intresset för en undersökning att undersöka vilka värderingar en grupp 
av människor delar (Seah &Wong, 2012).  

I den engelskspråkiga litteraturen används termen value. I en svensk översättning skulle ordet value 
kunna betyda värde, värdering och värdera (Se Andersson & Österling, 2013 PME). Den litteratur som 
används i detta arbete har övervägande varit på engelska och det har därför inte varit lätt att tolka vad 
som i det enskilda fallet avses med begreppet value. I detta arbete har jag valt att använda en definition 
vilken är formulerad av Bishop 1999. Denna definition används också i ramverket till The Third Wave 
project “Values in mathematics education are the deep affective qualities which education aims to 
foster through the school subject of mathematics.” (Seah & Wong, 2012, s.37). I detta arbete utgår jag 
från den syn på värderingar som beskrivs i projektet The Third Wave. Detta innebär att jag ser 
värderingar som någonting som är en del av den kultur som är rådande i den kontext där värderingarna 
undersöks. Värderingarna är språkligt burna och uttrycks genom handling. Värderingar delas på så sätt 
av en kulturell grupp. Detta betyder inte att värderingar kan ses som statiska eller universella. 
Värderingar kan ändras.  

I den undersökning som kommer att genomföras i den svenska delen av projektet ligger vårt intresse 
inte i hur varje enskild elev värderar matematik, vad varje enskild elev ser som viktigt inom matematik 
och matematiklärande. Istället vill vi undersöka gemensamma uppfattningar om vad svenska elever ser 
som viktigt när de lär sig matematik. I den del av projektet vilket redovisas i detta arbete undersöker 
jag hur inommatematiska värderingar kommer till uttryck i kursplanen i matematik.  

4.2 Värderingar i matematikundervisning 
Historiskt sett har värderingar undersökts i relativt liten utsträckning inom utbildningsvetenskap och 
också inom matematikämnets didaktik. Först på 1990-talet tog forskningen inom detta område fart 
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(Seah & Bishop, 2000). Forskningsfältet som intresserar sig för värderingar inom matematikämnets 
didaktik har konceptualiserats och utvecklats sedan slutet av 1980-talet. Alan Bishop har sedan dess 
haft ett stort inflytande då han 1988 identifierade behovet av ett forskningsfält inom detta område 
(Seah, 2008). Det är också Bishops (1991) ramverk gällande värderingar i matematikundervisning som 
WiFi-studien och således även denna studie bygger på.  

I Skolverkets lägesbedömning (Skolverket 2011c) lyfts det fram att matematik, naturvetenskap och 
teknik under många år har framhållits som viktiga för det svenska samhället. Matematik som 
skolämne värderas högt i samhället (Lundin, 2008; Popkewitz, 2004). Det kan dock vara svårt att 
tydligt peka på vilka värden och värderingar som kan finnas i matematik och matematikundervisning. 
I en tidigare studie inom projektet The Third Wave project var syftet att undersöka vilka värderingar 
lärare tyckte att de gestaltade i klassrummet. Ett av resultaten i denna studie var att lärarna inte ansåg 
att värderingar påverkade dem i matematikundervisningen. Lärarna tyckte också att det var svårt att 
identifiera sina egna värderingar och att få syn på hur de gestaltade dessa i klassrummet. En lärare 
uttryckte detta som att när han undervisade i matematik behövde han inte undervisa om värderingar 
(Bishop, 2012). Liksom lärarna i studien tycker antagligen många andra människor att matematiken 
och i viss mån även matematikundervisningen är fri från värderingar. Matematiken ses som objektiv 
och neutral (Skovsmose, 2006; Valero, 2003). Seah och Bishop (2000) slår däremot fast att 
matematiken i skolan direkt relaterar till det samhälle i vilket matematiken undervisas. Det finns en 
föreställning om att matematiken består av samma objektiva kunskap överallt i världen. Detta 
tillsammans med det faktum att matematiken (inte skolmatematiken) i princip är oberoende av kontext 
har lett till en allmängiltig uppfattning att matematiken inte påverkas av kultur eller värderingar. 
Studier i etnomatematik (Ambrosio,1997) under senare år har emellertid visat att olika matematiska 
praktiker konceptualiseras och genomförs på olika sätt i olika kulturer (Bishop & Seah, 2000). En syn 
på matematik och matematikundervisning som objektiv och neutral bygger i sig på ett antal 
föreställningar. 

En annan syn på matematik och matematikundervisning skulle istället vara att den inte är objektiv 
eller neutral. Det är istället omöjligt att behandla matematiken och matematikundervisningen som om 
den var fri från värderingar (Bishop, 1991; Skovsmose, 2006). Ett exempel på detta är att undervisning 
i olika länder ser olika ut. Under senare år har t. ex. olikheterna mellan undervisning i Sverige och 
Japan uppmärksammats. Bakom dessa olikheter ligger olika syn på och värderingar av vad som är 
viktigt att elever lär sig i matematik. På så sätt kan vi se att matematikutbildning bygger på en mängd 
olika värderingar och att dessa kan ses både explicit och implicit i styrdokument, läroböcker och i 
undervisning. Värderingar syns i alla policydokument, skolstrukturer, läroplaner, men också i 
undervisning och bedömningskulturer (Atweh & Seah, 2008; Skovsmose, 2006). Genom att undersöka 
läroplaner och kursplaner kan vi få syn på vilken kunskap och vilka värderingar som är rådande i det 
omgivande samhället (Seah & Bishop, 2000). Även i betänkandet som föregick Lpo94 kan vi se att det 
finns en koppling mellan värderingar av kunskap och lärande och läroplaner ”[v]arje skolsystem och 
varje läroplan bygger på föreställningar om vad kunskap är och hur lärande sker” (SOU 1992:94, 
s.59). Läroplaner och kursplaner kan alltså ses som ett uttryck för ett samhälles värderingar av vad 
matematik som skolämne är och vad det är viktigt att elever lär sig gällande matematik. Frågan är 
alltså egentligen inte om värderingar kan ses i styrdokument utan istället hur vi behandlar värderingar i 
skolan. “Hence, it is not a question of whether education should deal with values. Education is about 
values inculcation and thus education cannot escape from dealing with value.” (Atweh & Seah, 2008). 
I urvalet och avgörandet av vad som ska framhållas som viktigt i innehållet i kursplaner ligger också 
ett maktperspektiv. De grupperingar som får avgöra vad som skrivs i kursplanen har därmed makt över 
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definitionen av matematikinnehållet och i matematikundervisningen (Guitérez, 2010; Popkewiz, 2004; 
Skovsmose, 2009; Valero, 2003). Synliggörandet av värderingar kan hjälpa oss att tydliggöra och 
utmana maktstrukturer. Min utgångspunkt i detta arbete är att genom att få syn på vilka värderingar 
som lyfts fram och på vilket sätt de lyfts fram kan vi också börja diskutera dem och på så vis delta 
aktivt i ett eventuellt förändringsarbete. 

I WiFi-studien undersöks värderingar som påverkar eller inverkar på elevers lärande i matematik. Den 
teoretiska grund när det gäller värderingar som projektet bygger på är två olika teoretiska ramverk. 
Dessa är matematiska värderingar beskrivna av Bishop (1991) och kulturella värderingar beskrivna av 
Hofstede, Hofstede & Minkov (2010). I den här studien används det teoretiska ramverk gällande 
matematiska värderingar beskrivna av Bishop (1991). Detta utgår ifrån att matematik, liksom andra 
ämnesområden, handlar om mänsklig, kulturell kunskap. Matematikundervisning kan ses som en 
social process som formas och medieras av politiska och ideologiska krafter i samhället (Bishop, 
1991). På en samhällelig nivå kan man se att matematikundervisningen i ett samhälle eller en kultur 
skiljer sig åt från matematikundervisningen i ett annat samhälle eller en annan kultur. De värderingar 
som ett samhälle anser vara viktiga eller självklara speglas i matematikundervisningen. Olika 
samhällen formar matematikundervisningen utifrån de samhälleliga mål och ambitioner som samhället 
har. Om man jämförde matematikundervisningen i ett jordbrukssamhälle och i ett teknologiskt 
samhälle skulle man antagligen kunna se likheter mellan dessa men man skulle antagligen också se att 
matematikundervisningen skiljer sig åt (Bishop, 1991). Ett av sätten som samhället styr och påverkar 
matematikundervisningen är genom läroplaner och kursplaner. Bishop (1991) anser också att om man 
ser matematiken som kulturyttringar så bygger dessa på värderingar och ideal. Värden och värderingar 
uttrycks både explicit och implicit i styrdokument, i matematikböcker och av aktörer i undervisning.  

Bishop (1991) lyfter fram tre grupper av värderingar vilka är relaterade till undervisning i matematik. 
General educational values är den första gruppen. Inom denna grupp finns värderingar som demokrati, 
tolerans, ansvarstagande och kritiskt tänkande. Dessa värderingar sätter prägel på och genomsyrar 
undervisningen och beskrivs i skolans värdegrund. Den andra gruppen, Mathematical educational 
values, är värderingar som påverkar lärarens sätt att organisera och genomföra undervisning. Den 
tredje gruppen av värderingar, Mathematical values (inommatematiska värderingar), består av 
komplementära par av värderingar. Dessa beskrivs nedan. De inommatematiska värderingarna är en 
del av det teoretiska ramverk som ligger till grund för WiFi-studien och också denna studie.  

4.2.1 Inommatematiska värderingar  

Bishop (1991) bygger sin analys på antropologiska studier av matematik i olika kulturer. Utifrån detta 
analyserar han västerländsk matematik  och identifierar tre värdepar som har format och formar den 
västerländska matematiken och därmed också matematikundervisning. Bishop (1991) relaterar sina tre 
komplementära par av inommatematiska värderingar till Withes teori om kulturella komponenter. 
Dessa komponenter är ideology, sentiment och sociology, i detta arbete översatta till ideologiska, 
affektiva och samhälleliga komponenter. Ideologiska komponenter utgörs av en samling av idéer om 
hur samhället, eller i detta fall matematiken, ska vara utformad. En föreställning om hur samhället, i 
detta fall matematiken, är eller bör sträva efter att vara. Affektiva komponenter utgörs av upplevelsen 
av känslor, i detta fall känslor för och om matematik, och kan således sägas ligga i individen. 
Samhälleliga komponenter utgörs av relationer mellan människor och inom sociala institutioner, i 
detta fall i förhållande till matematisk kunskap. Var och en av dessa tre kulturella komponenter består 
alltså av par av värderingar vilket gör att han identifierar sex olika värderingar.  Dessa sex värderingar 
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är rationalism, objectism, control, progress, openness och mystery, i detta arbete översatta till 
rationalism, objektism, kontroll, utveckling, öppenhet och mysterium. 

 
 
 
 

   

Figur 1 Inommatematiska värderingar (Bishop, 1991) 

 
Enligt Bishop (1991) kännetecknar dessa inommatematiska värderingar den västerländska 
matematikkulturen och bygger därmed också upp densamma. Viktigt att notera är att det inte finns 
några skarpa gränser mellan värderingarna. Detta var något vi erfor i vårt arbete med översättningen 
av enkäten från WiFi-studien (Österling, 2013). I enkäten ombeds elever att kryssa i på en skala där 
två påståenden står emot varandra, exempelvis Applying maths concepts to solve a problem jämfört 
med Using a rule / formula to find the answer. Dessa två olika påståenden indikerar olika värderingar, 
objektism och rationalism. I Bishops (1991) mening är värderingarna objektism och rationalism 
komplementära och en skala mellan dessa skulle då kunna undersöka hur de förhåller sig till varandra.  

I denna studie använder jag mig av de inommatematiska värderingarna formulerade av Bishop (1991). 
Dessa är också är en del av WiFi-projektets teoretiska ramverk. I detta arbete undersöker jag hur de 
inommatematiska värderingarna är representerade i kursplanen i matematik. Nedan följer en 
beskrivning av de inommatematiska värderingarna. Beskrivningen utgår ifrån de komplementära 
värdeparen ideologiska värderingar (rationalism och objektism), affektiva värderingar (kontroll och 
utveckling) och samhälleliga värderingar (öppenhet och mysterium).  

4.2.1.1 Rationalism och Objektism – två komplementära ideologiska värderingar 

Ideologisk	  –	  Rationalism	  
Bishop (1991) beskriver rationalism som matematikens hjärta. Om man skulle välja en enda värdering 
som beskrev styrkan och autenticiteten hos matematik så skulle det vara rationalism. Man kan säga att 
matematiken är konstruerad med hjälp av matematiska resonemang och att den därför också kan 
återupptäckas genom att man resonerar sig fram. Rationalism är det som har fått och får matematiken 
att utvecklas och formas. Det handlar då om att abstrahera, vilket kan ses som grunden i matematik. 
Den renaste formen av abstraktion kan ses i ett matematiskt bevis, en särskild sorts teoretiserande 
vilket utförs med ett resonemang där varje steg ska motiveras med hjälp av axiom, tidigare bevisade 
påståenden eller matematiska definitioner. Fokus ligger då på logiska och deduktiva resonemang, 
bevis och teorem. Rationalism refererar till argument, slutsatser och förklaringar och kan bara 
överföras till människor och objekt genom förklaringar av dessa konkreta fenomen. Det är inte 
människor eller objekt som är rationella, det är den matematiska förklaringen som kan vara rationell 
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och logisk. Det är separationen mellan objekt och matematisk idé som gör att rationalism kan 
utvecklas och gör rationalism till en drivkraft i utvecklingen och formandet av matematiken (Bishop 
1991).  

Matematisk kultur påverkas av värderingar men de har också påverkan på matematikundervisning.  

För att unga människor ska kunna uppskatta rationalism är det nödvändigt att de blir 
medvetna om matematiska resonemang, om abstraherande och om teoretiserande. 
Rationalism refererar huvudsakligen till kriterier som associeras till en särskild sorts 
teoretiserande. Utan att förstå detta blir matematikens språk och symboler lika meningslösa 
för barn som om de kom från en utomjordisk kultur. (Bishop 1991, s. 65) 

Ideologisk	  –	  Objektism	  
Bishop (1991) beskriver rationalism som en drivkraft i utvecklingen och formandet av matematiken. 
Samtidigt menar han att rationalisms komplementära värdering objektism också har haft stark influens 
på matematikens karaktär och natur. Namnet objektism är ett försök att känneteckna en ideologi vilken 
domineras av bilder av fysiska, konkreta objekt. I rationalism separeras objekten från idéerna, eller 
snarare tvärt om, idéerna från objekten. I objektism argumenterar Bishop (1991) för att det är idéer om 
objekt. Rationalism har bidragit till utvecklingen av deduktiva resonemang om och emellan idéer. Men 
idéerna föddes genom interaktion med omgivningen, det är också konkreta objekt som förser 
matematiken med de intuitiva och konkreta föreställningar vilka ligger till grund för idéerna. 
Matematiker arbetar med idéerna som om de var object ”in mathematics it is also the power of 
´objectivising´ those abstractions which enables them to be handled so precisely.” (Bishop, 1991, s. 
66). I skolan konkretiserar vi och översätter då matematikens abstraktioner till objekt. Bishop (1991) 
pekar på att barn ska uppmuntras att utveckla förmåga att abstrahera, men också att konkretisera och 
objektisera abstrakta idéer. I svensk skola talar vi ofta om att översätta eller växla mellan 
matematikens olika representationsformer eller uttryckssätt, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för 
objektism. 

Objektism handlar om konkretisering av matematiken och matematikens tillämpning. I tillämpningen 
av matematik översätts matematiken abstrakta idéer till vardagliga eller vetenskapliga, t.ex. 
naturvetenskapliga, situationer. Detta kan också ske med hjälp av verktyg, t.ex. teknologiska verktyg 
som datorer. Men objektism berör också matematikens symbolhantering. Bishop (1991) betonar att det 
bland annat är symbolhanteringen som har fört utvecklingen av matematik och samhället framåt. Han 
utgår ifrån att matematikens symboler kan betraktas som objekt. Matematikens symboler ska inte 
betraktas som semantiska representationer utan istället snarare som symboliska representationer och 
därmed en sorts konkretisering av en matematisk idé. 

4.2.1.2 Kontroll och Utveckling – två komplementära affektiva värderingar 

Affekt/Känsla	  –	  Kontroll	  	  
Bishop (1991) pekar på att strävan efter kunskap och viljan att kunna förklara fenomen i naturen kan 
höra samman med en önskan att göra förutsägelser. Kunskap kan kopplas samman med önskan att 
kunna göra förutsägelser och det i sin tur kopplas samman med känslan (eller önskan) av att ha 
kontroll. Under historien har det vuxit fram en bild av matematiker som någon som inte bara har 
förmågan att kunna förklara varje aspekt av naturen och den del av världen som är tillverkad av 
människan, men också har viljan att göra det.  
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För att exemplifiera hur viktig denna värdering beskriver Bishop (1991) att den känsla av osäkerhet 
som t. ex. en naturkatastrof kan ge kan kopplas samman med känslan av att naturkatastrofen borde ha 
kunnat undvikas, eller i alla fall kunnat förespås så att nödvändiga skyddsåtgärder hade kunnat tas. I 
viljan att kunna förutbestämma världen ligger också viljan av att ha kontroll över världen. I 
utvecklingen av vetenskapen kan man se progressionen från beskrivning genom förklaring till 
förutsägelser. ”In all fields the thrust is towards control of environment, or matter, and the tools are of 
course Mathematical.” (Bishop, 1991, s. 70) 

För någon som lär sig matematik kan matematik med självklarhet handla om kontroll. Kraften i 
matematiska kunskaper blir högst påtaglig. De fakta och algoritmer som matematik kan erbjuda kan ge 
en känsla av säkerhet och kontroll som är svår att motstå. Fakta är fakta. Teorem är bevisade. De 
abstrakta objekten som ska hanteras uppträder förutsägbart, och i enlighet med välformulerade regler i 
det matematiska spelet (Bishop, 1991). Ett exempel på detta kan vara föräldrars (och lärares) osäkerhet 
när en algoritm ersätts av en annan, vilket skulle kunna handla om att inte längre ha kontroll. 

Affekt/Känsla	  –	  Utveckling	  
Bishop (1991) beskriver utveckling som en mer dynamisk känsla än kontroll. Kontroll som mer kan 
kopplas ihop med trygghet/säkerhet är en mer statisk känsla. Det centrala i denna värdering är att det 
okända kan bli känt. Här handlar det om känslan av mognande, utveckling, framsteg, förändring och 
känslan av att det är möjligt att lära sig mer. Historiskt sett erbjöd matematiken den första riktiga 
möjligheten till att samla och generera kunskap (Bishop, 1991).  

Utveckling kan ses på två olika sätt. Dels som utveckling av matematisk kunskap i en kultur eller ett 
samhälle, men också som viljan till utveckling av kunskap för den enskilda individen. För någon som 
lär sig matematik kan det vara tydligt att kunskaper i matematik kan ses som att de bygger på 
varandra. Om jag t. ex. har lärt mig en strategi för att lösa ett särskilt sorts problem gör denna kunskap 
att det därför blir möjligt för mig att lösa andra problem (Bishop, 1991).   

Ett annat sett att se på denna värdering är att känslan av kontroll och säkerhet utmanas. Om jag 
exempelvis har lärt mig att när jag adderar och multiplicerar blir summan och produkten alltid större 
och när jag subtraherar och dividerar blir differensen och kvoten mindre, kan detta ge en känsla av 
kontroll och säkerhet. Om jag så småningom upptäcker att det inte alltid stämmer utmanas min känsla 
av kontroll och säkerhet. Förhoppningsvis bygger jag ny kunskap som gör att jag ännu en gång får 
känslan av kontroll och säkerhet. Exempel på situationer när det matematiska kollektivet har utsatts 
för liknande utmaningar finns också. Någonting som kan tyckas självklart, men ändå är värt att 
påpeka, är att i utvecklingen av matematiken och matematiklärandet har det varit och är det viktigt att 
ifrågasätta, tvivla, upptäcka och se alternativa sätt att lösa problem eller synsätt för att på så sätt 
konstruera nya perspektiv och övertygelser (Bishop, 1991). 

4.2.1.3 Öppenhet och Mysterium – två komplementära samhälleliga värderingar 

Samhällelig	  –	  Öppenhet	  	  
Enligt Bishop (1991) kännetecknas värderingen öppenhet av att matematisk kunskap såsom 
matematiska bevis eller idéer är öppna för alla att undersöka och ta del av. Matematiken kan sägas 
bevisa sig själv. Den viktigaste följden av den här idén är att matematisk kunskap är öppen för vem 
som helst och kan ägas av vem som helst.   

Matematik är en del av kulturen, och liksom andra delar av kulturen påverkas även matematiken av 
åsikter. ”Opinions are held by certain people, whereas Mathematics deal with ´facts´, like Pythagoras´s 
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theorem, which can be verified again and again, in whatever school (or planet) one likes, and it will 
hold true.“ (Bishop, 1991, s. 75) Matematiska principer och idéer är sanningar, öppen och säker 
kunskap. De är inte tidsbundna, de är politiskt obundna, de varierar inte mellan länder, de är 
universella och ”ren” kunskap (Bishop, 1991).  

En viktig del av denna värdering är att matematisk kunskap är öppen att ägas av vem som helst. Du 
kan övertyga dig själv om att en matematisk princip är korrekt, ingen behöver övertyga dig. 
Matematikens logik talar för sig själv och övertygar dig om att en slutsats är riktig. Det kan emellertid 
finnas hinder för matematikens öppenhet, vilket kan vara att de matematikkunskaper som behövs för 
att ta till sig, granska och förstå exempelvis matematiska bevis saknas. För det första för att man måste 
känna till konventionerna för symboler och logiken som används, för det andra eftersom när man 
utsätts för argument och förslag gör dessa inte nödvändigtvis idéerna eller slutsatserna tilltalande, 
vilket är känslomässigt nödvändig för att ta till sig öppenheten (Bishop, 1991).  

Matematikens öppenhet har varit viktig för utvecklingen av matematisk kunskap. En viktig del av 
detta handlar om formalisering av kunskapen. Kunskapen ges form genom sättet att skriva och genom 
symboler. Genom att kunskapen ges en form blir den explicit och tillgänglig. Formaliseringen gör idén 
till ett objekt öppet att kritiseras, analyseras och på så sätt möjlig att dela med andra (Bishop, 1991). 

Bishop (1991) argumenterar för att lärare borde få elever att demonstrera och förklara sina lösningar 
och resonemang istället för att bara säga att ”det ser rätt ut”, som en del i att dela kunskap med andra 
och att också låta den granskas av andra. Ett annat ställningstagande som Bishop (1991) gör handlar 
om att göra matematiken tillgänglig för alla. Detta görs genom att elever lär sig matematikens språk 
och symboler för att de på så sätt ska kunna utnyttja matematikens öppenhet.  

Samhällelig	  –	  Mysterium	  
När Bishop (1991) beskriver denna värdering relaterar han till matematikens öppenhet och beskriver 
den paradox, som innebär att trots att matematisk kultur bär med sig värderingar som öppenhet och 
tillgänglighet tycker många människor att matematiken är ett mysterium. Mysterium kännetecknas av 
denna förbistring kring vad matematiken består av, varifrån matematiska idéer kommer ifrån och vilka 
kvinnor och män som är upphov till matematiken. Bishop citerar Bertrand Russel som beskriver 
matematikens mysterium ”mathematics is the subject in which we never know what we are talking 
about, nor whether what we are saying is true” (Bishop, 1991, s. 78). 

Matematik handlar om abstraktioner och ju mer abstrakta idéerna blir desto svårare kan det vara att 
sätta in dem i en kontext. Vilket kan göra att matematiken då inte känns meningsfull. Matematiken har 
utvecklats genom abstraherandet som vi finner i värderingen rationalism och förmågan att objektisera 
fenomen och idéer som vi finner i värderingen objektism. Detta har dock också lett till att det blir 
svårare att se hur verkligheten relaterar till matematiska objekt och matematiken kan då kännas mer 
problematisk. Matematikens mysterium har således vuxit (Bishop, 1991). 

Bishop (1991) pekar på att matematikens historia och matematiker genom historien är och har varit 
ganska okända, både för folk i allmänhet men också inom den matematiska kulturen. Detta har delvis 
varit ett medvetet val för att framhäva exklusiviteten och avskildheten hos matematikämnet. 
Matematiker har medvetet ställt sig utanför samhället för att hävda sin objektivitet (Bishop, 1991). 

Värderingen mysterium kännetecknas inte bara av matematiken som ett mysterium utan också av 
uppskattning av den förundran, fascination och mystik som matematiska idéer kan ge. Matematiken 
som en kreativ process och matematiken som bestående av skönhet och estetik hör också hit. Exempel 
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på detta kan vara att se matematikens skönhet genom vackra mönster eller matematiska gåtor eller 
bryderier (Bishop, 1991).  

Utvecklingen av det datoriserade samhället och datorernas roll i samhället kan ses som exempel på 
värderingen mysterium. Å ena sidan har tillgängligheten och användbarheten till datorer ökat så att så 
gott som varje människa i västvärlden kan använda en dator. Å andra sidan är teknologin så svår att 
förstå, omöjlig att laga och förändra om du inte har expertkunskaper, att många kan uppleva den som 
ett mysterium (Bishop, 1991).  

4.2.1.4 De inommatematiska värderingarna i denna studie 
I denna studie undersöks hur Bishops värderingar (1991), vilka är beskrivna ovan, syns i 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Undersökningen utgår ifrån de 
sex olika värderingarna beskrivna ovan. I undersökningen har ord valts utifrån beskrivningen av 
värderingarna och vad som är varje värderings speciella karakteristik. Orden betraktas som 
kännetecknande för en viss värdering. Detta beskrivs under rubriken Metod.  

4.3 Ett språkligt intresse 
I detta arbete undersöks språkbruket i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. En 
redogörelse för vilken syn på språk och användning av språk som präglar studien blir då viktig. I detta 
arbete utgår jag från en konstruktionistisk eller poststrukturell syn på språk och användning av språk. 

Med en konstruktionistisk eller poststrukturalistisk epistemologi är den språkliga vändningen central. 
Denna kan beskrivas som en problematisering av språkliga begrepp och det de hänvisar till. 
Förhållandet mellan de vetenskapliga begreppen och teorierna, vilka är inordnade i språket, och den 
verklighet som begreppen och teorierna vill beskriva ifrågasätts. Den kunskap vi har om oss själva och 
världen begränsas av det vi kan kommunicera och uttrycka, med hjälp av kropp, tal, skrift, ljud och 
bild, en multimodal syn på språk och språkliga handlingar. Det finns ingen annan kunskap än den som 
går att uttrycka i någon form av språk vilket ger uttrycket ”allt är språk” (Lenz Taguchi, 2004, s. 53). 
Språket är inte en kanal genom vilken vi kan förmedla fakta om världen Genom språket skapar vi och 
kommunicerar vi representationer av verkligheten. På så vis konstruerar och konstituerar språket den 
sociala världen, sociala identiteter och relationer. Genom språket skapar vi världen men språket skapas 
också genom världen (Winther et al., 2000). ”Därmed är förändring i diskursen också ett av de sätt på 
vilka det sociala förändras. Det sker en strid på den diskursiva nivån som bidrar till att både förändra 
och reproducera den sociala verkligheten.” (Winther et al., 2000, s. 16). Språket ses inte som ett 
färdigt system, inte heller som en spegling av verkligheten utan istället som en handling eller aktivitet 
som gör någonting med världen. Med ett poststrukturalistiskt synsätt kan vi alltså inte säga att 
verkligheten speglas genom språket. Språket utgör inte en kanal genom vilken vi, mer eller mindre 
objektivt, kan förmedla fakta om världen. Istället konstrueras och konstitueras världen och 
verkligheten genom språket. Språket, utsagorna, är länkat till diskurser där diskurs kan beskrivas som 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). Språket är 
strukturerat i mönster eller diskurser där dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva 
praktiker (Winther et al., 2000)(begreppen diskurs och diskursiva praktiker presenteras mer utförligt 
nedan). Språket uttrycks på många olika sätt t ex genom tal, text, bilder och handling. Detta kan man 
benämna som ett utvidgat textbegrepp eller multmodalitet vilket har sin grund hos dels Ferdinand de 
Saussure, dels Gunter Kress (Börjesson & Palmblad, 2007).  
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Det finns ett ökat intresse för sociala och lingvistiska kontexter inom matematikdidaktisk forskning. 
Språket som det huvudsakliga mediet för lärande och undervisning har undersökts både genom att titta 
på språkets natur och andra semiotiska system vilka används i matematiska aktiviteter, men också 
genom att titta på vilken roll dessa spelar när det gäller undervisning och lärande. Forskare har använt 
sig av semiotiska och lingvistiska teorier och utvecklat dem så att de lämpar sig för de behov som 
forskaren har haft (Morgan, 2006). Morgan använder sig av Hallidays (1978) “theory of language as 
social semiotic” (Morgan, 2006, s. 220) och anser att denna tillhandahåller verktyg för att undersöka 
matematisk praktik och matematikundervisning. Genom detta utvecklas kunskap om språkanvändning 
inom matematisk praktik som kan vara till hjälp för undervisning och lärande (Morgan, 2006). 
Matematisk kommunikation kan ses som att den består av innebörder av matematiska begrepp och 
relationer, men också social mening, attityder och värderingar. Detta ger att vi kan rikta forskningens 
uppmärksamhet mot ett brett spektrum av forskningsfrågor (Morgan, 2006). I denna studie är det 
språkbruket i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) som undersöks. 
Texten i materialet betraktas som en språklig handling. Denna handling är inte en objektiv spegling av 
vad matematik och matematikundervisning kan sägas vara. Istället konstrueras en syn på och 
värdering av matematik och matematikundervisning genom språket i materialet. 

4.4 Diskurs 
Diskurs kan beskrivas som det som sägs om någonting. Men också som innebörden och betydelsen i 
det som sägs (Lenz Taguchi, 2004). Med detta menas att det är inte bara det faktiskt sagda som inryms 
i en diskurs utan också vad vi menar med det sagda och hur det påverkar vårt handlande, vår praktik. 
Diskurs blir då ett sätt att tala, handla och vara (Gee, 2011). Diskurs kan också beskrivas som sociala 
konstruktioner där det finns regler för vad som är möjligt att säga och göra. Dessa regler varierar 
mellan olika tidsperioder och beroende på vilka sanningsanspråk som är gällande just då. Diskursen 
utgörs av vad texten handlar om, vem som talar, vem som lyssnar och vad och vem man inte talar om. 
Diskurser kan ses som repertoarer vilka hör ihop med sociala och kulturella fält och aktiveras av 
individer (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Foucault (1993) kopplar ihop diskurser med praktik och låter förstå att diskurs är hela den praktik som 
frambringar ett yttrande. I Foucaults betydelse av diskurs är sanningen en diskursiv konstruktion. Vad 
som kan sägas vara sant eller inte sant regleras av kunskapsregimer. Syftet blir då att klarlägga 
strukturerna för vad som kan sägas och vad som är otänkbart (Winther et al., 2000). När vi talar om 
någonting som har ett högt värde inom matematiken, exempelvis logik eller rationalitet, är det ett 
exempel på hur kunskapsregimer reglerar värderingar och vad som kan sägas om matematiken. När vi 
säger att rationalitet värderas högt säger vi enligt Foucault (1993) också att motsatsen till rationalitet, 
irrationalitet, värderas lågt. Lika väl som man som forskare ska lyssna till det sagda ska man också 
lyssna till det outsagda, det som inte sägs (Börjesson & Palmblad, 2007). Foucault (1993) menar att 
detta, det som kan sägas och det som blir osagt, handlar om och regleras av makt. Diskurserna styrs av 
maktsystem där vem som får säga vad och även om vad bestäms. Makten i dessa maktsystem ska inte 
förstås som förtryckande utan istället som produktiv. Makten är inte heller någonting som vissa aktiva 
agenter utövar över andra passiva objekt. Vår sociala omvärld skapas med och genom maktsystem 
vilket ger möjligheter till förändring (Winther et al., 2000). Foucault lägger fram följande hypotes ”jag 
antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organiseras 
och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och hot” (Foucault, 1993, 
s. 7). Den tydligaste proceduren är förbudet. Det kan handla om en allmän kunskap om vad som får 
sägas och inte sägas. ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när 
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som helst och slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.” (Foucault, 1993, s. 7). 
Foucault (1993) beskriver ett slags nivåskillnader mellan diskurser i ett samhälle. Å ena sidan 
diskurser som ”sägs” och är förbi i och med den handling som utsäger dem. Å andra sidan diskurser 
som ”är sagda”, som ligger till grund för talakter som tar upp, omformulerar eller omtalar dem. 
Skillnaden mellan dessa olika diskurser är inte stabil eller konstant (Foucault, 1993). I detta arbete 
menar jag att de diskurser som formuleras eller finns i styrdokument kan ses som den senare av dessa 
nivåer i diskurser. Diskurser i kommentarmaterialet i matematik ”är sagda”. De finns uttryckta i 
dokumentet för en läsare att ta upp, omformulera eller tala om.  

Diskurser formar alltså vår sociala verklighet, och våra handlingar eller praktiker blir på så sätt 
diskursiva. Utövandet av diskurs, diskursiv praktik, konstruerar världen samtidigt som de konstrueras 
genom språket och andra representationer av människan och samhället. ”Å ena sidan är praktikerna 
konkreta, individuella och kontextbundna, men å andra sidan är de samtidigt institutionaliserade och 
socialt förankrade och har därför en viss regelbundenhet.” (Winther et al., 2000, s. 25).  

I detta arbete undersöker jag hur de inommatematiska värderingarna (Bishop, 1991) kommer till 
uttryck i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Synen på värderingar 
bygger på att värderingar ses som någonting som delas av en kulturell grupp och är en del av den 
kultur, de diskurser och diskursiva praktiker vilka är rådande i den kontext där värderingarna 
undersöks. Diskurserna är språkligt burna och uttrycks genom handling, diskursiva praktiker. 
Undersökningen genomförs genom en diskursanalys. En redogörelse för detta ges under rubriken 
metodologi. I detta arbete betraktas diskurs som det som sägs om någonting med avseende på 
innebörden och betydelsen i det som sägs. Diskurs blir då inte bara det faktiskt sagda utan också vad 
vi menar med det sagda och hur det påverkar vårt handlande, vår praktik. Diskurs blir ett sätt att tala, 
handla och vara, en diskursiv praktik. I studien undersöks vilka diskursiva praktiker som kan urskiljas 
i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik utifrån de studerade värderingarna (Skolverket, 
2011a). 

4.5 Läroplan 
Utbildningsväsendet i Sverige styrs av olika lagar och regler − styrdokument. Dessa kan vara 
fastställda på nationell, kommunal eller lokal nivå. Riksdag och regering anger de övergripande 
nationella målen i skollagen, skolförordning, läroplaner och kursplanerna för grundskolan. 

Läroplan är en förordning vilken fastställs av regeringen och som ska följas av de verksamheter vilka 
förordningen omfattar. I läroplanerna beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål och 
riktlinjer för arbetet. Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har 
var sin läroplan, vilken tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna utgör en samlad 
läroplan för respektive skolform. Från och med läsåret 2011/12 är läroplanen samlad, dvs. 
kursplanerna ingår som ett kapitel i läroplanen istället för att som förut ligga som ett eget dokument 
utanför läroplanen. Den samlade läroplanen innehåller tre delar, Skolans värdegrund och uppdrag, 
Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och Kursplaner. Dessa delar är i princip likadana för 
alla obligatoriska skolformer. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla skolämnen. 
Kursplanerna är indelade i avsnitten syfte och centralt innehåll och kompletteras med kunskapskrav. 
Kursplanernas syfte är att komplettera läroplanen. Där anges målen för undervisningen i varje 
skolämne. För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa den samlade läroplanen som 
en helhet (www.skolverket.se). I Skolverkets  rapport om utökad undervisningstid i matematik 
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poängteras att lärare behöver vara väl förtrogna med intentionen och innehållet i läroplanen samt den 
värdegrund och kunskapsgrund som läroplanen förmedlar (Skolverket 2011d). 

Det svenska ordet läroplan leder tankarna till en officiellt utgiven bok med riktlinjer och föreskrifter 
för undervisningsverksamhet. Däri formuleras de föreskrivna målen och innehållet för verksamheten. 
Det engelska ordet curriculum däremot har en bredare betydelse. Med ordet curriculum menas både 
det föreskrivna innehållet och det faktiskt genomförda stoffurvalet. I studier i läroplansteori används 
ofta ordet läroplan i liknande betydelse som det engelska ordet curriculum, dvs. ett sammanfattande 
ord för stoffurval, organisation och förmedlingsformer i undervisning. Läroplansteori är då teorier om 
och praktik inom fältet gällande dessa saker (Englund, 2005; Linde, 2012). Johansson (2003) ansluter 
sig till denna vidare förståelse av begreppet läroplan och använder sig av begreppet i den bredare 
meningen. I denna bredare mening kan vi se läroplan utifrån olika nivåer; implementerad, avsedd och 
uppnådd läroplan (Johansson, 2003). Till detta kan också läggas en nivå av läroplan som brukar kallas 
den dolda läroplanen (Broady, 1987). Uttrycket den dolda läroplanen (The hidden curriculum) 
introducerades av Philip Jackson under 60-talet. Med uttrycket menas det outtalade innehållet i det 
utvidgade begreppet läroplanen, det som elever lär sig genom skolans kultur och klimat. Ett exempel 
på detta kan vara att en elev under matematikundervisningen kan lära sig exempelvis räknefärdigheter. 
Men utöver det kan eleven också lära sig att ”matte, det begriper en sån som jag mig inte på” (Broady, 
1987, s.10) Läroplansteori är med andra ord ett brett fält med många olika inriktningar. Fokus för 
forskningen kan t.ex. vara ämnesfokus, där det som undersöks är villkor för t.ex. stoffurval i olika 
ämnen eller elevers uppfattningar och förståelse för olika begrepp inom ett ämne. Det kan också 
handla om samhällsfokus där det som undersöks är hur skolans innehåll står i samklang med eller i 
motsättning mot olika rörelser i samhället. Andra exempel på fokus är undervisningsfokus, 
ramfaktorteori, läroboken i fokus och läraren i fokus (Linde, 2012). När det gäller ämnet matematik 
finns det belägg från läroplansforskning med ämnesfokus för att säga att matematik är ett 
paradigmatiskt ämne, vilket betyder att det råder en mer gemensam syn på vilka som är ämnets 
grundläggande begrepp, accepterade teorier m.m. Läroplanen är också relativt styrande i dessa ämnen, 
vilket ger att det råder en större överenskommelse mellan den formulerade läroplanen och det 
stoffurval som lärarna gör än i ämnen som t.ex. samhällskunskap (Linde, 2012). I ämnet matematik 
har man sett en större samstämmighet mellan den formulerade läroplanen och den i undervisningen 
realiserade läroplanen (Linde, 2012). Studier och rapporter har också visat att 
matematikundervisningen i Sverige i hög grad definieras av läroböckerna (Johansson, 2003, 
Skolverket 2011c). Om vi ser på detta med ett samhällsfokus blir det intressant att fråga sig vad som 
ligger bakom en sådan gemensam syn på vad ämnet matematik är. Med ett sådant fokus ser man 
skolans innehåll som ett återskapande av föreställningar och sociala relationer. Huvudfrågan blir då 
hur kontrollen över dessa processer, t.ex. i ämnet matematik sker (Linde, 2012; Popkewitz, 2004). 
Läroplaner speglar hur ett samhälle prioriterar i förhållande till ett ämne, vad som inkluderas i ämnet 
och vad som exkluderas. På så vis gör samhället en värdering av vad som ingår i ämnet och inte ingår, 
vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Detta leder till att värdering av utbildning pågår både 
när vi planerar för det och när vi inte gör det. Linde (2012) anser att läroplaner anger vad som räknas 
som giltig kunskap och på så vis också vad som är viktig kunskap för det samhälle där läroplanen 
skapas. ”Studiet av läroplansteori kan också hjälpa oss att förstå och avslöja makten över våra sinnen 
och att kunna påverka skola och utbildning.” (Linde, 2012, s. 11). Genom att förstå vad som räknas 
och värderas som giltig kunskap i kursplanen i matematik kan vi också få syn på de argument eller 
värderingar som också styr undervisning i matematik. 
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Bjerneby Häll (2006) har i en studie undersökt vilka argument för matematik som finns eller har 
funnits i svensk skola samt vilken matematik medborgare i Sverige behövt i ett historiskt perspektiv. 
När det gäller vilken kunskap i matematik som en medborgare i Sverige behöver, för att i vardagslivet 
kunna tillvarata sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, har detta varierat genom historien och 
förändrats med samhällets utveckling (Bjerneby Häll, 2006). Popkewitz (2009) pekar på att det i ett 
samhälle finns en gemensam syn på vad matematik är. Denna syn bygger på att vi i skolan, på samma 
gång som vi lär oss matematik, också lär oss vad matematik är. Matematiken är inte någonting statiskt 
som finns där ute och vi kan upptäcka. Istället bygger vår syn på vad matematik är på att vi har 
deltagit i institutionaliserade praktiker, nämligen skolan. Samtidigt är det samhället som skapar 
skolmatematiken genom t.ex. styrdokument. (Lundin, 2008). På så sätt skapas synen på vad 
skolmatematik är av samhället genom exempelvis styrdokument, men samhällets syn på vad 
skolmatematik är bygger i sin tur på den skolmatematik som undervisas i skolan. Lundin (2008) gör en 
distinktion mellan skolmatematik och matematik. Skolmatematiken är en social institution med syfte 
att förmedla kunskaper i matematik till barn och ungdomar. Matematik kan förstås som det den 
skolmatematiska undervisningen syftar till att förmedla. Dessa två är förenade med varandra genom att 
våra uppfattningar om vad matematik är, alltså det som förmedlas genom skolans undervisning i 
skolmatematik, formas samtidigt som vi också får kunskaper om/i matematik. Skolmatematiken 
konstituerar matematiken. (Englund, 2005; Lundin, 2008). Skolan fyller en viktig funktion i att 
disciplinera det uppväxande släktet genom att förmedla värderingar och handlingsmönster (Lundin, 
2008). Genom undervisning fostras eleverna in i en kultur. Denna process är att betrakta som 
interaktiv, där eleven själv också har viss påverkansmöjlighet. Undervisning kan med andra ord 
betraktas som en reproducerande process. I denna process återskapas kultur från en generation till en 
annan, men detta återskapande innebär både bevarande och förändring (Bishop, 1991; Popkewitz, 
2009). 

I det här arbetet ser jag läroplanen som det politiska dokument vilket är publicerat av officiella 
myndigheter och beskriver innehåll och mål för den obligatoriska grundskolan. Läroplanen och 
kursplanen är en del av den formulerade läroplanen. I denna studie kan man säga att det är relationerna 
mellan skolmatematik och matematik som undersöks. De inommatematiska värderingar som 
undersöks är värderingar vilka man kan hänföra till matematik, medan kursplanen ger uttryck för 
skolmatematik. På så sätt skulle man kunna säga att det denna studie syftar till att undersöka är de 
avtryck som matematiken gör i skolmatematiken, eller om man vänder på det, hur man i beskrivningen 
av skolmatematiken i kursplanen väljer ut och betonar matematiken. Detta i sin tur är en del av det 
som formar och påverkar hur elever uppfattar matematiken och matematikundervisningen. 

5 Metodologi 
Detta arbete utgår ifrån ett diskursorienterat perspektiv. Att beskriva metodologi istället för teori för 
sig och metod för sig är ett sätt att visa på att dessa båda hör ihop. Den teoretiska och epistemologiska 
grunden står för ett sätt att se på omvärlden och språkets betydelse vilket påverkar val av 
forskningsfrågor och forskningsobjekt. Detta påverkar i sin tur val av insamlingsmetod. Analysarbetet 
blir inte bara en fråga om att välja och använda sig av färdiga metoder utan istället som en teoretisk 
process. I denna process skapas forskningsobjekt och forskningsfrågor vilka är sammanbundna med 
teorierna, eftersom forskningsobjektet skapas i en teoretisk process och metoden väljs utifrån 
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forskningsobjektet (Fairclough, 2010). Att välja en metodologi handlar för Fairclough (2010) inte bara 
om att välja en metod från en uppsättning befintliga metoder.  

Det övergripande syftet med studien är att identifiera konsekvenserna av hur användandet av och val 
av ord i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik explicit eller implicit lyfter fram värderingar. 
Detta sker genom en kritisk diskursanalys. Arbetets empiriska material utgörs av kommentarmaterialet 
till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). I analysen av materialet har jag utgått från kritisk 
diskursteori. Denna metodologi har sina rötter i en forskningsgrupp vid Lancaster universitet i England 
och har utvecklats runt förgrundsfiguren och professorn i sociolingvistik, Norman Fairclough (Winther 
et al., 2000).  

5.1 Diskursanalys 
Diskursanalys är ett brett fält med många olika positioner (Winther et al., 2000). Inom diskursanalys är 
man intresserad av att ge perspektiv på fenomen i ett meningsfullt sammanhang. Intresset ligger i att 
ställa sig frågor om hur konstruktioner byggs upp snarare än att konstatera att de är konstruerade. 
Gemensamt är att det som analyseras är hur språket används. Gee (2011) beskriver två olika 
angreppssätt vilka båda har rötterna i lingvistik. Ett angreppssätt undersöker språket ur en innehållslig 
aspekt, det skulle exempelvis kunna vara teman eller frågor som tas upp i en konversation eller 
tidningsartiklar. Ett annat angreppssätt är att undersöka språkets struktur ur en grammatisk aspekt för 
att se hur strukturen är ett stöd i skapandet av mening i en specifik kontext (Gee, 2011). De olika 
angreppssätten ”delar några nyckelpremisser, vissa centrala föreställningar om hur storheter som 
´språk´ och ´subjekt´ ska förstås. De delar också en målsättning om att bedriva kritisk forskning, det 
vill säga utforska och kartlägga maktrelationer i samhället.” (Winther et al., 2000, s. 8). Gemensamt är 
också en kritisk inställning till självklar kunskap, hur vi uppfattar och representerar världen är 
präglade av kulturell och historisk kontext, att kunskap frambringas i social interaktion och att det 
finns ett samband mellan kunskap och social handling eller diskursiva aktiviteter (Winther et al., 
2000).  

Det finns ett ökat intresse för diskursiva aktiviteter i matematikklassrummet (Morgan, 2006; Ryve, 
2011). Ryve (2011) har undersökt ett stort antal artiklar för att se hur forskare definierar 
diskursbegreppet och hur de gör när de analyserar diskurser. Han kan se att ett fåtal av forskarna 
definierar diskursbegreppet i sina arbeten. Majoriteten av forskarna använder sig av begreppet diskurs 
i betydelsen tal eller dialog, vilket Ryve ser som ett ateoretiskt sätt att använda begreppet. Istället 
förespråkar Ryve att arbeten vilka använder sig av diskursbegreppet också ska definiera hur de 
använder sig av detta (Ryve, 2011). I detta arbete finns en redogörelse för den syn på diskurs som 
arbetet utgår ifrån dels under kapitlet teoretisk referensram, dels nedan och i det sammanhanget mer 
knutet till det metodologiska analysverktyget kritisk diskursanalys. 

5.2 Kritisk diskursanalys 

5.2.1 Inledning 

I denna studie har jag använt mig av Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) som metodologiskt 
analys verktyg. I Faircloughs (2010) beskrivning har CDA tre grundläggande egenskaper. Dessa är det 
relationella, det dialektiska och det transdiciplinära (Fairclough, 2010). Det relationella kan beskrivas 
som att fokus för forskning inte primärt är objekt eller individer utan istället ligger fokus på sociala 
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relationer (Fairclough, 2010). Sociala relationer är komplexa och går på många sätt in i varandra på så 
sätt att det kan handla om relationer mellan relationer. Diskurs ses exempelvis som en komplex 
uppsättning av relationer, kommunikativa relationer mellan människor som pratar, skriver eller på 
annat sätt kommunicerar med varandra, men också kommunikativa händelser som tidningar, 
konversationer, artiklar osv., det kan också handla om diskursiva objekt som språk, diskurser och 
genrer. Det finns relationer mellan diskurser och objekt som människor, makt eller institutioner. 
Diskurser är inte en lätt identifierbar enhet men vi kan förstå vad diskurser är genom att analysera 
relationer . Det dialektiska kan beskrivas som att relationer är dialektiska. Det är relationernas 
dialektiska karaktär som gör att det inte går att förstå diskurs som ett separat objekt. Dialektiska 
relationer kan förstås som relationer mellan objekt som är olika men ändå inte helt separata i den 
meningen att det ena utesluter det andra. Som exempel visar Fairclough (2010) på makt och diskurs. 
Makt och diskurs är olika delar av den sociala processen. Men samtidigt är makt till viss del diskurs 
och diskurs till viss del makt. Komplexiteten hos maktrelationer komprimeras och förenklas i 
diskurser. Diskurser fungerar ideologiskt och att diskursanalys har som syfte att systematiskt studera 
diskursiva praktiker, händelser och texter samt sociala och kulturella strukturer, relationer och 
processer. I Faircloghs (2010) kritiska diskursanalys är det inte diskursen i sig som analyseras utan 
istället relationer mellan diskurser, mellan diskurser och andra objekt, element eller moment. Sådan 
forskning måste enligt Fairclough (2010) bedrivas på ett transdiciplinärt sätt. I mitt arbete betraktar 
jag kursplanen i matematik som en kommunikativ händelse. Syftet med kursplanen är att 
kommunicera någonting till läsaren. Genom detta skapas en relation till läsaren. I analysen av 
kursplanen undersöker jag den kommunikativa händelsen (kursplanen) för att få syn på diskurser i 
denna. Undersökningen kan betraktas som en textanalys där relationer mellan diskurser i lärplanen och 
läsaren undersöks. 

Textanalyser används inom kritisk diskursanalys som en ingång till att analysera och få insikt i hur 
diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i texter. Men endast textanalys är inte tillräckligt för att 
göra en diskursanalys. Förbindelserna mellan texterna och samhälleliga och kulturella processer och 
strukturer måste också undersökas. Textanalys kombineras med social analys (Winther et al., 2000). 
”Faircloughs teori- och metodbyggande handlar om att undersöka språkbruk i vardagens sociala 
interaktion.” (Winther et al., 2000, s. 71). Figuren nedan visar Faircloughs tredimensionella modell för 
diskursanalys. Modellen kan fungera som en analytisk ram för empirisk forskning.  

Figur 2 Faircloughs 3D-modell för kritisk 

diskursanalys (Winther et al., 2000, s. 74) 

 
 

Användning av modellen ger implikationer för 
hur språkbruk som en kommunikativ händelse ska 
tolkas. Språkbruk har tre dimensioner: 

• ”den är en text  
• den är en diskursiv praktik, som innebär 

produktion och konsumtion av texter 
• den är en social praktik.” (Winther et al., 

2000, s. 74) 

Dessa dimensioner ska tas hänsyn till vid 
analysen av en kommunikativ händelse i en 
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kritisk diskursanalys. Textdimensionen av den kommunikativa händelsen handlar om textens 
egenskaper. Detta är den empirnära delen av analysen, där texten i sig analyseras lingvistiskt. Med ett 
utvidgat textbegrepp kan text här ses som t.ex. tal, bild, skrift (Winther et al., 2000).  

I det empiriska material som undersöks i denna studie består texten av enbart skriftlig text, texterna ur 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. För att undersöka i vilken utsträckning de 
värderingar som WiFi-studien utgår ifrån också är representerade i kursplanen i matematik, har jag 
koncentrerat mig på de ord vilka kan sägas känneteckna de sex olika värderingarna (se figur 3) 
beskrivna av Bishop (1991). En sökning på dessa ord har sedan gjorts i kommentarmaterialet för att se 
hur ofta orden förekommer. Med dimensionen diskursiv praktik menas de produktions- och 
konsumtionsprocesser vilka är förbundna med texten. Här handlar det om att analysera de diskursiva 
praktiker som artikuleras i texten (Winther et al, 2000). I detta fall handlar det om att identifiera hur 
värderingar artikuleras och uttrycks i texten samt vilka diskursiva praktiker, och därmed också 
diskurser, som kan urskiljas i detta. Den tredje dimensionen, social praktik handlar om den sociala 
praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Här analyseras om och på vilket sätt den 
diskursiva praktiken reproduceras eller förändrar den existerande diskursordningen och vilka 
konsekvenser det i så fall har för den sociala praktiken (Winther et al., 2000). Viktigt att tänka på är att 
de tre dimensionerna inte är distinkt skiljda åt. När man analyserar textens lingvistiskt analyserar man 
också de diskursiva praktikerna och omvänt (Fairclough, 2010). Men analysen av de tre 
dimensionerna ser olika ut. Analysen av diskursiv praktik fokuserar på hur upphovsmannen till en text 
bygger på redan existerande diskurser och genrer i textproduktionen och hur mottagaren av texten 
använder sig av diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten. Analysen av texten 
fokuserar på de formella dragen hos texten t.ex. vokabulär, grammatik, sammanhang mellan satser och 
hur dessa skapar diskurser och genrer lingvistiskt (Winther et al., 2000). ”Relationen mellan texterna 
och den sociala praktiken medieras av den diskursiva praktiken.” (Winther et al., 2000, s. 75). När 
människor använder språk (text) för att producera och konsumera texter (diskursiv praktik) bildar och 
bildas dessa texter av social praktik. Alla kommunikativa händelser kan betraktas som en form av 
social praktik eftersom den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen. En kommunikativ 
händelse konstruerar och konstrueras av den bredare sociala praktiken genom dess relation till 
diskursordningen (Fairclough, 2010).  

Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden, ideologiska 
effekter, mellan sociala grupper hävdar man inom kritisk diskursanalys (Winther et al., 2000). Kritisk 
diskursanalys är kritisk genom att den synliggör den diskursiva praktikens roll i konstruktionen och 
upprätthållandet av den sociala världen och dess ojämlika maktförhållanden. Den syftar till att 
synliggöra frågor om sociala orättvisor i ett brett perspektiv, t. ex. ojämlikhet eller brist på frihet. 
Genom att analysera källor och orsaker till orättvisor blir det möjligt att göra motstånd mot dem och 
åstadkomma förändring (Fairclough, 2010). Ett grundläggande fokus inom diskursanalysen är 
relationen mellan språk och makt. På vilket sätt används språk för att utöva makt? Hur reproduceras 
och kommuniceras maktordningen genom språkliga strukturer?  

I detta arbete undersökes hur värderingar syns i texten, de diskursiva praktikerna vilka kommer till 
uttryck genom diskurser samt de sociala praktikerna i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a).  

5.2.2 Diskurs 

En central utgångspunkt för Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys är att diskurs är en viktig form 
av social praktik där diskurs både reproducerar och förändrar kunskap och betydelsesystem, sociala 
identiteter, sociala relationer och maktrelationer, men också formas av sociala praktiker och strukturer. 
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Diskurs är på så vis både konstituerande och konstituerad. Detta utgör en skillnad från mer 
poststrukturalistiska perspektiv som exempelvis Laclau & Mouffes (1985 refererad i Winther et al., 
2000) diskursteori där diskurs enbart ses som konstituerande. Diskurs har ett dialektiskt förhållande till 
andra sociala dimensioner. Sociala dimensioner har både diskursiva och icke-diskursiva element. 
Exempel på icke-diskursiva element är den fysiska praktiken i byggandet av en bro, medan 
kommunikationsplanering är exempel på diskursiv praktik (Winther et al, 2000).  

I Faircloughs (2010) betydelse av begreppet diskurs har diskurs olika betydelser och används på olika 
sätt i olika studier. Han visar på tre av dessa betydelser, nämligen a) meningsskapande som ett element 
i en social process, b) det språkbruk som associeras med ett speciellt socialt område eller praktik (t.ex. 
politisk diskurs), c) ett sätt att konstruera aspekter vilka associeras med ett särskilt socialt perspektiv 
(t.ex. en neo-liberal globaliseringsdiskurs). Fairclough utgår ifrån betydelsen av diskurs i a) och 
påpekar att detta är den mest abstrakta och generella betydelsen. Detta val av betydelse ger också den 
fördelen att objektet i en diskursanalys då kan ses som olika semiotiska modaliteter av vilka språket är 
en (Fairclough, 2010).  

Fairclough (2010) skiljer, till skillnad från Foucault (1993), mellan diskursiv praktik och annan social 
praktik. Diskursbegreppet blir reserverat för text, tal och andra semiotiska system (t. ex. gester) och 
består då enbart av lingvistiska element. ”I diskursiva praktiker produceras (skapas) och konsumeras 
(mottagning och tolkning) texter, talspråk men också bilder.” (Winther et al., 2000, s. 23). Den 
diskursiva praktiken och andra sociala praktiker samspelar med varandra så att dessa konstituerar 
varandra. Exempel på sociala praktiker är t. ex. ekonomiska strukturer eller institutionaliseringar av 
bestämda former av socialt handlande. Diskursiva praktiker reproducerar eller förändrar sociala 
praktikerna och omvänt. ”Tillsammans konstituerar de diskursiva praktikerna och de andra sociala 
praktikerna vår omvärld.” (Winther et al., 2000, s. 2 5).  

Med hjälp av kritisk diskursanalys kan jag få syn på vad som sägs i materialet, men kanske också få 
syn på vad som inte sägs. Materialet kan med diskursanalytiska begrepp ses som språkliga utsagor 
som beskriver en verklighet, i detta fall vad materialet säger om eller inte säger om värderingar av 
matematikämnet. Beskrivningen av verkligheten varierar med diskursen. I uppsatsen beskrivs både de 
diskursiva praktiker som är synliga i materialet och de diskursiva praktiker som inte syns i materialet. 

5.3 Studerade styrdokument 
De styrdokument som ligger till grund för detta arbete är nu gällande kursplan i matematik för den 
obligatoriska skolan. Till varje kursplan för ett enskilt ämne finns det ett kommentarmaterial. Detta 
riktar sig till lärare och rektorer. Syftet med kommentarmaterialet är ”att ge en bredare och djupare 
förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen.” (Skolverket, 
2011a, s. 4). Kommentarmaterialet ska med andra ord ge en mer omfångsrik och djupare uppfattning 
av de tankar som ligger bakom texterna i kursplanerna. Materialet redogör också för det centrala 
innehållets progression över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade.  

Detta arbetes empiriska material utgörs av kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a). Jag valt att använda mig av kommentarmaterialet istället för kursplanen i sig. 
Detta beror på att eftersom jag vill undersöka vilka värderingar som är synliga i hur matematiken 
beskrivs i läroplanen är det också relevant att undersöka texterna som ger en mer omfångsrik och 
djupare uppfattning av de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. 
Kommentarmaterialet består av två olika delar. Den första delen är en inledning där en övergripande 
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beskrivning av den samlade läroplanen ges. Denna del av texten har inte tagits med i analysen då den 
beskriver läroplanens struktur och upplägg och inte kursplanen i matematik. Den andra delen består av 
kommentarer till och förtydliganden av innehållet i kursplanen i matematik. Det är den del av texten 
som har analyserats i detta arbete.  

5.4 Metod 
I denna studie undersöks hur Bishops värderingar (1991) syns i kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2011a). Undersökningen utgår ifrån de sex olika värderingarna beskrivna 
under rubriken Inommatematiska värderingar. Jag har använt mig av Faircloughs (2010) kritiska 
diskursanalys (CDA) som metodologiskt analysverktyg. Som analytisk ram för studien har 
Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys fungerat. Modellen visar tre dimensioner i vilka 
språkbruk kan undersökas (se figur 3). De tre dimensionerna är texten, diskursiva praktiker och sociala 
praktiker. Användning av modellen ger implikationer för hur språkbruk som en kommunikativ 
händelse ska tolkas. I detta fall ses kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 
2011a) som en kommunikativ händelse. I kommentarmaterialet undersöks det språkbruk som används. 
Språkbruket undersöks med hjälp av de tre dimensioner vilka modellen anger. Dessa dimensioner 
betyder att språkbruket i kommentarmaterialet betraktas som text, diskursiv praktik och social praktik 
(Winther et al., 2000). 

5.4.1 Text 

Textdimensionen av den kommunikativa händelsen handlar om textens egenskaper. Här analyseras 
texten i sig lingvistiskt (Winther et al., 2000). Arbetets empiriska material utgörs av 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). I det empiriska material som 
undersöks i denna studie består texten av enbart skriftlig text, texterna ur kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik. För att undersöka i vilken utsträckning de värderingar som WiFi-studien utgår 
ifrån är representerade i kursplanen i matematik valdes ord som kan sägas känneteckna de sex olika 
inommatematiska värderingar beskrivna av Bishop (1991). Orden kan ses i tabell 3 nedan. Texten 
undersöks i avseende att se vilka ord som används och hur ofta förekommande dessa ord är. En 
sökning på dessa ord har sedan gjorts i kommentarmaterialet för att se hur ofta orden förekommer. 
Därefter har meningarna i vilka orden används analyserats och utifrån denna analys har olika teman 
urskiljts. 

5.4.1.1 Val av ord 

För att kunna undersöka i vilken utsträckning de inommatematiska värderingarna är representerade i 
kursplanen valdes ord som kan sägas känneteckna de olika värderingarna. Valet av ord gjordes efter 
den beskrivning som Bishop (1991) ger av värderingarna (se rubriken Inommatematiska värderingar). 
Varje ord som har utvalts har antingen använts ofta i Bishops beskrivning eller använts i meningar 
som tydligt har beskrivit värderingen. Ett exempel på detta är en mening som ”Valuing rationalism 
means appreciating argument, reasoning, logical analysis and explaniations.” (Bishop, 1991, s. 64). 
Utifrån denna mening valdes orden argument, resonemang, logik och förklaring. I tabellen nedan syns 
de ord, vilka har valts som kännetecknande för respektive värdering. 
  

Värdering Rationalism Objektism Kontroll Utveckling Öppenhet Mysterium 

Känne- Logik Objekt Kontroll Framsteg Matematik- Mystetrium 
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Figur 3 Ord som kännetecknar de inommatematiska värderingarna 

 

5.4.1.2 Antal ord 

Sökningen på orden skedde genom sökverktyget i Adobe Reader. När ordet hittades plockades 
meningen ut och lades i en tabell. Det fanns en tabell för varje värdering, totalt sex tabeller. I 
tabellerna fanns en kolumn för varje ord eller grupp av ord exempelvis fanns en kolumn för logik, 
logisk och logiska. När sökningen var klar räknades antal ord i varje kolumn. 
När de undersökta orden har förekommit i materialet för att beskriva någonting som inte direkt har 
med innehållet i kursplanen att göra har detta inte räknats med. Det kan t.ex. handla om en beskrivning 
om hur materialet i sig ska användas eller tolkas. I följande mening används ordet kunskap för att 
beskriva hur materialet är upplagt. Meningen har då inte räknats med i antalet gånger ordet kunskap 
förekommer. ”Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och 
hur kunskapskraven är konstruerade.” (Skolverket, 2011a, s. 4). 

En utgångspunkt i undersökningen har varit att enskilda ord signalerar en värdering. Det kan dock vara 
så att i en och samma mening förekommer ord som signalerar olika värderingar. Ett exempel på detta 
och hur det har tolkats kan ses i följande mening. ”Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang samt utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik.” 
(Skolverket, 2011a, s. 11). I meningen förekommer ordet resonemang vilket kännetecknar värderingen 
rationalism och ordet uttrycksformer vilket kännetecknar värderingen objektism. Meningen har då 
lagts in i tabellen för värderingen rationalism i kolumnen för resonemang och i tabellen för 
värderingen objektism i kolumnen för uttrycksformer. På så vis har meningen visserligen räknats med 
två gånger men för olika ord.  

I studien har ordens förekomst räknats. Ingen viktning har gjorts beroende på sättet de används på när 
räkningen av antal ord har skett. Det skulle till exempel kunna vara så att ordet argument har 
förekommit i en mening som ”argumentation ska användas i undervisningen” eller i meningen 
”argumentation ska inte användas i undervisningen”. I ett sådant fall skulle ordet argumentation räknas 
med i båda meningarna när det gäller antal förekomster av ordet. I analysen av resultatet har dock 
betydelsen av meningen och sättet ordet använts på tagits med i beräkningen. T.ex. skulle ordet 
argumentation i exemplet ovan signalera värderingen rationalism i den första meningen medan i den 
andra meningen skulle ordet inte ha signalerat detta.  
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5.4.1.3 Teman 

När undersökningen av hur många gånger orden förekommer var gjord startade analysen av de 
meningar i vilka orden användes. Den betydelse som ordet hade i meningen och hur ordet användes 
analyserades. Ur denna analys urskiljdes några olika teman för de olika värderingarna. Några av dessa 
teman återkom i analysen av flera värderingar.  

I analysen kunde det vara så att en mening kan signalera två olika teman. Ett exempel på detta och hur 
meningen har analyserats kan ses i följande. ”Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att 
utveckla förmågan att kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Meningen kan analyseras från ett perspektiv att den beskriver ett 
matematiskt innehåll. Att kunna analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp skulle 
då vara det som signalerade en sådan tolkning. Men meningen säger också att de matematiska 
begreppen ska användas vilket istället skulle signalera en användning av ordet som mer handlade om 
tillämpning av matematiska kunskaper. Eftersom använda kommer först i meningen och därför skulle 
kunna ses som prioriterat har jag valt att klassificera meningen som att den beskriver temat 
tillämpning mer än temat matematiskt innehåll. 

Analysen av ordens förekomst startade med en analys av de ord vilka kännetecknar värderingen 
rationalism och objektism. I den analysen framkom några teman. Dessa teman ledde till att analysen 
av värderingarna kontroll och utveckling till viss del utgick från dessa teman. Analysens resultat 
påverkade resten av analysen på så vis att vissa teman kunde urskiljas redan i den första analysen. 
Dessa teman visade sig sedan även i analysen av andra värderingar. Det skulle kunna vara så att 
upptäckten av teman i analysen av värderingen rationalism gjorde så att fokus kom på dem. Vilket i 
sin tur kan ha betytt att analysen av de övriga värderingarna påverkades av detta fokus. Andra teman 
hade möjligtvis påverkat materialet på andra sätt. Viktigt att tänka på i en kritisk diskursanalys är att 
de tre dimensioner texten, diskursiv praktik och social praktik, inte är distinkt skilda åt. När man 
analyserar textens lingvistiskt analyserar man också de diskursiva praktikerna och omvänt (Fairclough, 
2010). 

5.4.2 Diskursiva praktiker 

Med dimensionen diskursiv praktik menas de produktions- och konsumtionsprocesser vilka är 
förbundna med texten. Här handlar det om att analysera de diskursiva praktiker vilka artikuleras i 
texten (Winther et al., 2000). I detta fall handlar det om att identifiera hur värderingar artikuleras och 
uttrycks i texten samt vilka diskursiva praktiker som kan urskiljas i detta. I analysen av resultatet av 
sökningen på ord framkom några olika teman vilka fanns representerade under flera olika värderingar. 
Från dessa teman urskiljdes några diskursiva praktiker. Med diskursiva praktiker avses här det som 
ovan beskrivs som vad texten handlar om. En annan aspekt av diskursiva praktiker är vad texten inte 
handlar om. I materialet kunde urskiljas dels diskursiva praktiker som var representerade materialet i 
mycket liten utsträckning och någon diskursiv praktik som inte alls fanns med.  

I detta arbete betraktar jag kursplanen i matematik som en kommunikativ händelse. Syftet med 
kursplanen är att kommunicera någonting till läsaren. Genom detta skapas en relation till läsaren. I 
analysen av kursplanen undersöker jag den kommunikativa händelsen (kursplanen) för att få syn på 
diskursiva praktiker i denna. Det jag undersöker kan betraktas som relationer mellan diskursiva 
praktiker i läroplanen och läsaren. 
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5.4.3 Sociala praktiker 

”Relationen mellan texterna och den sociala praktiken medieras av den diskursiva praktiken.” 
(Winther et al., 2000, s. 75). När människor använder språk (text) för att producera och konsumera 
texter (diskursiv praktik) bildar och bildas dessa texter av eller i en social praktik. Alla kommunikativa 
händelser kan betraktas som en form av social praktik eftersom den reproducerar eller ifrågasätter 
diskursordningen. En kommunikativ händelse konstruerar och konstrueras av den bredare sociala 
praktiken genom dess relation till diskursordningen (Fairclough, 2010). I Faircloughs (2010) 
tredimensionella modell för diskursanalys (se figur 2) syns sociala praktikers förhållande till de andra 
två delarna (text och diskursiv praktik). Sociala praktiker går i modellen att se som ett golv eller en 
grund för de andra dimensionerna.  

I mitt arbete ser jag sociala praktiker som en bas för hur vi talar och skriver om någonting. Kursplanen 
i matematik blir en social praktik när den läses och förstås av rektorer och lärare i grundskolan. 
Kursplanen är ett politiskt dokument som präglas av en gemensamt förhandlad syn på vad matematik 
och matematikundervisning är och ska vara. I denna mening blir kursplanen en social praktik i 
sambandet mellan det språkbruk som används i kommentarmaterialet i matematik och den sociala 
praktik i vilken texten ingår. 

6 Analys/Resultat 
I detta kapitel visas resultat och analys av språkbruket i kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2011a) och hur värderingar kommer till uttryck i texten. Analysen har gjorts 
med hjälp av Faircloughs (2010) tre dimensioner, vilka har beskrivits ovan. Dessa dimensioner är 
texten, diskursiva praktiker och sociala praktiker. Analys och resultat kommer därför att presenteras 
under rubrikerna Analys/Resultat av texten, Analys/Resultat av diskursiva praktiker och 
Analys/Resultat av sociala praktiker. Presentationen av resultaten kan kopplas till frågeställningarna 
på så sätt att fråga 1 Vilka ord som kan sägas känneteckna de inommatematiska värderingarna används 
i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? Hur används dessa ord? besvaras under rubriken 
Analys/Resultat av texten, fråga 2 Vilka diskursiva och sociala praktiker kan utläsas ur materialet? 
besvaras under rubriken Analys/Resultat av diskursiva praktiker respektive Analys/Resultat av sociala 
praktiker. 

6.1 Analys/Resultat av texten 
I denna del presenteras analys och resultat av den studerade texten, kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Dels visas resultatet för sökningen av hur ofta de ord 
vilka kännetecknar värderingarna förekommer, dels presenteras en analys av hur dessa ord används. 
Analysen är uppdelad utifrån de sex olika värderingarna rationalism, objektism, kontroll, utveckling, 
öppenhet och mysterium. Varje värdering inleds med en tabell över resultatet på sökningen av ord. I 
tabellerna syns hur ofta orden förekommer i kommentarmaterialet. Därefter följer en analys av det 
funna resultatet.  

Eftersom sökningen är gjord efter utvalda ord kan det vara så att en och samma mening finns med i 
sökningen för flera ord. Ett exempel på detta är meningen ”Kursplanen anger att eleverna ska ges 
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möjlighet att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.” (Skolverket, 2011a, s. 11). 
Exempel ges på hur jag har analyserat sådana meningar. I tabellen finns ett exempel på hur en mening 
som innehåller ordet kan se ut. I sidreferensen efter meningen avses Skolverket, 2011a. Meningarna är 
valda för att visa en mening som skulle kunna ses som typisk för på vilket sätt meningen används i 
materialet. På sätt och vis blir detta en svårighet då ordet förekommer endast ett fåtal gånger med 
något olika innebörder sinsemellan. Vad som då kan ses som typiskt är svårt att avgöra och meningen 
är då mer vald för att illustrera ordets betydelse än för att ge exempel på en typisk användning av 
ordet. Det kan också vara så att ordet används med olika betydelser i materialet. Meningen är då vald 
från den betydelse som är mest förekommande. I analysen av resultatet använder jag mig endast av ett 
av de ord som är liknande, exempelvis skriver jag bara argument istället för argument, argumentera, 
argumentation. Detta väljer jag att göra för att underlätta läsandet. Jag använder mig av det ord som 
jag ser som huvudordet, exempelvis argument. 

 

6.1.1 Rationalism 

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen rationalism förekommer i texten. I 
resultatet för ord som argument och resonemang redovisas argument, argumentera och argumentation 
som A i tabellen. Ord som resonera och resonemang redovisas som R. Under dessa delresultat visas 
också hur ofta dessa ord förekommer sammanlagt.  

Tabell	  –	  Rationalism	  

Rationalism                   

Känne -
tecknande  

logik 
logiska 
logiskt 

förklara 
förklaring 

argument 
argumentera 
argumentation 
resonera 
resonemang 

abstraktion 
abstrakt 
abstrakta 

matematiska 
idéer 

bevis  
bevisföring 

Exempel på 
mening 

Kursplanen 
anger att 
eleverna ska 
ges möjlighet 
att 
argumentera 
logiskt och 
föra 
matematiska 
resonemang. 
(s 11) 

Lika viktigt 
som att själv 
kunna 
kommunicera 
matematik är 
det att kunna 
lyssna till och 
ta del av andras 
beskrivningar, 
förklaringar 
och argument. 
(s 11) 

Kursplanen 
anger att 
eleverna ska 
ges möjlighet 
att 
argumentera 
logiskt och 
föra 
matematiska 
resonemang. (s 
11) 

Digital 
teknik kan 
underlätta 
lärandet i 
matematik 
genom att 
den hjälper 
till att 
visualisera 
och 
konkretisera 
abstrakta 
fenomen. (s 
10) 

Att 
kommunicera 
innebär i 
sammanhanget 
att utbyta 
information 
med andra om 
matematiska 
idéer. (s 11) 

På så vis 
lägger 
kursplanen 
grunden för 
elevernas 
förståelse 
av 
innebörden 
i begreppen 
sats och 
bevis i 
framtida 
studier. (s 
21) 

Förekomst  4 ggr  2 ggr A/13 ggr 
R/15 ggr 
28 ggr 

 3 ggr  1 ggr  2 ggr 

Totalt 40 ggr      

Figur 4 Tabell resultat Rationalism 
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Analys	  av	  resultat	  –	  Rationalism	  

Ord som kännetecknar rationalism förekommer färre gånger i kommentarmaterialet än ord som 
kännetecknar objektism, vilket visas nedan. Men när man betraktar de ord som kännetecknar 
rationalism är det stor skillnad mellan hur ofta de olika orden förekommer. Här finns det en spännvidd 
från 1 gång (matematiska idéer) till 28 gånger (argument och resonemang). 

 

Figur 5 Tabell jämförelse mellan ord Rationalism 

 

Vi kan se i tabellen ovan att orden argumentation och resonemang förekommer fler gånger än de 
andra orden vilka kännetecknar rationalism och kan därför sägas ha en stark representation. Orden 
förekommer också relativt många gånger i kommentarmaterialet, sammanlagt 28 gånger. Nio av de 
gånger orden argument och resonera förekommer, förekommer de i samma mening. Det tycks alltså 
som om de två orden används tillsammans för att förstärka eller komplettera varandra. Det handlar inte 
bara om att argumentera eller resonera utan att använda argument för att föra ett resonemang vilket 
kan ses i dessa meningar. ”En ytterligare aspekt av matematikens kommunikativa karaktär är att 
kunna föra resonemang. När eleverna får möjlighet att föra matematiska resonemang kan de resonera 
sig fram till olika lösningar med hjälp av både informella och formella matematiska argument.” 
(Skolverket, 2011a, s. 11). Av citatet ovan framgår också att matematikens kommunikativa karaktär 
lyfts fram i kursplanen. Att orden argument och resonemang förekommer relativt ofta i 
kommentarmaterialet kan ses som att det är en särskild sorts kommunikation man vill lyfta fram, 
nämligen en kommunikation som bygger på resonemang och argumentation. 

De två gånger som orden förklara eller förklaring förekommer finns orden argument i båda dessa 
meningar och ordet resonera i en av dem. En gång är det eleven som ska förklara eller lyssna till andra 
elevers förklaringar. Den andra gången används ordet för att exemplifiera sambandet mellan geometri 
och algebra, där geometriska förklaringar kan beskrivas med hjälp av algebra. Ordet förklaring verkar 
alltså inte ha en särskild stark representation i materialet. Ordet förklaring skulle kunna ses som en 
form av kommunikation. Men denna form av kommunikation verkar alltså inte lyftas fram i materialet. 
Istället är det, som vi har sett, en annan sorts kommunikation som lyfts fram, nämligen argumentation 
och resonemang. Vi kan se det också i hur ordet logik används. Två, av fyra, gånger där orden logik 
förekommer handlar det om logiska resonemang eller logiken i ett resonemang och i ett fall om att 
argumentera logiskt. Här används alltså ordet logik för att förstärka eller förtydliga vilkens sorts 
argumentation eller resonemang det handlar om. Vi kan se ett exempel på detta i meningen: 
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”Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att argumentera logiskt och föra matematiska 
resonemang.” (Skolverket, 2011a, s. 11). 

Orden matematiska idéer förekommer endast 1 gång. Meningen i vilka orden förekommer (se tabell 
4) handlar om att kommunicera matematik och de matematiska idéerna kan ses som innehållet i denna 
kommunikation.  

Orden bevis och bevisföring förekommer endast två gånger. Den ena gången förekommer orden bevis 
och bevisföring för att beskriva att bevisföring i sig inte ingår i kursplanen. Däremot möter eleverna i 
de senare årskurserna grunderna för bevisföring i det centrala innehållet. Den andra gången ordet bevis 
förekommer är det för att exemplifiera hur kursplanen lägger grunden för elevernas förståelse av 
innebörden i begreppen sats och bevis i framtida studier (se tabell 4).  

Slutsats	  -‐	  Rationalism	  

Att ord som kännetecknar värderingen rationalism med undantag av orden argumentation och 
resonemang förekommer i ganska liten utsträckning skulle kunna tolkas som att denna värdering har 
relativt svag ställning i den svenska kursplanen. Orden matematiska idéer, bevis och logik förkommer 
tillsammans endast sju gånger vilket kan tyckas lite. Men vid en närmare analys av hur orden 
argument och resonemang användas framkommer en delvis annan bild. Av de 28 gånger som orden 
förekommer handlar det tio gånger om argumentation eller resonemang där det matematiska innehållet 
lyfts fram som det som ska vara föremålet för argumentationen eller resonemanget. Ett exempel på 
detta kan ses i följande mening. ”Det innebär att eleverna ska få möjlighet att argumentera för 
formlers giltighet och visa på samband mellan grundläggande geometriska begrepp. De ska också ges 
möjlighet att resonera om och hur man inom matematiken avgör om något är sant eller inte.” 
(Skolverket, 2011a, s. 21). Här handlar det på ett indirekt sätt om bevisföring och matematiska idéer. 

Matematik som ett kommunikativt ämne lyfts fram i materialet. Detta är också någonting som lyfts 
fram särskilt i inledningen till kommentarmaterialet, vilket kommer att diskuteras mer under rubriken 
diskussion. Men av analysen av hur ofta ord som kännetecknar värderingen rationalism framkommer 
att det främst är en särskild sorts kommunikation som lyfts fram, nämligen argumentation och 
resonemang. Vi kan se detta både i hur dessa ord används, men också när ordet logik och orden 
matematiska idéer förekommer så används dessa ord ihop med orden argumentation eller resonemang. 

 

6.1.2 Objektism 

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen objektism förekommer i texten.  

Tabell	  –	  Objektism	  

Objektism                   

Känne -
tecknande  

objekt 
 

konkreta 
föremål 
konkret 
konkretisera 
 

verktyg tillämpning 
tillämpa 

vardag 
vardagliga 
situationer  

växla mellan 
representa-
tionsformer/ 
uttrycks- 
former 
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Exempel 
på mening 

Dessa 
objekt ska 
alla elever 
möta så att 
de tidigt 
får 
möjlighet 
att bekanta 
sig med 
objektens 
utseende, 
namn och 
relationer. 
(s 18) 

Det kan 
också 
innebära att 
med hjälp av 
konkret 
material, 
bilder, 
symboler, 
grafer eller 
formler 
kunna 
beskriva 
begrepp som 
cirkel eller 
exponentiell 
tillväxt. (s 9) 

Som ett 
verktyg inom 
olika 
vetenskaper 
har 
matematiken 
en unik 
ställning och 
den har också 
ett estetiskt 
egenvärde. (s 
7) 

För att 
eleverna ska 
kunna utveckla 
kunskaper om 
obekanta tal är 
det viktigt att 
de får 
möjlighet att 
möta och 
tillämpa 
begreppet i 
olika 
situationer, 
både i kända 
och okända 
sammanhang. 
(s 17) 

De ska utveckla 
kunskaper i att 
tolka vardagliga 
och matematiska 
situationer och 
vidare kunna 
beskriva och 
formulera dessa 
med hjälp av 
matematikens 
uttrycksformer. 
(s 9) 

På de högre 
betygsnivåerna 
krävs också ett 
alltmer 
välfungerande 
sätt att använda 
begreppen och 
beskriva dem 
med flera olika 
matematiska 
uttrycksformer. 
(s 29) 

Förekomst  34 ggr   9 ggr  8 ggr  15 ggr  34 ggr  14 ggr 

Totalt 114 ggr      

Figur 6 Tabell resultat Objektism 

Analys	  av	  resultat	  –	  Objektism	  

Ord som kännetecknar värderingen objektism förekommer relativt många gånger i 
kommentarmaterialet. Men liksom när det gäller värderingen rationalism är det även här skillnad 
mellan hur ofta de olika orden förekommer. Spännvidden ligger mellan åtta gånger (verktyg) och 34 
gånger (vardag eller vardagliga situationer/objekt).  

 

Figur 7 Tabell jämförelse mellan ord Objektism 

 
Orden objekt och vardag eller vardagliga situationer är de ord som har starkast representation när det 
gäller värderingen objektism. Dessa ord förekommer lika många gånger och står tillsammans för mer 
än hälften av förekomsten av ord som kännetecknar värderingen.  

Ordet objekt förekommer 34 gånger i materialet. 25 av de gånger ordet förekommer är det för att 
beskriva ett matematiskt innehåll exempelvis ”På så sätt kan eleverna utveckla kunskaper om och 
förståelse för dels de enskilda objekten, dels relationen mellan olika objekt, till exempel mellan en 
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kvadrat och en kub.” (Skolverket, 2011a, s. 19). De övriga nio gånger som ordet förekommer är 
betydelsen mer inriktad på att beskriva en konkretisering av objekten ”Genom att avbilda och bygga 
geometriska objekt kan eleverna utveckla sin rumsuppfattning och få förståelse för begreppen 
proportionalitet och skala samt hur de kan tillämpas. (Skolverket, 2011a, s. 19). 

Ordet verktyg förekommer åtta gånger. De gånger ordet förekommer används det på två olika sätt. 
Flest gånger, sex gånger, används ordet verktyg för att beskriva matematiken som ett verktyg inom 
olika vetenskaper, framtida studier, framtida yrkesliv eller olika situationer i vardagen. Ett exempel på 
detta ses i följande mening. ”Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper 
som gör det möjligt för dem att använda matematik som ett verktyg i vidare studier.” (Skolverket, 
2011a, s. 7). Ordet verktyg används också för att beskriva att eleven ska ges möjlighet att utveckla 
olika verktyg som behövs för att utveckla kunskaper i matematik.  ”I kunskapsområdet ´Formulera 
och lösa problem´, lyfter kursplanen fram de olika verktyg som eleverna behöver för att utveckla 
kunskaper i och om problemlösning.” (Skolverket, 2011a, s. 25). 

Konkretisering, konkret eller konkreta föremål förekommer sammanlagt nio gånger. Av dessa nio 
gånger kan man utläsa tre olika sätt som ordet används på. Orden används lika många gånger på de tre 
olika sätten. Tre gånger används ordet för att beskriva ett arbetssätt, vilket man tänker sig att lärarna i 
skolan ska använda sig av. Detta exemplifieras i följande mening, ”En annan grundläggande tanke är 
att innehållet utgår från konkreta och elevnära situationer och successivt utvidgas till obekanta 
situationer i vardagen och inom andra ämnesområden.” (Skolverket, 2011a, s. 13). Lika många 
gånger, tre gånger, används ordet för att ge exempel på hur eleven kan kommunicera matematik 
genom att beskriva matematiskt innehåll med hjälp av konkret material. ”Det kan också innebära att 
med hjälp av konkret material, bilder, symboler, grafer eller formler kunna beskriva begrepp som 
cirkel eller exponentiell tillväxt.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Den användning av orden som 
överensstämmer mest med värderingen handlar om att konkretisera abstrakta fenomen. ”Digital teknik 
kan underlätta lärandet i matematik genom att den hjälper till att visualisera och konkretisera 
abstrakta fenomen.” (Skolverket, 2011a, s. 10). I materialet används ordet tre gånger på detta sätt. 

De ord som används flest gånger, 34 gånger, av de ord som kännetecknar objektism är vardag eller 
vardagliga situationer. Även här används orden på tre olika sätt, men här är skillnaden mellan hur 
ofta de olika sätten används betydligt större. 24 av de 34 gånger som orden vardag eller vardagliga 
situationer förekommer används orden som en beskrivning av hur matematiken eller matematiska 
kunskaper kan tillämpas i vardagen. Denna användning av orden ligger nära det sätt som ordet verktyg 
används i materialet, där ett av de sätt som matematiken kan användas som verktyg är i vardagliga 
situationer. En mening som visar på detta är följande mening, ”I kursplanens centrala innehåll 
uttrycks sammanhangen som situationer från vardagen, matematiken eller andra ämnesområden där 
matematiskt kunnande används.” (Skolverket, 2011a, s. 13).  

Även när vi undersöker hur orden tillämpa eller tillämpning används kan vi se att fyra av gångerna 
som orden förekommer är det tillämpning av matematiska kunskaper i vardagliga situationer som det 
handlar om. Liksom när det gällde ord som har med konkretisering att göra förekommer det också i 
användningen av orden vardag eller vardagliga situationer att betydelsen handlar om att beskriva ett 
arbetssätt, vilket man tänker sig att lärarna i skolan ska använda sig av. Detta exemplifieras i följande 
meningar, ”Kursplanens skrivningar om vardagliga situationer är inte preciserade. Situationerna kan 
se olika ut beroende på vad eleverna möter i andra ämnen eller beroende på var man bor, hur 
närsamhället ser ut eller vilka händelser som är aktuella. Vad som är vardagliga situationer varierar 
också utifrån elevernas ålder och erfarenheter.” (Skolverket, 2011a, s. 8). Sex gånger används orden 
på detta sätt i kommentarmaterialet. Det sista sättet som orden används på handlar om att översätta 
vardagliga situationer till matematikens uttrycksformer eller matematiska frågeställningar. ”De ska 
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utveckla kunskaper i att tolka vardagliga och matematiska situationer och vidare kunna beskriva och 
formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.” (Skolverket, 2011a, s. 9). I materialet 
används orden på detta sätt vid fyra tillfällen. Här kan vi konstatera att vardagliga situationer är 
någonting som lyfts fram i kommentarmaterialet. Vi kan också se att tillämpning av matematiska 
kunskaper i vardagliga situationer betonas. 

Växla mellan olika representationsformer/uttrycksformer har också hög representation i 
materialet, 14 gånger. Även här används orden på tre olika sätt. Sex gånger används orden för att 
beskriva hur eleverna kan fördjupa sina matematiska kunskaper genom att använda och växla mellan 
olika representationsformer/uttrycksformer. ”Genom att använda olika uttrycksformer kan elevernas 
förståelse av matematiska begrepp fördjupas.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Orden används också för att 
beskriva ett sätt att kommunicera matematik. ”Ytterligare en viktig aspekt av att kommunicera 
matematik är att kunna växla mellan olika uttrycksformer.” (Skolverket, 2011a, s. 11). På detta sätt 
används ordet fem gånger. Liksom när det gällde ord som vardag eller vardagliga situationer 
förekommer det också, tre gånger, i användningen av ord som handlar om 
representationsformer/uttrycksformer att betydelsen handlar om att beskriva översättningen mellan 
matematiskt innehåll och olika representationsformer/uttrycksformer. ”Undervisningen syftar därför 
även till att eleverna ska kunna tillägna sig och förstå det matematiska innehållet i situationer där 
matematiska begrepp och uttrycksformer används.” (Skolverket, 2011a, s. 11). 

Slutsats	  -‐	  Objektism	  

När det gäller värderingen objektism kan det konstateras att ord som kännetecknar denna värdering är 
tydligt representerade i kommentarmaterialet. Det flesta gånger som ordet förekommer används det för 
att beskriva ett matematiskt objekt. Beskrivningen är då en beskrivning av vilket matematiskt objekt 
som avses eller ingår i det matematiska innehållet. I värderingen objektism handlar det mer om 
översättningen mellan matematiken och objekten och objekten och matematiken, vilket gör att denna 
användning av ordet blir problematisk att analysera. Istället ses en annan användning av ordet som mer 
hör hemma i värderingen objektism. Här handlar det om att eleverna ska tillämpa matematik och 
använda sig av matematiska kunskaper i olika situationer och på olika sätt. Matematiken ska användas 
som ett verktyg för att hantera olika situationer, oftast i vardagen. Vardagliga situationer lyfts fram 
som särskilt viktiga när det gäller att tillämpa matematik och också särskilt viktiga att använda sig av i 
undervisningen.  

Även här finns matematikens kommunikativa karaktär representerat, men när det gäller objektism 
handlar det om att kommunicera med hjälp av olika representationsformer/uttrycksformer varav 
konkreta föremål är en. Konkretiseringen kan då både fungera som ett sätt att kommunicera 
matematisk kunskap men också som ett sätt att fördjupa kunskapen. 

Konkretisering av abstrakt matematik är någonting som lyfts fram. Detta kan ses både i användandet 
av orden konkreta föremål, konkret, konkretisera men också på det sätt som ordet objekt används där 
betydelsen ligger i att konkretisera matematiska objekt. 

Det finns mer eller mindre tydliga beskrivningar av arbetssätt vilka man tänker sig att lärare ska 
använda sig av i undervisningen. Där ligger både explicita och implicita beskrivningar om hur läraren 
bör använda sig av konkretisering av matematiska objekt och vardagliga situationer i undervisningen. 
Detta kan jämföras med de resultat som förs fram i ett examensarbete skrivet av Bäckdahl Forslund 
(2011). Hon jämför styrdokumenten för matematik 2011 med styrdokumenten från 2000. Jämförelsen 
syftar till att få syn på vilka diskurser som kan sägas vara rådande i styrdokumenten och om det går att 
se någon skillnad i diskurserna mellan styrdokumenten 2000 jämfört med 2011. Hon ser att 
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styrdokumenten från 2011 har ett delvis annat språkbruk än styrdokumenten från 2000. I denna 
förändring av språkbruk identifierar Bäckdahl Forslund diskursen Undervisningens diskurs. I tidigare 
styrdokument föreföll ansvaret för lärandet ligga hos eleverna medan det i styrdokumenten från 2011 
istället ligger hos undervisningen (Bäckdahl Forslund, 2011). En annan studie kommer fram till delvis 
samma resultat (Gabrielsson, 2012). Denna studie jämför Lgr11 och Skollagen 2010:800. Gabrielsson 
undersöker eventuella motsägelser mellan dessa dokument. I analysen av dokumenten identifierar hon 
en kunskapsdiskurs som framträdande i dokumenten. Denna kunskapsdiskurs har tydliga skrivningar 
om vad skolan och lärarna förväntas göra. Ord som ska och skall är framträdande här, exempelvis 
skolan ska förmedla kunskap, skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskap 
(Gabrielsson, 2012). 
 

6.1.3 Kontroll 

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen kontroll förekommer i texten. I 
resultatet syns att ord som kunna, kunnande och kunskap förekommer många gånger. Detta kanske 
inte är så förvånande i ett dokument som anger övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 
kunskapskrav för denna. Kommentarmaterialet anger olika kunskapsområden i matematik. Ordet 
kunskapsområde förekommer flera gånger för att beskriva hur kursplanen är upplagd. Därför är detta 
ord inte medtaget i sökningen. Inte heller ordet kunskapskrav är medtaget. I analysen av resultatet för 
värderingen kontroll har jag valt att skriva med både ordet kunna och orden kunskap. 

Tabell	  -‐	  Kontroll	  

Kontroll                

Känne -
tecknande  

kontroll 
kontrollera 
 

behärska 
behärskar 
 

kunna 
kunnande 
kunskap 

säker 
säkerhet 

förtrogen 
förtrogenhet 

Exempel 
på mening 

 Genom att eleverna 
lär sig att behärska 
metoderna väl, blir 
det möjligt för dem 
att utföra 
avancerade 
matematiska 
operationer med 
begränsad 
tankemässig insats. 
(s. 10) 

I undervisning-
en får eleverna 
också möjlighet 
att värdera 
valda strategier 
och metoder för 
att kunna dra 
slutsatser av 
resultaten och 
fatta beslut. (s. 
7) 

Sannolikhet syftar 
på slumpmässiga 
händelser – det vill 
säga händelser där 
man inte med 
säkerhet kan förutse 
vad som kommer att 
hända. (s. 22) 

När eleverna 
genomför dessa 
moment kan 
deras 
förtrogenhet med 
statistiska 
metoder och 
begrepp 
utvecklas. (s. 23) 

Förekomst 0 ggr 4 ggr 140 ggr 2 ggr 7 ggr 

Total 153 ggr     

Figur 8 Tabell resultat Kontroll 

Analys	  av	  resultat	  –	  Kontroll	  

Ord som kännetecknar värderingen kontroll förekommer många gånger i kommentarmaterialet. 
Jämfört med de övriga värderingarna i undersökningen förekommer ord som kännetecknar kontroll 
flest gånger. Men även här är det stor skillnad mellan hur de olika orden används och vad de 
representerar. Spännvidden ligger mellan 0 gånger (kontroll) och 140 gånger (kunna/kunskap).  
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Kontroll

kontroll

behärska

kunna/kunskap

säkerhet

förtrogen

 

Figur 9 Tabell jämförelse mellan ord Kontroll 

 
De ord som förekommer flest antal gånger är kunna/kunskap, 140 gånger. Att ordet kunna och 
kunskap förekommer så många gånger gör att denna värdering är den värdering som har starkast 
representation i materialet. Men om ordet kunna istället inte räknas med är kontroll tvärt om den 
värdering som är minst representerad i materialet. 

Ordet kontroll förekommer inte i kommentarmaterialet. Inte heller orden säker eller säkerhet är 
representerat särskilt många gånger, endast 2 gånger. Den ena gången handlar det om att med säkerhet 
kunna förutse händelser kopplat till matematikinnehållet sannolikhet. Den andra gången handlar 
meningen om bedömningskriterier för bedömning av elevers kunskaper. Meningen är ett exempel på 
hur man kan bedöma hur förtrogen en elev är med något, exempelvis att med säkerhet kunna urskilja 
och ge exempel på någonting. Denna mening förekommer också under resultatet för ordet förtrogen 
(se nedan).  

Analysen av orden som kännetecknar kontroll började med ordet kunna, vilket representeras flest antal 
gånger i materialet, 140 gånger. Att orden kunna och kunskaper förkommer många gånger i 
kursplanen är inte särskilt förvånande då ett av syftena med en kursplan är att beskriva det kunnande 
som elever förväntas utveckla efter olika årskurser i grundskolan. Dock kan man urskilja fyra olika 
sätt på vilka ordet används. 26 gånger används ordet kunna på ett sätt som handlar om att eleven ska 
utveckla kunskap. Då finns ordet kunna och ordet utveckla med i samma mening. Här handlar det 
alltså om en utvecklingsprocess vilket mer kan sägas höra till värderingen utveckling (se nedan). 
Dessa ord kommer inte att behandlas under denna rubrik utan återkommer i analysen av resultatet för 
värderingen utveckling nedan. Värderingen kontroll handlar istället om en mer statisk syn på 
kunnande som kopplas ihop med ett speciellt matematiskt innehåll eller metoder. Detta kan beskrivas 
som att kunna eller ha kunskap om något speciellt matematiskt innehåll eller metoder. 58 gånger 
används ordet kunna på detta sätt. ”I undervisningen får eleverna också möjlighet att värdera valda 
strategier och metoder för att kunna dra slutsatser av resultaten och fatta beslut.” (Skolverket, 2011a, 
s. 7). Att denna användning av ordet finns representerad flest gånger av de sätt som ordet kunna 
används på stämmer väl överens med syftet med texten i enlighet med resonemanget ovan. Men vi kan 
också se andra sätt på vilket ordet kunna används. 17 av de gånger ordet kunna förekommer används 
det för att beskriva ett kunnande i kommunikation. Det kan dels handla om verbal kommunikation 
men också att kunna presentera någonting med hjälp av en annan uttrycksform än den verbala som i 
följande mening, ”Den behövs för att man ska kunna presentera resultat från undersökningar på ett 
rättvisande sätt.” (Skolverket, 2011a, s. 23). Här syns alltså det fokus på kommunikation som har setts 
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ovan under värderingen rationalism också representeras av ett kunnande när det gäller kommunikation 
i värderingen kontroll. Kommunikationen handlar även här, liksom under värderingen rationalism, till 
stor del om att resonera och argumentera. Ungefär hälften av gångerna när ordet kunna förekommer 
och det handlar om kommunikation, uttrycks kunnandet som att kunna resonera, argumentera eller 
reflektera. Men det syns också att olika uttrycksformer, vilket också betonas under värderingen 
objektism, finns representerade här genom att kunna kommunicera kunskap med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom verbalt, tabeller, konkreta objekt m.m.  

Även när det gäller fokus på tillämpning av matematik, vilket också har setts ovan under värderingen 
objektism, inkluderas ett kunnande. Av de gånger ordet kunna förekommer används det 39 gånger på 
ett sätt som handlar om att kunna tillämpa kunskaper i matematik. ”De ska utveckla kunskaper i att 
tolka vardagliga och matematiska situationer och vidare kunna beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Här handlar det återigen om att 
kunna använda sig av matematik i vardagliga situationer, att tillämpa matematisk kunskap i vardagen. 
Meningen ovan är också ett exempel på att två olika betydelser kan ses i en och samma mening. Den 
första delen av meningen, ”De ska utveckla kunskaper i att tolka vardagliga och matematiska 
situationer”, kan ses som just ett exempel på användningen av ordet kunskaper som ett sätt att 
tillämpa matematiska kunskaper. Medan den andra delen av meningen, ”vidare kunna beskriva och 
formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.”, kan ses som ett exempel på hur ordet 
kunnande beskriver ett kunnande som handlar om att kommunicera matematik med hjälp av olika 
uttrycksformer vilket har beskrivits i analysen ovan. 

Ordet förtrogen förekommer sju gånger i materialet. Alla gånger utom en används ordet förtrogen 
tillsammans med ordet utveckla så som att förtrogenhet ska utvecklas. ”När eleverna genomför dessa 
moment kan deras förtrogenhet med statistiska metoder och begrepp utvecklas.” (Skolverket, 2011a, 
s. 23). Trots detta har jag valt att analysera dessa meningar under värderingen kontroll då jag anser att 
förtrogenhet är starkt förknippat med denna värdering. Att ordet utvecklas används tillsammans med 
förtrogenhet kan ses som ett tecken på just detta. Med detta menar jag att ordet förtrogen signalerar ett 
relativt starkt kunskapsvärde. Att vara förtrogen med någonting kan beskrivas som att man kan detta 
någonting väldigt väl. I måldokument för grundskolan kan elevers förtrogenhet med någonting kanske 
inte anses vara fullt framskriden utan istället någonting som just utvecklas. En av meningarna i 
materialet uttrycker just detta. ”Förtrogenhet utvecklas med erfarenhet.” (Skolverket, 2011a, s. 9). 
Även när det gäller ordet förtrogen används det för att beskriva en kommunikativ förtrogenhet både 
när det gäller att föra resonemang och när det gäller att kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer. ”Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang samt utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera om matematik.” (Skolverket, 2011a, s. 11). Flest gånger, fem 
gånger, används dock ordet för att beskriva en förtrogenhet med ett matematiskt innehåll eller 
kunnande. ”Med innehållet variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och 
ekvationer i årskurserna 7–9, kan eleverna utveckla sin förtrogenhet med mer generella uttryckssätt.” 
(Skolverket, 2011a, s. 18). 

Ordet behärska används fyra gånger i materialet. Tre av dessa gånger används ordet behärska 
tillsammans med ord som metoder och procedurer. Behärska verkar alltså vara knutet till behärskandet 
av olika metoder och procedurer inom matematiken. ”Genom att eleverna lär sig att behärska 
metoderna väl, blir det möjligt för dem att utföra avancerade matematiska operationer med begränsad 
tankemässig insats.” (Skolverket, 2011a, s. 10). Detta kan jämföras med ordet förtrogenhet vilket 
används tillsammans med ett matematiskt innehåll eller en kommunikativ förmåga.  
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Slutsats	  –	  Kontroll	  

När det gäller värderingen kontroll kan det konstateras att ord som kännetecknar denna värdering 
förekommer många gånger i kommentarmaterialet. Dock är det så att det är orden kunna och kunskap 
som står för denna tydliga representation i materialet. De övriga orden kontroll, behärska, säkerhet och 
förtrogen förekommer tillsammans bara 13 gånger av 153 vilket är det totala resultatet. Att ordet 
kunna och kunskap förekommer många gånger i materialet är inte förvånande, vilket har diskuterats 
ovan.  

De teman som urskiljdes under värderingarna rationalism och objektism syns även i värderingen 
kontroll. Dessa teman handlar om att kommunicera matematik, då särskilt genom resonemang och 
argumentation, tillämpning av matematiska kunskaper, användandet av olika uttrycksformer och 
vardagliga situationer. Matematikämnets kommunikativa aspekt träder fram även under värderingen 
kontroll. Matematisk kunskap ska kommuniceras till andra. Detta ska göras både genom matematiska 
resonemang och genom argumentation men också genom att använda olika uttrycksformer. Att 
tillämpa matematiska kunskaper är det kunnande som tydligt lyfts fram i kommentarmaterialet. 
Ungefär en fjärdedel av de gånger orden kunna eller kunskaper används handlar det om att kunna 
tillämpa matematiska kunskaper i olika situationer.  

Ordet kontroll används ingen gång i kommentarmaterialet. Detta kan tyckas intressant eftersom det är 
det ord som används som rubrik för denna värdering. Intressant också är att ordet kontroll alltså 
varken används för att beskriva det som värderingen kontroll står för eller för att beskriva en kontroll 
av elevers kunskaper. 

 

6.1.4 Utveckling 

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen utveckling förekommer i texten. I 
resultatet syns att ord som kännetecknar värderingen utveckling förekommer många gånger. Detta 
kanske inte är förvånande i ett dokument som anger övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
samt kunskapskrav för denna. Ord som kunna, kunskap och utveckling är mer eller mindre 
självskrivna i ett sådant dokument. Detta kommer att diskuteras vidare under rubriken diskussion. 
Ordet utveckling förekommer i många olika former, utveckling, utveckla, utvecklas, utvecklas, 
utvecklingsbara och kunskapsutveckling. I analysen nedan har jag valt att skriva endast ordet 
utveckling för att underlätta läsandet. I materialet används ordet utveckling till stor del ihop med andra 
ord som talar om vad som ska utvecklas t.ex. kunskap, förmåga, metoder och liknande. Meningar där 
ordet utveckling används ihop med orden att kunna eller kunskap förekommer både i värderingen 
kontroll och i värderingen utveckling. Jag har valt att analysera dessa meningar under värderingen 
utveckling (se ovan) eftersom jag anser att det i värderingen kontroll handlar om en mer statisk 
kunskap och i värderingen utveckling handlar det om utveckling av kunskap, förmågor, metoder osv.  
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Tabell	  –	  Utveckling	  

Utveckling 
               

Känne- 
tecknande 

framsteg utveckling 
utveckla 
utvecklas 
utvecklat 
utvecklings-
bara 
kunskaps-
utveckling 
 

upptäcka 
återupptäcka 

ifrågasätta  

Exempel på 
mening 

 Begreppsförståe
lsen har en 
central roll för 
elevernas 
förståelse av 
matematik och 
deras fortsatta 
utveckling av 
kunskaper i 
ämnet. (s. 9) 

En del av att 
kunna föra ett 
resonemang 
innebär att 
utveckla en 
förståelse för att 
matematiska 
samband är 
konstruerade, 
och att de därför 
också kan 
”återupptäckas” 
genom att man 
resonerar sig 
fram. (s. 11) 

  

Förekomst   0 ggr    122 ggr   2 ggr   0 ggr    

Total 124 ggr     

Figur 10 Tabell resultat Utveckling 

 

Analys	  av	  resultat	  –	  Utveckling	  

Ord som kännetecknar värderingen utveckling förekommer många gånger i kommentarmaterialet, 124 
gånger. Jämfört med de övriga värderingarna i undersökningen förekommer ord som kännetecknar 
utveckling näst flest gånger. Men liksom för värderingen kontroll är det även här stor skillnad mellan 
de olika undersökta orden. Spännvidden ligger mellan 0 gånger (framsteg och ifrågasätta) och 122 
gånger (utveckling).  
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Figur 11 Tabell jämförelse mellan ord Utveckling 

De ord som förekommer flest antal gånger är ordet utveckling vilket förekommer 122 gånger. Att 
ordet utveckling förekommer så många gånger gör att denna värdering har stark representation i 
materialet. Men faktum är att alla gånger utom två där denna värdering är representerad i materialet 
handlar det om ordet utveckling. 

Orden framsteg och ifrågasätta förekommer inte någon gång i kommentarmaterialet. När det gäller 
ordet framsteg kan man anta att man istället har valt att använda sig av ordet utveckling för att skriva 
fram elevers framsteg inom kunnandet i matematik. Att ordet ifrågasätta inte förekommer någon gång 
kan ses som förvånande. Detta skulle kunna tolkas som att matematisk kunskap inte ska/kan 
ifrågasättas.   

Analysen av orden som kännetecknar värderingen utveckling började med ordet utveckling vilket 
representeras flest antal gånger i materialet, 122 gånger. Att ordet utveckling förkommer många 
gånger i kursplanen är inte särskilt förvånande då ett av syftena med en kursplan är att beskriva elevers 
förväntade kunskapsutveckling inom ämnet matematik i grundskolan. Eftersom orden kunna, kunskap, 
vilka analyserats under värderingen kontroll och utveckling till viss del ligger nära varandra utgick jag 
från de kategorier som jag såg i användningen av orden kunna och kunskap i analysen av ordet 
utveckling. Dessa kategorier var utveckling kopplat till ett kunnande gällande ett specifikt matematiskt 
innehåll, utveckling av kunskaper när det gäller kommunikation och utveckling av kunskaper som 
leder till tillämpning av matematik i olika situationer. Det finns dock två kategorier till när det gäller 
ordet utveckling, nämligen en beskrivning av utveckling i sig och av matematikens utveckling.  

I materialet används ordet utveckling för att beskriva utveckling i sig. Meningar med denna betydelse 
kan sägas beskriva vad som kan betraktas som utveckling ”Målen sätter ingen begränsning för 
elevernas kunskapsutveckling – det går alltså inte att betrakta dem som något som slutgiltigt kan 
uppnås.” (Skolverket, 2011a, s. 4). På detta sätt används ordet 13 gånger i materialet. Det kan vara 
intressant att jämföra med att ingen sådan beskrivning kunde hittas för orden kunna eller kunskap. 
Förutom de olika kategorierna beskrivna ovan, vilka jag kan se att ordet utveckling används på, kan vi 
också se att ordet utveckling har två olika betydelser i materialet. Dels används ordet för att beskriva 
elevens utveckling, dels används det för att beskriva matematikens utveckling. När ordet används för 
att beskriva matematikens utveckling kan det dels handla om matematikens historiska utveckling, dels 
om utveckling av matematik. ”Matematiken utvecklas fortfarande och forskningen tillför ständigt ny 
kunskap.” (Skolverket, 2011a, s. 12). Ordet används på detta sätt 15 gånger i materialet.  
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När ordet används för att beskriva elevers utveckling kan man se tre olika kategorier nämligen; 
utveckling kopplat till ett kunnande gällande ett specifikt matematiskt innehåll, utveckling av förmåga 
när det gäller kommunikation och utveckling av kunskaper som leder till tillämpning av matematik i 
olika situationer. Det sätt som ordet används på flest gånger är då betydelsen är knutet till utveckling 
av ett kunnande av ett specifikt matematiskt innehåll. På detta sätt används ordet 42 gånger i 
materialet, ungefär en tredjedel av antal gånger ordet används. ”Begreppsförståelsen har en central 
roll för elevernas förståelse av matematik och deras fortsatta utveckling av kunskaper i ämnet.” 
(Skolverket, 2011a, s. 9). 31 gånger används ordet för att beskriva utveckling av en kommunikativ 
förmåga. ”Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang samt utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera om matematik.” (Skolverket, 2011a, s. 11). Liksom när det 
gällde de övriga värderingarna kan vi alltså även här se kommunikation som någonting som betonas. 
Det är även här en betoning på en specifik sorts kommunikation, nämligen resonemang och 
argumentation. Något som syns här på samma sätt som när det gällde värderingen kontroll är 
kommunikation genom att använda sig av olika uttrycksformer. Båda dessa syns i citatet ovan. 
Utveckling används också för att beskriva utvecklandet av kunskap vilka kan leda till tillämpning av 
matematisk kunskap. Ordet används 29 gånger på detta sätt. Nästan lika många gånger som ordet 
används för att utveckla en kommunikativ förmåga. ”Eleverna ska genom undervisningen ges 
möjlighet att utveckla förmågan att kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp.” (Skolverket, 2011a, s. 9). Meningen kan analyseras från ett perspektiv att den 
beskriver ett matematiskt innehåll. Att kunna analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp skulle då vara det som signalerade en sådan tolkning. Men meningen säger också att de 
matematiska begreppen ska användas, vilket istället skulle signalera en användning av ordet som mer 
handlade om tillämpning av matematiska kunskaper. Eftersom använda kommer först i meningen och 
därför skulle kunna ses som prioriterat har jag valt att klassificera meningen som att den beskriver 
tillämpning mer än matematiskt innehåll.  

Ordet upptäcka används endast två gånger i materialet. En gång används det för att beskriva att 
matematiken kan ”återupptäckas” genom matematiska resonemang och en gång för att beskriva att 
matematik har en estetisk dimension som kan upptäckas t.ex. i naturen.  

Slutsats	  –	  Utveckling	  

När det gäller värderingen utveckling kan det konstateras att ord som kännetecknar denna värdering 
förekommer många gånger i kommentarmaterialet. Dock är det så att det är orden utveckling som står 
för denna tydliga representation i materialet. Av de övriga orden framsteg, upptäcka och ifrågasätta 
förekommer orden framsteg och ifrågasätta ingen gång och ordet upptäcka endast två gånger. Att ordet 
utveckling förekommer många gånger i materialet är inte förvånande vilket kommer att diskuterats 
mer nedan.  

De kategorier som urskiljdes under värderingarna rationalism, objektism och kontroll också syns i 
värderingen utveckling. Dessa teman handlar om att kommunicera matematik, då särskilt genom 
resonemang och argumentation, tillämpning av matematiska kunskaper, användandet av olika 
uttrycksformer och vardagliga situationer. Matematikämnets kommunikativa aspekt träder fram även 
under värderingen utveckling. Matematisk kunskap utvecklas genom att den kommuniceras till andra. 
Detta ska göras både genom matematiska resonemang och genom argumentation men också genom att 
använda olika uttrycksformer. Att utveckla matematiska kunskaper för att kunna använda och tillämpa 
dessa lyfts tydligt fram i kommentarmaterialet.  
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Ordet ifrågasätta används ingen gång i kommentarmaterialet. Detta kan tyckas intressant eftersom det 
leder tankarna till en syn på matematikämnet och matematisk kunskap som någonting som inte går att 
ifrågasätta. 

 

6.1.5 Öppenhet  

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen öppenhet förekommer i texten.  

Tabell	  Öppenhet	  

Öppenhet 
               

Känne -
tecknande  

matematikens 
språk 
matematiskt 
språk 
språk  
symbolspråk 
 

matematiska 
uttryck 
utryckas 
uttrycken 
uttrycker  

härledning 
härleda 

diskussioner 
diskutera 
diskussionerna 
 

 

Exempel på 
mening 

I undervisningen 
får eleverna 
möjlighet att 
utveckla ett 
alltmer precist 
matematiskt 
språk, för att 
därigenom kunna 
anpassa sina 
samtal och 
redogörelser till 
olika mottagare 
eller ändamål. (s. 
11) 

Genom att 
eleverna får 
tillämpa det i 
algebraiska 
uttryck, formler 
och ekvationer 
lär de sig hur 
man kan uttrycka 
sig generellt med 
matematiska 
uttryckssätt. (s. 
17) 

 Progressionen i 
förmågan att 
föra och följa 
matematiska 
resonemang 
ligger i allt 
högre krav på 
elevens sätt att 
framföra och 
bemöta 
matematiska 
argument i 
redovisningar, 
samtal och 
diskussioner. 
(s. 30) 

 

Förekomst 4 ggr 29 ggr 0 ggr   3 ggr    

Total 36 ggr     

Figur 12 Tabell resultat Öppenhet 

Analys	  av	  resultat	  -‐	  Öppenhet	  

Ord som kännetecknar värderingen öppenhet förekommer 36 gånger i materialet. Av dessa utmärker 
sig ord som handlar om matematiska uttryck. Dessa ord förekommer 29 gånger. Detta kan jämföras 
med ord som handlar om matematikens språk vilka endast förekommer fyra gånger.  
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Öppenhet

matematikens	   språk

matematiska	   uttryck

härledning

diskussioner

 

Figur 13 Tabell jämförelse mellan ord Öppenhet 

 
Vid analysen av användningen av ord som handlar om matematisk öppenhet framkommer att orden 
matematiska uttryck används för att beskriva hur matematiska uttryck kan användas för att beskriva 
vardagliga situationer eller konkreta föremål/objekt. Orden används på detta sätt 14 gånger i 
materialet. Detta kan jämföras med resultatet ovan där översättningen mellan vardagliga situationer till 
matematiska uttrycksformer förekommer fyra gånger. Av detta kan slutsatsen dras, att användandet av 
vardagliga situationer är någonting som lyfts fram i kommentarmaterialet. Dessutom kan det 
konstateras att i översättningen mellan vardagliga situationer och matematikens uttrycksformer är det 
matematiska uttryck som betonas särskilt starkt. Ett annat sätt som orden används i materialet handlar 
om att beskriva matematiken på ett inommatematiskt sätt. Ett exempel på detta syns i meningen som 
följer, ”Enkelt uttryckt kan algebraisk kunskap beskrivas som att man genom att använda 
bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka beräkningar på ett generellt sätt.” (Skolverket, 
2011a, s. 16). Orden används 13 gånger på detta sätt. Två gånger används ordet för att beskriva ett 
arbetssätt vilket man tänker sig att lärarna i skolan ska använda sig av. ”Att pröva och ompröva 
innebär ett reflekterande arbetssätt där eleven prövar till exempel olika materialkombinationer för att 
hitta det uttryck eller den funktion som önskas.” (Skolverket, 2011a, s. 35). Ingen av gångerna som ord 
som har med matematiska uttryck att göra finns med i materialet används orden på ett sätt så att 
matematiska uttryck som en del av en kommunikation lyfts fram. Detta är intressant i jämförelse med 
exempelvis analys av resonemang och argumentation. Å andra sidan kan man se matematiska uttryck 
och matematiskt språk som en uttrycksform vilken används för att kommunicera matematik med 
andra.  

Ord som matematikens språk förekommer i liten utsträckning i kommentarmaterialet, fyra gånger. 
Detta kan jämföras med ord som matematiska uttryck vilka vi har sett ovan är starkt representerade. 
Matematiska uttryck skulle kunna ses som en specifik del av ett matematiskt språk. Med denna 
utgångspunkt blir en slutsats att det är en specifik del av det matematiska språket som lyfts fram i 
materialet, nämligen matematiska uttryck. 

Något förvånande kan det tyckas vara att ord som handlar om diskussioner endast förekommer tre 
gånger i materialet. Med tanke på att matematikens kommunikativa karaktär lyfts fram så tydligt och 
även att ord som argumentera förekommer i relativt hög utsträckning, skulle det kunna antas att även 
ord som diskussioner eller diskutera skulle förekomma många gånger. Här kan vi också se att två av 
de tre gånger som orden förekommer används dessa för att exemplifiera hur värdeorden i 
kunskapskraven ska användas och tolkas. Den enda gång som ordet diskussioner används i en annan 
betydelse än att exemplifiera något annat är det tillsammans med ordet resonemang. ”Progressionen i 
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förmågan att föra och följa matematiska resonemang ligger i allt högre krav på elevens sätt att 
framföra och bemöta matematiska argument i redovisningar, samtal och diskussioner.” (Skolverket, 
2011a, s. 30). Liksom ovan kan det konstateras att det som lyfts fram är innehållet i kommunikationen 
eller diskussionen, nämligen resonemangen.  

Ord som härleda eller härledning förekommer inte någon gång i materialet. Detta kanske inte är 
förvånande med tanke på att bevis och bevisföring i sig inte ingår i kursplanen.  

Slutsats	  –	  Öppenhet	  

Ord som kännetecknar värderingen öppenhet förekommer, i jämförelse med de andra värderingarna, i 
relativt liten utsträckning i materialet. Det är också så att det är ord som matematiska uttryck som står 
för den största andelen av träffar, 29 gånger av 36. Intressant att se är att ord som matematikens språk 
förekommer i liten utsträckning i kommentarmaterialet jämfört med ord som matematiska uttryck 
vilka är starkt representerade. Matematiska uttryck skulle kunna ses som en specifik del av ett 
matematiskt språk. Med denna utgångspunkt blir en slutsats att det är en specifik del av det 
matematiska språket som lyfts fram i materialet, nämligen matematiska uttryck.  

Orden matematiska uttryck används också för att beskriva hur matematiska uttryck kan användas för 
att beskriva vardagliga situationer eller konkreta föremål/objekt. Nästan hälften av de gånger som 
orden förekommer används de på detta sätt. Detta kan jämföras med det fokus på vardagliga 
situationer som framkom t.ex. under värderingen objektism. Matematiken ska användas som ett 
verktyg för att hantera olika situationer, oftast i vardagen. Vardagliga situationer lyfts fram som 
särskilt viktiga när det gäller att tillämpa matematik och här är det alltså översättningen mellan 
vardagliga situationer och matematikens uttrycksformer, närmare bestämt matematiska uttryck, som 
betonas särskilt starkt.  

När ord som har med matematiska uttryck att göra används i materialet görs detta inte för att lyfta 
fram matematiska uttryck som en del av kommunikation. Detta är intressant i jämförelse med 
exempelvis analys av resonemang och argumentation. Å andra sidan kan man se matematiska uttryck 
och matematiskt språk som en uttrycksform vilken används för att kommunicera matematik med 
andra. Men tanke på det kommunikativa fokus som har framkommit i analysen av andra värderingar 
kan det också tyckas något förvånande att ord som handlar om diskussioner förekommer så få gånger i 
materialet. Eftersom matematikens kommunikativa karaktär lyfts fram så tydligt under övriga 
värderingar och även att ord som argumentera förekommer i relativt hög utsträckning skulle det kunna 
antas att även ord som diskussioner eller diskutera skulle förekomma många gånger.  

6.1.6 Mysterium 

I tabellen nedan visas hur ofta ord som kännetecknar värderingen mysterium förekommer i texten.  
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Tabell	  –	  Mysterium	  

Mysterium 
               

Känne -
tecknande  

mysterium 
mystisk 
mystik 
mystiska 

gåtfullhet  
 

skönhet 
estetiska 
estetiskt 

matematikens 
historia 
historia 
historiska 
 

matematiker 

Exempel på 
mening 

  Det finns ett 
egenvärde i att 
uppleva estetiska 
värden och att 
lösa matematiska 
problem för att de 
i sig är 
stimulerande 
uppgifter och för 
att problemen 
och lösningarna 
äger en egen 
skönhet. (s. 8) 

Tanken här är 
att eleverna 
genom ett 
historiskt 
perspektiv ska 
utveckla en 
djupare 
förståelse för 
de enheter och 
metoder som 
används i dag. 
(s 21) 

 

Förekomst 0	  ggr	   0 ggr 7 ggr 0/11	  ggr	     0 ggr 

Total 18	  ggr	     	    

Figur 14 Tabell resultat Mysterium 

Analys	  av	  resultat	  -‐	  Mysterium	  

Ord som kännetecknar värderingen mysterium förekommer totalt endast 18 gånger. Mysterium är den 
värdering där ord som kännetecknar värderingen förekommer färst gånger. Ord som kännetecknar 
värderingen mysterium förekommer hälften så många gånger som ord kännetecknande för värderingen 
öppenhet, vilket är den värdering där antal ord förekommer näst färst gånger.  

Mysterium

mysterium

gåtfullhet

skönhet

matematikens	  
historia
matematiker

 

Figur 15 Tabell jämförelse mellan ord Mysterium 
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Av orden som kännetecknar mysterium är det endast orden skönhet, estetiska och estetiskt samt orden 
matematikens historia eller historiska aspekter av matematik som finns representerade i materialet. Av 
dessa ord förekommer orden skönhet, estetiska, estetiskt sju gånger och ord som handlar om 
matematikens historia eller historiska aspekter av matematik elva gånger.  

Orden skönhet, estetiska eller estetik används tillsammans med ordet uppleva fem av de sju gånger 
vilka orden används. Matematikens skönhet eller estetiska aspekter av matematiken är någonting som 
eleverna ska ges möjlighet att uppleva. Inget av dessa ord finns heller med i de meningar som handlar 
om elevers kunnande.  

När det gäller ord som handlar om matematikens historia förekommer just uttrycket matematikens 
historia inte någon gång i materialet. Däremot förekommer orden historia och historiska elva gånger. 
Sju av dessa elva gånger används orden för att beskriva hur matematiken har utvecklas genom 
historien. Ett exempel på detta är följande mening. ”Kursplanen anger att undervisningen i matematik 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp 
och metoder i matematiken har utvecklats.” (Skolverket, 2011a, s. 12). Tre gånger används orden för 
att beskriva matematikens betydelse för historiska händelser eller skeenden. ”För att det ska bli 
möjligt anger kursplanen att eleverna ska ges förutsättningar att reflektera över matematikens 
betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska 
skeenden.” (Skolverket, 2011a, s. 12). Även om inte uttrycket matematikens historia förekommer i 
materialet används orden historiska och historia för att i princip beskriva matematikens historia.  

Orden mysterium, mystisk, mystik, mystiska, gåtfullhet och matematiker förekommer inte någon 
gång i kommentarmaterialet.  

Slutsats	  -‐	  Mysterium	  

Värderingen mysterium är den värdering som representeras klart färst gånger i kommentarmaterialet. 
Intressant att notera är att ord som gåtfullhet eller mysterium inte förekommer alls i materialet. Detta 
kan jämföras med den starka betoningen av argumentation och resonemang som analysen har visat. 
Inte heller skönhet eller estetik är särskilt framträdande i materialet. Vilket skulle kunna jämföras med 
ord som tillämpa som förekommer dubbelt så många gånger. I pilotstudien som gjordes utifrån 
enkäten från WiFi-studien visade det sig också att elever hade svårt att förstå frågor som handlade om 
denna värdering (Österling, 2013). Detta skulle kunna tyda på att det inte är någonting som de känner 
igen från eller har erfarenhet av i undervisningen i matematik. Matematikens historia finns 
representerat i materialet men ordet matematiker förekommer inte alls. Matematikerna bakom 
matematikens historia verkar inte vara intressanta. Matematikens utveckling finns också representerat 
under värderingen utveckling.  

6.1.7 Slutsatser sammanställning 

I tabellen nedan visas en sammanställning över resultatet så att de olika värderingarna kan jämföras 
med varandra.  
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Figur 16 Tabell sammanställning av resultat 

Kontroll är den värdering som är tydligast representerad i materialet. Detta beror på att ordet kunna 
förekommer så många gånger. Om hänsyn inte tas till ordet kunna skulle istället den värderingen vara 
svagast representerad i materialet. Samma sak gäller för värderingen utveckling. Här är det ordet 
utveckling som gör att värderingen utveckling är näst tydligast representerat i materialet. De andra 
orden som kännetecknar värderingen utveckling förekommer tillsammans endast två gånger. Att orden 
kunna och utveckling förekommer i så hög grad är inte förvånande vilket har diskuterats ovan. 
Objektism har också en stark representation i materialet.  

I en studie av Seah och Bishop (2000) undersöktes matematikläroböcker i Singapore och Australien. I 
undersökningen utgick de ifrån de inommatematiska värderingarna beskrivna av Bishop (1991). 
Genom en kodning av ord kunde de se hur värderingarna var representerade i läroböckerna. Resultatet 
visade att läroböcker både i Singapore och i Australien betonade objektism, kontroll och mysterium 
mer än de andra värderingarna. Objektism betonades mer än rationalism, kontroll mer än utveckling 
och mysterium mer än öppenhet (Bishop & Seah, 2000). Detta kan jämföras med resultatet från denna 
studie där objektism och kontroll också betonas. Resultaten skiljer sig däremot åt när det gäller 
värderingen mysterium. I en annan studie undersöks förekomsten av värderingar i 
matematikläroböcker för gymnasieskolans kurs Matematik A (Karlsson, 2005). Karlsson utgår bl. a 
från Bishops inommatematiska värderingar när hon analyserar övningsuppgifterna i läroböckerna. 
Studien visar att objektism ges mer utrymme i läroböckerna än rationalism, kontroll betydligt mer 
utrymme än utveckling, och mysterium betydligt mer utrymme än öppenhet (Karlsson, 2005). Även 
här kan likheter och skillnader med denna studie urskiljas. När det gäller jämförelsen mellan 
mysterium och öppenheten är resultatet från denna studie och Karlssons undersökning det omvända, i 
denna studie representeras öppenhet i högre utsträckning än mysterium i materialet. När det istället 
gäller jämförelsen mellan kontroll och utveckling och rationalism respektive objektism visar de bägge 
studierna på likheter i resultaten, även om Karlsson visar på betydligt mer utrymme och denna studie 
något mer utrymme, när det gäller kontroll och utveckling.  

Den frågeställning som denna del av anlaysen/resultatet avser att besvara är: 

• Vilka av de ord som kan sägas känneteckna de inommatematiska värderingarna från WiFi-
studien (Bishop, 1991) används i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? Hur 
används dessa ord? 
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Genom tabellen ovan besvaras frågan om vilka av orden som används i materialet. Ur tabellen kan 
läsas att värderingarna kontroll, utveckling, objektism och rationalism finns representerade i 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik, medan värderingarna öppenhet, skönhet och 
mysterium inte finns representerade i samma utsträckning. När det gäller hur orden används kan detta 
ses ovan under rubriken för respektive värdering. Vid sammanställningen av denna analys av hur 
orden används urskiljas några olika teman. Dessa teman presenteras nedan. 

6.2 Analys/Resultat av diskursiva praktiker 
I denna del presenteras analys och resultat av vilka diskursiva praktiker som kan ses i 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Genom att identifiera hur 
värderingar artikuleras och uttrycks i texten kan diskursiva praktiker urskiljas i detta. I analysen av 
resultaten från sökningen på ord vilka kännetecknar de olika värderingarna har några teman eller 
kategoriseringar urskiljts. Jag använder mig av uttrycket diskursiva praktiker för att beskriva dessa 
teman eller kategoriseringar närmare. I analysen av de diskursiva praktikerna finns både synliga 
diskursiva praktiker, vilka kan sägas syns tydligt framskrivna i materialet, men också osynliga 
diskursiva praktiker. Dessa osynliga diskursiva praktiker framkom genom teman som hade mycket 
svag representation i materialet men också genom avsaknaden av teman. 

Kapitlet är indelat i två rubriker med några underrubriker. De två rubrikerna är Synliga diskursiva 
praktiker i materialet och Osynliga diskursiva praktiker i materialet.  

6.2.1 Synliga diskursiva praktiker i materialet 

I analysen av resultaten från sökningen på ord som kännetecknar de olika värderingarna har några 
diskursiva praktiker vilka är representerade i materialet urskiljts. Varje diskursiv praktik är knuten till 
en diskurs. En kommunikativ praktik är med andra ord knuten till en kommunikativ diskurs, en 
tillämpningspraktik är knuten till en tillämpningsdiskurs osv. I denna del kommer jag att beskriva de 
diskurser som har urskiljts i analysen av materialet. Under några olika underrubriker presenteras 
diskurserna närmare. 

En	  kommunikativ	  diskurs	  

Kommunikation framträder som en diskurs i kommentarmaterialet. Matematikämnets kommunikativa 
karaktär är också någonting som lyfts fram under en särskild rubrik i kommentarmaterialet där 
kursplanens syfte behandlas.  

Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska utveckla förmågan att 
kommunicera med och om matematik. Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att 
argumentera logiskt och föra matematiska resonemang samt utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik. 
Två av de förmågor som finns i de långsiktiga målen i kursplanen handlar också om att 
eleverna ska utveckla kommunikativa förmågor i matematik. (Skolverket, 2011a, s. 11) 

Kommunikation lyfts även fram i Skolverkets rapport om utökad undervisningstid i matematik 
(Skolverket 2011d). Kommunikation är en viktig faktor för att eleverna ska få möjligheter för en god 
kunskapsutveckling menar man där. Både elevens och lärarens delaktighet i kommunikationen anses 
viktiga, det önskvärda samtalet är en dialog där elevsvaren används som utgångspunkt för 
gemensamma undersökningar, nya frågor och nya kunskaper (Skolverket 2011d).  
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En kommunikativ diskurs finns med i alla de undersökta värderingarna utom mysterium. Under 
värderingen rationalism finns kommunikation som argumentation och resonemang representerat. De 
två orden används relativt ofta i samma mening. Det tycks alltså som om de två orden används 
tillsammans för att förstärka eller komplettera varandra. Det handlar inte bara om att argumentera eller 
resonera utan att använda argument för att föra ett resonemang. Att orden argument och resonemang 
förekommer relativt ofta i kommentarmaterialet kan ses som att det är en särskild sorts 
kommunikation man vill lyfta fram, nämligen en kommunikation som bygger på resonemang och 
argumentation. Detta kan jämföras med ordet förklaring, vilket förekommer bara två gånger och då 
tillsammans med orden argument och resonera. Ordet förklaring skulle kunna ses som en form av 
kommunikation. Men denna form av kommunikation verkar alltså inte lyftas fram i materialet. 
Detsamma gäller för ordet logik där det handlar om logiska resonemang eller logiken i ett resonemang 
och i ett fall om att argumentera logiskt. Här används ordet logik för att förstärka eller förtydliga 
vilken sorts argumentation eller resonemang det handlar om. När det gäller värderingen kontroll 
används ordet kunna eller kunskap för att beskriva ett kunnande gällande kommunikation. 
Kommunikationen handlar även här till stor del om att resonera och argumentera. Ungefär hälften av 
gångerna när ordet kunna förekommer och det handlar om kommunikation uttrycks kunnandet som att 
kunna resonera, argumentera eller reflektera. Även när det gäller ordet förtrogen kan det konstateras 
att ordet används för att beskriva en kommunikativ förtrogenhet både när det gäller att föra 
resonemang och att argumentera. Under värderingen utveckling syns också kommunikationsdiskursen. 
Liksom när det gällde de övriga värderingarna syns alltså även här att kommunikation är någonting 
som betonas. Det är också här en betoning på en specifik sorts kommunikation nämligen resonemang 
och argumentation. Under värderingen finns ord som matematikens språk, matematiska uttryck och 
diskussioner. Med tanke på den relativt starka kommunikationsdiskurs med betoning på argumentation 
och resonemang som har setts i de övriga värderingarna skulle man kunna tänka sig att dessa ord 
skulle förekomma ofta i materialet. Ingen av gångerna som ord som har med matematiska uttryck att 
göra lyfts uttryck som en del av en kommunikation fram. Detta är intressant i jämförelse med 
exempelvis analys av resonemang och argumentation.  

Men även en annan aspekt av kommunikationsdiskursen träder fram i materialet. Här handlar det om 
att kommunicera med hjälp av olika representationsformer/uttrycksformer. Denna aspekt kan ses 
representerad under värderingen objektism där en del av de undersökta orden är just uttrycksformer 
men också under värderingen kontroll där ordet kunna eller kunskap används för att beskriva ett 
kunnande gällande kommunikation. Det kan dels handla om verbal kommunikation men också om att 
kunna presentera och kommunicera någonting med hjälp av en annan uttrycksform än den verbala. 
Kommunikation med olika uttrycksformer kan då beskrivas som att kunna kommunicera matematisk 
kunskap med hjälp av olika uttrycksformer såsom verbalt, tabeller, konkreta objekt m.m. Även när det 
gäller ordet förtrogen, används ordet för att beskriva en kommunikativ förtrogenhet när det gäller att 
kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer. Under värderingen utveckling syns också 
kommunikationsdiskursen. Något som syns här på samma sätt som när det gällde värderingen kontroll 
är kommunikation genom att använda sig av olika uttrycksformer. 

Vi kan alltså se att det finns en tydlig kommunikationsdiskurs i materialet där det är en speciell sorts 
kommunikation som lyfts fram särskilt tydligt, nämligen argumentation och resonemang. 
Kommunikationen ska ske genom att använda olika uttrycksformer. Vi kan också se att orden 
matematiska uttryck är starkt representerat i materialet, vilket skulle kunna förstås som att 
kommunikation genom resonemang och argumentation också ska bygga på eller ske genom 
matematiska uttryck.  
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En	  tillämpningsdiskurs	  

En tillämpningsdiskurs framträder också i materialet. Även när det gäller denna diskurs kan är det 
någonting som lyfts fram i den del av kommentarmaterialet där kursplanens syfte behandlas, dock inte 
under en särskild rubrik. 

Vi använder oss av matematik dagligen, till exempel när vi läser busstidtabeller, överväger om 
det går fortare att gå än att åka buss för att komma i tid till ett möte, när vi ska teckna nya el- 
och telefonabonnemang eller ta ett lån. Matematiken ska kunna användas i olika situationer. 
Därför är det viktigt att ha möjlighet att ställa sig frågan hur man kan använda sig av 
matematik i specifika situationer. Situationen styr valet av strategier, begrepp och metoder 
samt valet av hur det matematiska innehållet ska kommuniceras. Förutsättningen för att kunna 
göra relevanta val av strategier, begrepp och metoder är att man har utvecklat kunskaper i och 
tränat på att använda dessa i bekanta och obekanta situationer. (Skolverket, 2011a, s. 11) 

En tillämpningsdiskurs syns under värderingarna objektism, kontroll, utveckling och öppenhet. Här 
handlar det om att eleverna ska tillämpa matematik och använda sig av matematiska kunskaper i olika 
situationer och på olika sätt. Matematiken ska användas som ett verktyg för att hantera olika 
situationer, oftast i vardagen. Vardagliga situationer lyfts fram som särskilt viktiga när det gäller att 
tillämpa matematik och också särskilt viktiga att använda sig av i undervisningen.  

När det gäller värderingen objektism kan det konstateras att en tillämpningsdiskurs är tydligt 
representerad. Ord som verktyg och tillämpning kännetecknar denna värdering. När ordet verktyg 
används är det huvudsakligen för att beskriva matematiken som ett verktyg inom olika vetenskaper, 
framtida studier, framtida yrkesliv eller olika situationer i vardagen. När orden tillämpa eller 
tillämpning används handlar det, dels om att tillämpa matematiska kunskaper i vardagliga situationer, 
dels om att översätta vardagliga situationer till matematikens uttrycksformer eller matematiska 
frågeställningar. Orden vardag eller vardagliga situationer kännetecknar också värderingen objektism. 
Även när dessa ord förekommer används orden som en beskrivning av hur matematiken eller 
matematiska kunskaper kan tillämpas i vardagen. Denna användning av orden ligger nära det sätt som 
ordet verktyg används i materialet, där ett av de sätt som matematiken kan användas som verktyg är i 
vardagliga situationer. Under värderingen kontroll kan vi också se tillämpningsdiskursen. Här 
representeras diskursen av ett kunnande. Att tillämpa matematiska kunskaper är det kunnande som 
tydligast lyfts fram. Ungefär en fjärdedel av de gånger orden kunna eller kunskaper används handlar 
det om att kunna tillämpa matematiska kunskaper i olika situationer.  

Även under värderingen utveckling syns en tillämpningsdiskurs. Här används ordet utveckling för att 
beskriva utvecklandet av kunskap vilket kan leda till tillämpning av matematisk kunskap.  

Att tillämpa matematiska kunskaper i vardagen har vi sett är någonting som lyfts fram i materialet. 
Detta framkommer framförallt under värderingen objektism, men även under värderingen öppenhet är 
detta någonting som syns tydligt. Vid analysen av användningen av ord som handlar om matematisk 
öppenhet framkommer att orden till stor del används dels för att beskriva hur matematiska uttryck kan 
användas för att beskriva vardagliga situationer eller konkreta föremål/objekt, men också för att 
beskriva översättningen mellan vardagliga situationer till matematiska uttrycksformer.  

Det kan alltså konstateras att en tillämpningsdiskurs framkommer i materialet. Popkewitz (2009) ser i 
sin undersökning av läroplaner i USA att tillämpning av matematik i vardagliga situationer är 
någonting som lyfts fram även där. Han beskriver det som att skolmatematiken beskriver det som 
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redan har definierats som sant. Skolmatematiken ska då fungera som verktyg för eleven att kontrollera 
i förlängningen den existerande världen.  

Utvecklande av matematiska kunskaper för att kunna använda och tillämpa dessa i olika situationer 
lyfts tydligt fram. Olika situationer är ett uttryck som förekommer många gånger i materialet. Oftast 
handlar det då om att tillämpa kunskaper i olika situationer. Att det är just olika situationer verkar vara 
någonting som betonas. Men det finns också en betoning på att av dessa olika situationer bör några 
vara vardagliga situationer. Vardagliga situationer lyfts fram som särskilt viktiga när det gäller att 
tillämpa matematik och här är det alltså översättningen mellan vardagliga situationer och 
matematikens uttrycksformer, närmare bestämt matematiska uttryck, som betonas särskilt starkt. 
Matematiken ska användas som ett verktyg för att hantera olika situationer, oftast i vardagen. Detta är 
någonting som vi också kunde se att elever värderar som viktigt när de lär sig matematik. I den 
pilotstudie av enkäten från WiFi-studien som genomfördes av Österling (2013) värderar elever frågan 
om att arbeta med matematik som finns i vardagen som viktigt när de lär sig matematik. Intressant är 
också att eleverna hade svårigheter med att exemplifiera matematik i vardagen. Något som kanske kan 
tyda på att de inte har så många exempel på detta från undervisningen, vilket i sin tur kan tyda på att 
den diskursiva praktik som finns i dessa elevers klassrum inte präglas av denna värdering. 

6.2.2 Osynliga diskursiva praktiker i materialet 

I analysen av resultaten från sökningen på ord som kännetecknar de olika värderingarna har några 
diskursiva praktiker urskiljts. Dessa har presenterats ovan. I denna del kommer jag att, utifrån de 
undersökta orden, presentera några diskurser som jag inte har kunnat urskilja i materialet eller 
diskurser som inte har varit starkt representerade. Jag kommer under några olika underrubriker att 
presentera dessa diskurser närmare. 

En	  ifrågasättande	  diskurs	  

En ifrågasättande diskurs handlar också om en demokratisk aspekt det gäller matematik. I det här 
avseendet representeras detta av värderingen öppenhet. En viktig del av denna värdering är att 
matematisk kunskap är öppen att ägas av vem som helst. Du kan övertyga dig själv om att en 
matematisk princip är korrekt, ingen behöver övertyga dig. Matematikens logik talar för sig själv och 
övertygar dig om att en slutsats är riktig. Det finns emellertid hinder för matematikens öppenhet vilket 
är att de matematikkunskaper som behövs för att ta till sig, granska och förstå exempelvis matematiska 
bevis saknas. För det första för att konventionerna för symboler och logiken som används måste vara 
bekanta, för det andra eftersom när argument och förslag används gör dessa inte nödvändigtvis idéerna 
eller slutsatserna tilltalande, vilket är känslomässigt nödvändig för att ta till sig öppenheten (Bishop, 
1991). Denna öppenhet kan ses som en ifrågasättande diskurs. Matematikens öppenhet och därmed 
dess demokratiska aspekt gör att matematiken är öppen att ifrågasättas och undersökas av vem som 
helst. En annan del av en ifrågasättande diskurs är att matematikens utveckling och matematiklärandet 
har drivits framåt av just ifrågasättandet, tvivel, upptäckandet och en förmåga att se alternativa sätt att 
lösa problem eller synsätt för att på så sätt konstruera nya perspektiv och övertygelser (Bishop, 1991). 

I resultatet av sökningen på ord vilka är kännetecknande för de olika värderingarna är en 
ifrågasättande diskurs ganska sparsamt representerad i kommentarmaterialet. Ordet ifrågasätta 
förekommer inte någon gång i kommentarmaterialet vilket kan vara förvånande. Detta skulle kunna 
tolkas som att matematisk kunskap inte ska/kan ifrågasättas. Något som också skulle kunna ses som att 
en ifrågasättande diskurs inte finns representerad är att ord som handlar om diskussioner förekommer 
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så få gånger. Med tanke på att matematikens kommunikativa karaktär lyfts fram så tydligt och även att 
ord som argumentera förekommer i relativt hög utsträckning skulle det kunna antas att även ord som 
diskussioner eller diskutera skulle förekomma många gånger. I diskussioner kan olika ståndpunkter 
ställas mot varandra och på så vis skulle ifrågasättande rymmas i en diskussion. Två av de tre gånger 
när orden förekommer används dessa för att exemplifiera hur värdeorden i kunskapskraven ska 
användas och tolkas. Den enda gång som ordet diskussioner används i en annan betydelse än att 
exemplifiera något annat är det tillsammans med ordet resonemang. Detta skulle kunna tolkas som att 
matematisk kunskap inte ska/kan ifrågasättas. Orden mysterium, mystisk, mystik, mystiska och 
gåtfullhet förekommer inte någon gång i kommentarmaterialet. Eftersom dessa ord inte alls används 
för att beskriva matematiken eller ett lärande i matematik skulle det kunna ses som ett uttryck för att 
en syn på matematiken som inte rymmer ett ifrågasättande finns representerat i materialet.  

En	  estetisk	  diskurs	  

En estetisk diskurs är inte starkt representerad i kommentarmaterialet. Detta står i motsättning till de 
estetiska värden vilket lyfts fram under en särskild rubrik i den del av kommentarmaterialet där 
kursplanens syfte presenteras.  

Genom att utveckla kunskaper i och om matematik får eleverna också förutsättningar att 
närma sig ett annat av kursplanens syften nämligen möjligheten att uppleva estetiska värden i 
möten med matematiska mönster, former och samband. Detta kan till exempel handla om att 
uppleva geometriska objekt och deras uppbyggnad, konstruktioner av perspektiv eller av 
algebraiska uttryck som på ett enkelt sätt uttrycker generella lösningar eller insikter om 
matematiska relationer. Det finns ett egenvärde i att uppleva estetiska värden och att lösa 
matematiska problem för att de i sig är stimulerande uppgifter och för att problemen och 
lösningarna äger en egen skönhet. (Skolverket, 2011a, s. 8) 

Orden skönhet, estetiska eller estetik används mycket sparsamt i materialet. När orden förekommer 
används de tillsammans med ordet uppleva. Matematikens skönhet eller estetiska aspekter av 
matematiken är någonting som eleverna ska ges möjlighet att uppleva. Men att orden förekommer i så 
liten utsträckning i materialet ger en bild av att denna aspekt kanske ändå inte är så viktig. Fem av sju 
gånger då orden förekommer är det i inledningen till materialet där materialet beskrivs. Tre av dessa 
gånger finns i citatet ovan. De andra två gångerna förekommer ordet i förhållande till det matematiska 
området geometri. Inget av dessa ord finns heller med i de meningar som handlar om elevers 
kunnande. Tvärtemot vad citatet från kommentarmaterialet ovan vill visa på är estetiska värden inte 
någonting som syns i materialet, med undantag av området geometri. Detta kan förstås som att 
estetiska värden endast hör till detta matematiska område. Orden finns inte heller med i de 
beskrivningar som finns gällande elevers kunnande. Matematikens skönhet och estetiska värden är 
också någonting som endast ska upplevas utan att återspeglas i något kunnande hos eleven.  

En estetisk diskurs finns på sätt och vis starkt representerad i materialet. Detta om hänsyn tas till den 
inledande beskrivningen av materialet där estetiska värden till och med har en egen rubrik. Men om 
vid analysen av det övriga materialet framträder en motsättning mellan hur en estetisk diskurs 
behandlas i inledningen och hur ofta förekommande de ord som har med en estetisk diskurs att göra är. 
En tolkning skulle vara att skrivningarna i början av kommentarmaterialet syftar till att göra detta till 
en viktig diskurs men att detta inte följs upp i resten av materialet. 

En	  matematikerdiskurs	  
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Matematikens historiska sammanhang och utvecklingen av matematiken finns representerat i 
materialet. Men denna historia och utveckling har skapats av matematiker. Dessa finns inte 
representerade i materialet. En matematikerdiskurs är inte starkt representerad i kommentarmaterialet. 
Detta står på sätt och vis i motsättning till historiska sammanhang och matematikens relevans vilket 
lyfts fram under en särskild rubrik i den del av kommentarmaterialet där kursplanens syfte presenteras.  

I alla tider har människan försökt beskriva verkligheten och förklara olika slags fenomen 
genom att använda matematik. Matematiken har utvecklats parallellt med samhället och 
beroende på vilka behov som har funnits i samhället har uttrycken varit olika. Kursplanen 
anger att undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper 
om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. 
(Skolverket, 2011a, s. 12) 

Matematikens historia finns representerat i materialet. När det gäller ord som handlar om 
matematikens historia förekommer just uttrycket matematikens historia inte någon gång i materialet. 
Däremot förekommer orden historia och historiska. Orden används då dels för att beskriva hur 
matematiken har utvecklas genom historien, dels för att beskriva matematikens betydelse för 
historiska händelser eller skeenden. Så även om inte uttrycket matematikens historia förekommer i 
materialet används orden historiska och historia för att i princip beskriva matematikens historia.  

Matematikens historia finns representerat i materialet men ordet matematiker förekommer inte alls. 
Matematikerna bakom matematikens historia verkar således inte vara intressanta. Johansson (2003) 
har i en studie granskat några matematikläromedel. Hennes syfte var att se om läroböckerna 
överensstämde med den dåvarande formulerade läroplanen (Lpo94). I resultatet syns att läroplanens 
skrivning om att eleverna ska få kunskap om matematikens historia och matematikens viktiga roll i det 
moderna samhället inte är representerat i läroböckerna.  

6.3 Analys/resultat av sociala praktiker 
I denna del presenteras analys och resultat av sociala praktiker. Sociala praktiker ses i detta arbete som 
den sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Här analyseras sambandet mellan 
den kommunikativa händelsen, kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) 
och den sociala praktik där händelsen ingår. Gränsdragningen mellan diskursiv praktik och social 
praktik är inte alltid helt lätt att göra eftersom diskursiv praktik påverkar social praktik och vice versa. 

Genom att identifiera hur värderingar artikuleras och uttrycks i texten kan diskursiva praktiker och 
därmed också diskurser urskiljas och ge påverkan på sociala praktiker. I analysen kan överväganden 
göras om den diskursiva praktiken reproduceras eller omstrukturerar den existerande 
diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken. Den diskursiva 
praktiken och sociala praktiker samspelar med varandra så att dessa påverkar och förändrar varandra. 
Diskursiva praktiker reproducerar eller förändrar sociala praktikerna och omvänt förändrar och 
reproducerar sociala praktiker diskursiva praktiker.  

6.3.1 Diskursernas konsekvenser för sociala praktiker 

När kommentarmaterialet till kursplanen i matematik läses och tolkas av rektorer och lärare kan detta 
betraktas som ett möte mellan texten och en social praktik. Hur texten läses och tolkas påverkas av de 
diskursiva praktiker vilka kan utläsas implicit eller explicit i texten. Detta får konsekvenser för den 
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sociala praktiken på så vis att den rådande diskursordningen antingen reproduceras eller 
omstruktureras.  

Som konstaterats ovan finns det en tydlig kommunikativ diskurs i materialet. Detta kan ge 
konsekvenser för den sociala praktiken på så vis att matematikens kommunikativa karaktär lyfts fram i 
matematikundervisningen. Vi har också sett att det är en särskild sorts kommunikation som framhålls, 
argumentation och resonemang genom matematiska uttryck. Till skillnad från kommunikation genom 
förklaringar och diskussioner vilket inte lyfts fram på samma sätt. Detta kan tänkas ge konsekvenser 
för lärares planering av undervisning, något som också Skolverket önskar se. I Skolverkets rapport om 
utökad undervisningstid (Skolverket, 2011d) poängteras att undervisningen genomgående i högre grad 
måste behandla alla matematiska förmågor i de långsiktiga målen. Det framkommer att 
resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga speciellt bör framhållas i 
undervisningen. Detta för att stärka elevens kunskapsutveckling i ett långsiktigt perspektiv 
(Skolverket, 2011d). I rapporten pekar man på att det är ett problem att matematikundervisningen i så 
hög grad utgår från tillägnandet av procedurer. Tyngdpunkten i en procedurell undervisning ligger på 
beräkningsförmågan, medan andra förmågor lever ett mer tillbakadraget liv, speciellt 
begreppsförmågan och resonemangsförmågan. Istället vill man se en mer kommunikativt inriktad 
undervisning där eleverna uppvisar  sina resonemang och på så sätt också hur de förstått eller 
missförstått ett moment. Det är, menar man, framför allt den begreppsliga inriktningen och 
inriktningen mot att utveckla elevernas resonemangsförmåga som behöver få ett utrymme i 
undervisningen. Ska detta förändras så att begreppsförståelse, resonemang och kommunikation 
inkluderas måste detta ske tidigt redan i årskurs ett (Skolverket, 2011d). I Skolverkets lägesbedömning 
(Skolverket, 2011c) ges delvis samma bild av matematikundervisningen. Här framförs uppfattningen 
att det läroboksbundna lärandet ges för stort utrymme i grundskolans matematikundervisning. Att 
matematikundervisningen till stor del är styrd av läroböcker visas även i Johanssons (2003) studie.  

Skolverket (2011c) pekar på att läroboksstyrd undervisning också ger en inriktning på mer procedurell 
kunskap. Man pekar också på att en bidragande orsak kan vara att lärare i de lägre årskurserna ofta 
undervisar i matematik trots att de saknar utbildning i dessa ämnen. Samtal med läraren om matematik 
får alltför litet utrymme och eleverna får inte undervisning mot samtliga mål i kursplanen (Skolverket, 
2011c). Här finns alltså uppfattningen att matematikundervisningen styrs eller borde styras i högre 
grad av kursplanen i matematik. De diskursiva praktiker som uttrycks i kursplanen får inte tillräckligt 
genomslag i den sociala praktiken enligt Skolverket (2011c, 2011d). Omvänt kan det också antas att 
den starka diskursiva praktik som handlar om läroboksstyrd undervisning vilken kan ses i en social 
praktik, undervisningen, också påverkar skrivningar i kursplanen i matematik på så sätt att man vill 
förändra den sociala praktiken mot andra undervisningsformer.  

Det kan också konstateras att en andra dominerande diskurs som handlar om tillämpning framkommer 
i materialet. Tillämpning och användning av matematiska kunskaper i olika situationer lyfts tydligt 
fram. Betydelsen av att situationerna ska vara olika verkar vara någonting som betonas. Men också 
vardagliga situationer lyfts fram som särskilt viktiga när det gäller att tillämpa matematik. Även detta 
kan tänkas ge konsekvenser för lärares planering av undervisning så att eleverna får använda och 
tillämpa matematik i olika och vardagliga situationer.  

Det finns i materialet också mer eller mindre tydliga beskrivningar av arbetssätt vilka man tänker sig 
att lärare ska använda sig av i undervisningen. Där ligger både explicita och implicita beskrivningar 
om hur läraren bör använda sig av konkretisering av matematiska objekt och vardagliga situationer i 
undervisningen. 



52 
 

7 Diskussion 
I denna del diskuterar jag hur resultaten kan användas för att besvara de frågeställningar som detta 
arbete utgår ifrån. Frågeställningarna är: 

• Vilka av de ord som kan sägas känneteckna de inommatematiska värderingarna från WiFi-
studien (Bishop, 1991) används i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? Hur 
används dessa ord? 

• Vilka diskursiva praktiker och sociala praktiker kan, utifrån de inommatematiska 
värderingarna, utläsas i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik? 

• Finns de inommatematiska värderingarna representerade i kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik? 

 

Rubrikerna nedan syftar till frågeställningarna på så sätt att frågeställning ett hör ihop med rubrik 7.1 
Hur används orden?, frågeställning två hör ihop med rubrik 7.2 Vilka diskursiva och sociala praktiker 
kan utläsas? Och frågeställning tre hör ihop med rubrik 7.3 Inommatematiska värderingar och 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. Slutligen diskuteras också denna studies betydelse 
för det fortsatta arbetet med WiFi-studien. 

7.1 Hur används orden?  
I denna studie undersöks, utifrån de utvalda orden för varje värdering, i vilken utsträckning dessa ord 
förekommer i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Hur dessa ord 
används undersöks också. Resultatet av denna undersökning redovisas under rubriken analys/resultat 
av texten. Nedan diskuteras några aspekter av dessa resultat och analysen av resultatet. 

En svårighet i analysen av resultatet har varit att betydelsen av orden kunna/kunskap och orden som 
hör ihop med utveckling i materialet ligger mycket nära varandra. Detta ställer till problem eftersom 
de enligt Bishop (1991) indicerar olika värderingar men i det undersökta materialet i mångt och 
mycket betyder samma sak. Detta beror i sin tur på att orden kunna/kunskap många gånger används i 
materialet för att markera en kunskapsutveckling snarare än kunnande i en absolut betydelse. Ett 
exempel på en sådan mening är; ”Kunskapsområdet är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla 
kunskaper inom områdena ”Algebra” och ”Samband och förändring” (Skolverket, 2011a, s. 18). 
Meningar med denna betydelse har i resultatet räknats med både under resultatet för värderingen 
kontroll (kunna/kunskap) och värderingen utveckling (utveckling). Detta påverkar resultatet så att 
värderingarna kontroll och utveckling blir de värderingar som förekommer flest antal gånger i 
materialet.  

En annan svårighet har varit att både resonemanget ovan och det faktum att orden kunna/kunskap och 
utveckling förekommer så många gånger i materialet har medfört en osäkerhet om hur resultatet för 
värderingarna kontroll och utveckling ska tolkas. Vad betyder det att dessa värderingar är starkt 
representerade i materialet? 
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Jag har då istället för att bara undersöka hur många gånger orden används också undersökt hur dessa 
ord används. I analysen av hur orden används utgår jag från de värderingar som respektive ord 
indicerar. Ett annat sätt att analysera hur orden används kan göras genom att jämföra dem med 
varandra. Det som syns i en sådan analys är mer specifikt vad ska eleverna utveckla kunskap om. I 
tabellerna nedan visas orden kunna/kunskap jämfört med orden utveckling. 

 

Figur 17 Tabell jämförelse orden kunna/kunskap och utveckling 

Här kan vi se att orden kunna/kunskap och utveckling delvis används för att beskriva samma eller 
likande saker. Eleverna ska när det gäller ämnesinnehåll, tillämpning av matematiska kunskaper och 
kommunikation både kunna och utveckla detta. Resultaten skulle kunna användas för att visa på att de 
inommatematiska värderingarna vilka Bishop (1991) beskriver har brister när de används som 
analysredskap eftersom utveckling och kunnande ligger så nära varandra i betydelse.  

7.2 Vilka diskursiva och sociala praktiker kan 
utläsas? 
I denna studie analyseras de diskursiva praktiker som kan ses i kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2011a). Genom att identifiera hur värderingar artikuleras och uttrycks i texten 
kan diskursiva praktiker urskiljas i detta. De diskursiva praktikerna kommer till uttryck i och formas 
av en social praktik. Resultat av de diskursiva praktikerna redovisas under rubriken analys/resultat av 
diskursiva praktiker. Resultat av social praktik redovisas under rubriken analys/resultat av social 
praktik. Nedan diskuteras några aspekter av dessa resultat och analysen av resultaten. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) beskrivs förändringar i 
kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b) jämfört med tidigare kursplan i matematik. Denna 
beskrivning av förändringen finns under en särskild rubrik i början av materialet. I följande citat 
beskrivs skillnaden mellan denna kursplan i matematik jämfört med den förra (Lpo94). 



54 
 

Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt fram vikten av att möta och använda matematik i olika 
sammanhang samt inom olika ämnesområden. Det betydelsefulla i att eleverna utvecklar 
förmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformer betonas också. Matematikens 
anknytning till historiska och kulturella sammanhang konkretiseras i kursplanen. (Skolverket, 
2011a, s. 6)  

Den första meningen i citatet ovan kan ses som ett exempel på en diskursiv praktik som handlar om 
tillämpning där användningen av matematik i olika sammanhang är central. Detta är det första som 
beskrivs som en skillnad från den tidigare kursplanen. Meningen skulle kunna läsas på två delvis olika 
sätt. Å ena sidan skulle den kunna läsas som att möta och använda matematiken är det som betonas 
här, och å andra sidan skulle meningen kunna läsas som om att olika sammanhang och olika 
ämnesområden är det centrala. Dessa två delvis olika tolkningar av meningen inryms båda inom den 
tillämpningsdiskurs som finns i materialet. Tillämpningsdiskursen handlar både om att utveckla 
matematiska kunskaper för att kunna använda och tillämpa dessa och att detta bör göras i olika 
situationer och sammanhang. Det finns också en betoning på att av dessa olika situationer bör vara 
vardagliga situationer. Matematiken ska användas som ett verktyg för att hantera olika situationer, 
oftast i vardagen. När det gäller tillämpningsdiskursen kan det alltså ses som att det som 
kommentarmaterialet har som avsikt att lyfta fram också är det som syns i analysen av materialet.  

Den andra meningen i citatet ovan handlar om kommunikation med olika uttrycksformer. Detta 
stämmer väl överens med den diskursiva praktik som handlar om  kommunikation som finns i 
materialet. I kommunikationsdiskursen kunde vi se att två delvis olika aspekter av kommunikation 
trädde fram. Dels kommunikation som bygger på resonemang och argumentation, dels kommunikation 
med hjälp av olika representationsformer/uttrycksformer. Det kan dels handla om verbal 
kommunikation men också om att kunna presentera och kommunicera någonting med hjälp av en 
annan uttrycksform än den verbala. Även här kan det alltså sägas att avsikten med materialet när det 
gäller att lyfta fram kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer syns i analysen av materialet. 
Dock är det även en annan aspekt av kommunikation som syns i analysen nämligen kommunikation 
som bygger på resonemang och argumentation.  

Den tredje meningen i citatet handlar om matematikens anknytning till historiska och kulturella 
sammanhang. Matematikens historia syns i analysen av materialet. Även om just uttrycket 
matematikens historia inte förekommer någon gång i materialet så förekommer orden historia och 
historiska. Orden används för att beskriva hur matematiken har utvecklas genom historien och för att 
beskriva matematikens betydelse för historiska händelser eller skeenden. Så även om inte uttrycket 
matematikens historia förekommer i materialet så används orden historiska och historia för att i 
princip beskriva matematikens historia. Även här kan vi alltså se att avsikten med att lyfta fram ett 
historiskt perspektiv till viss del syns i analysen av materialet. 

När det gäller ovanstående syns alltså ett överensstämmande mellan det kommentarmaterialet lyfter 
fram som förändringar och förtydningar av nuvarande kursplan i matematik jämfört med föregående 
kursplan och den analys av värderingar som har gjorts i detta arbete. Om vi sedan ser till de 
underrubriker som finns under rubriken syftet i kommentarmaterialet så finns där rubrikerna intresse 
och tilltro, matematikens olika sammanhang, estetiska värden, formulera och lösa problem, 
matematiska begrepp och metoder, digital teknik, kommunicera och föra resonemang och historiska 
sammanhang och matematikens relevans (Skolverket, 2011a). Här finns också en överensstämmelse 
när det gäller matematikens olika sammanhang, kommunikation och resonemang och historiska 
sammanhang. När det gäller estetiska värden syns dock en mer ambivalent hållning i 
kommentarmaterialet. Å ena sidan betonas dessa särskilt, å andra sidan är de relativt osynliga i 
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materialet. Man skulle kunna säga att en det både finns en dold och en icke dold läroplan (Broady, 
1987).  

Gränsdragningen mellan diskursiv praktik och social praktik är, vilket har diskuterats ovan, inte alltid 
lätt att göra. Social praktik och diskursiv praktik påverkar varandra. Ett, något förenklat, sätt att göra 
denna gränsdragning är att säga att social praktik är hur texten tas emot och förstås av mottagaren 
(Winther et al., 2000). I detta fall skulle mottagaren till exempel vara lärare och rektorer. En styrka 
med att använda sig av Faircloughs tredimensionella modell som analysverktyg är att en språklig 
handling, i detta fall kommentarmaterialet till kursplanen i matematik, belyses utifrån flera olika 
aspekter texten, diskursiv praktik och social praktik. Detta ger en bred utgångspunkt för analys av den 
språkliga handlingen där hänsyn också kan tas till frågor om exempelvis makt. Detta ställer också krav 
på omfattningen av undersökningen. Det har inte varit en ambition i detta arbete att göra en utförlig 
undersökning av en social praktik. Dock har några områden tagits fram vilka skulle vara intressanta att 
studera vidare. Påverkar den diskursiva praktiken som handlar om kommunikation och tillämpning 
lärares syn på matematikundervisning? Påverkar den lärares värderingar av vad som kan ses som 
viktigt i matematikundervisningen?  

7.3 Inommatematiska värderingar och 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
I undersökningen av hur många gånger ord som kännetecknar de olika inommatematiska 
värderingarna används framkommer att värderingarna kontroll, utveckling och objektism förekommer 
många fler gånger i materialet än värderingarna rationalism, skönhet och mysterium. Svårigheterna 
med analys av förekomsten av orden kunna, kunskap och utveckling har diskuterats ovan.  Även när 
det gäller värderingen objektism finns det svårigheter med analysen av den stora förekomsten av ordet 
objekt vilket i stor utsträckning används för att beskriva ett matematiskt objekt och inte relationen 
mellan objekt och matematik vilket skulle indikera värderingen objektism.  

Trots resonemanget ovan när det gäller värderingen objektism framkommer det ändå att värderingarna 
kontroll, utveckling och objektism är de värderingar som finns tydligast representerade i 
kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). Värderingen rationalism finns 
också tydligt representerat i materialet, vilket har diskuterats ovan. När det gäller värderingen 
öppenhet står den relativt tydliga representationen i stor utsträckning för orden matematikens språk. I 
analysen av hur dessa ord användes framkom att de användes på sätt som delvis förstärkte både 
värderingen objektism och rationalism. Bara undersökningen av hur många gånger ett visst ord 
förekommer hjälper oss alltså i ganska liten utsträckning med svaret på frågan om värderingarna finns 
representerade i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. Analysen av hur orden används och 
de diskursiva praktiker som analysen har visat ger oss ytterligare information. Här kan vi se att 
objektism i form av tillämpningsdiskursen syns tydligt medan skönhet och mysterium är relativt 
osynliga i materialet.  

Ett svar på frågan som rubriken syftar på, nämligen Finns de inommatematiska värderingarna 
representerade i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik?, är att värderingarna kontroll, 
utveckling, objektism och rationalism finns representerade i kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik, medan värderingarna öppenhet, skönhet och mysterium inte finns representerade i samma 
utsträckning. Analysen har emellertid också visat att några diskursiva praktiker dessutom träder fram i 
materialet, kommunikation och tillämpning. Dessa diskursiva praktiker finns tydligt representerade i 
materialet genom att de kan ses i analysen av fler värderingar än en. Analysen har med andra ord visat 
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att med hjälp av undersökningen av hur de inommatematiska värderingarna finns representerade i 
materialet har vi istället eller också fått syn på andra värderingar vilka inte beskrivs av Bishop (1991).  

Det finns också svårigheter med användandet av Bishops (1991) inommatematiska värderingar som 
teoretiskt ramverk som både denna studie och arbetet med WiFi-studien i Sverige tyder på (Österling, 
2013). Dessa svårigheter handlar om att i Bishops betydelse av de inommatematiska är värderingarna 
komplementära. Det skulle innebära att det inte finns några skarpa gränser mellan värderingarna. I 
WiFi-studien betraktas värderingarna däremot inte som komplementära. I den andra delen av den 
enkät som WiFi-studien bygger på ska eleverna värdera olika påståenden mot varandra. Som exempel 
ställs påståendet ”Applying maths conceps to solve a problem” mot ”Using a rule/formula to find the 
answer”. Det första påståendet ska här indikera värderingen objektism och det andra påståendet ska 
indikera värderingen rationalism. Svårigheten uppstår när dessa två olika med ändå komplementära 
värderingar ska ställas mot varandra. I exemplet betraktas snarare värderingarna som motstående än 
komplementära (Österling, 2013). I denna studie har samma svårighet visat sig eftersom 
utgångspunkterna har varit de samma. Om syftet är att förstå hur de sex olika inommatematiska 
värderingarna finns representerade i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik blir 
värderingarnas komplementära aspekt svår att få fram.  

En ytterligare svårighet med detta är också att en mening i det undersökta materialet kan indikera olika 
värderingar. Detta har diskuterats ovan men är också någonting som har påverkat arbetet med enkäten 
i WiFi-studien. Österling (2013) visar i sin studie på svårigheterna med utgångspunkten att frågor 
anses indicera en värdering. Svårigheterna kan ligga både i översättningen, där det kan vara svårt att 
översätta en fråga så att den ursprungliga betydelsen av frågan inte ändras och på så vis gör att 
kopplingen till den avsedda värderingen går om intet, men också i att de elever som ska svara på 
enkäten kan förstå frågorna på olika sätt och på så sätt förändra kopplingen till värderingen. På samma 
sätt visar denna studie på svårigheterna med att, i detta fall, ord ska indicera en värdering. Ett exempel 
på detta är orden kunna och utveckling vilket har diskuterats ovan.  

I översättningen av den enkät som WiFi-studien bygger på har vikten av att den språkliga 
översättningen inte får äventyra frågans betydelse diskuterats ovan. Detta är viktigt eftersom varje 
fråga i enkäten är tänkt att indikera en värdering. Om betydelsen ändras i översättningen ändras också 
kopplingen mellan frågan och den specifika värdering som frågan avser att indikera (Österling, 2013). 
I den första delen av den enkät som WiFi-studien bygger på ska varje fråga indikera en värdering. Ett 
exempel på en sådan fråga är; ”förklara mina lösningar för klassen”. Denna fråga indikerar enligt 
WIFI Research Guidelines (inte publicerade) värderingen utveckling. I översättningen av enkäten har 
inte betydelsen av frågan ändrats nämnvärt och frågan kan alltså i den svenska översättningen 
fortfarande anses indikera värderingen utveckling. I denna studie ser jag emellertid att i en svensk 
kontext skulle en sådan fråga istället kunna anses indikera en annan värdering. Ordet förklaring 
används bara ett fåtal (två) gånger i materialet och när ordet används är det tillsammans med orden 
argument och resonemang. Man kan därför anta att när en elev ska förklara sin lösning för klassen så 
ska dessa förklaringar i en svensk kontext bygga på matematiska argument och resonemang vilket 
istället skulle indikera värderingen rationalism.  

Det blir också intressant att jämföra de resultat som Österling (2013) visar när det gäller frågor 
enkäten från WiFi-studien som handlar om problemlösning. I WIFI Research Guidelines (inte 
publicerade) ska frågorna indicera en Mathematical educatational value vilken handlar om 
tillämpning. I en svensk kontexten handlar problemlösning också ofta om ett arbetssätt där man 
tillämpar matematisk kunskap (Skolverket, 2011a). Detta skulle också stämma överens med resultaten 
från denna studie som visserligen inte visar någonting om problemlösning men där vi kan se att 
tillämpning av matematiska kunskaper är någonting som betonas.  
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Problemlösning har en speciell ställning i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b). I kursplanen 
beskrivs problemlösning i beskrivningen av ämnets syfte, som centralt innehåll och som ett långsiktigt 
mål (Skolverket, 2011b). Problemlösning beskrivs i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a) som ett sätt att tillämpa kunskaper i matematik i olika situationer. Men ordet 
problemlösning används också för att beskriva vad matematik är ”matematik som en kreativ och 
problemlösande verksamhet” (Skolverket, 2011a). I denna mening blir problemlösning en del av 
matematiken som kommentarmaterialet vill lyfta fram som viktigt. Problemlösning ses då som ett 
matematiskt innehåll vilket värderas som viktigt. I denna studie kommer problemlösning som ett 
matematiskt innehåll inte fram i analysen av materialet beroende på att de inommatematiska 
värderingarna formulerade av Bishop (1991) som har använts för att analysera materialet inte 
innefattar problemlösning som ett matematiskt innehåll. Detta kan ses som en brist med användandet 
av Bishops (1991) inommatematiska värderingar där problemlösning inte tydligt kopplas ihop med 
någon värdering. Detta kan också ge oss indikationer på att de inommatematiska värderingarna kan 
behöva ses över för att undersöka om det kan finnas fler möjliga värderingar som saknas i den 
beskrivning av dessa som Bishop (1991) ger. 

Som vi har sett ovan finns det en oro från Skolverket över den i hög grad läroboksstyrda 
matematikundervisningen i Sverige (Skolverket, 2010). Österling (2013) visade också att elever 
värderar arbete i matematikboken som viktigt när de lär sig matematik. Ett antagande skulle kunna 
vara att läroböcker med många övningsuppgifter som syftar till att en elev ska behärska ett visst 
matematiskt innehåll skulle indicera att värderingen kontroll skulle vara tydligt representerad i dessa, 
något som också finner stöd både i Bishop och Seah (2000) och Karlsson (2005). Om vi ser till 
resultatet av denna studie finns det också i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2011a) en hög representation av värderingen kontroll. Dock kan vi också se att denna 
representation både visar på kunskap när det gäller ett visst ämnesinnehåll samt tillämpning av detta 
ämnesinnehåll men också kunskap kopplat till kommunikation, kunskap som kanske inte främst 
utvecklas genom eget arbete i en lärobok. I en svensk kontext skulle då den sociala praktik som 
läroboksstyrd undervisning utgörs av delvis gå på tvärs mot den starka kommunikations diskurs som 
finns i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). 

7.4 Fortsatt arbete med WiFi-studien 
Den här studien är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave Project. Projektet syftar till att 
genomföra undersökningar elever i olika kulturer för att se vad dessa värderar som viktigt när det 
gäller matematik och matematiklärande (Seah & Wong, 2013). Genom att samla stora mängder av 
data gällande vad elever värderar som viktigt när de lär sig matematik kan kulturella mönster 
upptäckas och jämförelser kan göras mellan olika länder och olika kulturer. Men för att avgöra vilka 
värderingar som ligger till grund för elevernas svar måste vi också ta hänsyn till den svenska 
kontexten.  

I arbete med att ta fram den enkät som WiFi-studien bygger på behöver frågorna studeras både utifrån 
en språklig aspekt men även en aspekt som tar hänsyn till en svensk kontext. Detta för att säkerställa 
att de värderingar vilka frågorna i enkäten är avsedda att indikera faktiskt gör detta även i en svensk 
kontext, vilket har diskuterats ovan. Arbetet med att granska frågorna med denna aspekt som 
utgångspunkt kan komplettera den språkliga översättningen. I detta arbete kan denna studie användas 
som en del av granskningen.  

När enkäten har genomförts kan resultaten från denna studie användas i analysen av enkätsvaren. 
Resultaten från denna studie kan då jämföras med resultatet från enkäten för att se vilka likheter och 
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skillnader som kan ses och hur dessa kan tolkas utifrån de värderingar som finns representerade i 
styrdokumenten. Det skulle också vara betydelsefullt att se hur den diskursiva praktiken om 
kommunikation och tillämpning som är synlig i kommentarmaterialet syns i lärares och elevers svar. 

Andra intressanta fortsatta projekt skulle kunna vara att studera läromedel med samma analysverktyg 
och teoretiskt ramverk som för denna studie. Finns det likheter och skillnader i de värderingar som 
finns representerade i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik och värderingar som finns 
representerade i läroböcker i matematik?  
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