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English title 
Is a problem shared a problem halved? 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i par arbetar tillsammans 
med problemuppgifter och hur kommunikationen används inom 
arbetsprocessen. Under tidigare praktiker har det observerats hur elever, trots 
att de i många fall är placerade i par i klassrummet, oftast blir instruerade att 
arbeta enskilt under matematiklektionerna. Den insamlade emperin som 
resultatet grundar sig på utgörs av sex undersökningstillfällen där tolv elever 
placerade i par hade som mål att samarbeta med två problemuppgifter. 
Undersökningstillfällena observerades för att analyseras med hjälp av Pólyas 
teori om de fyra problemlösningsfaserna och utifrån sociokulturellt teoretiskt 
perspektiv. Resultatet visar att eleverna framför allt arbetar tillsammans för att 
skapa en förståelse för uppgifterna och för detta ändamål spelade 
kommunikationen en avgörande roll. Olika användningsområden för språket 
kunde även urskiljas och den kommunikation som visade sig skapa flest 
lärandetillfällen ses som ett ”delande” av information eleverna emellan. I 
kontrast till ”delandet” synliggörs även en typ av linjär kommunikation, där 
syftet blir att överföra ett färdigt budskap. Det visar sig också att eleverna ofta 
väljer att inte arbeta tillsammans eller kommunicera vid senare skeden av 
problemlösningsprocessen där skapande av plan och beräkningar ligger i 
fokus. I de fall där eleverna väljer att arbeta tillsammans inom dessa senare 
faser, används alternativa metoder snarare än operationella beräkningar för att 
lösa problemet. 
 
Nyckelord 
Kommunikation, pararbete, Pólyas fyra faser, problemlösning, sociokulturell 
teori 
 
Tack 
Vi vill tacka alla medverkande elever och de lärare som gjorde studien möjlig. 
Vi vill även tacka vår handledare Berit Roos Johansson för guidning och stöd 
genom arbetets gång.  
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1 Inledning 
Vi har under våra tidigare praktiker observerat att en vanlig strategi för lärare 
är att placera ut eleverna i mindre grupper i klassrummet. En av de vanligaste 
placeringarna verkar vara att para ihop elever två och två. Denna typ av 
placering tyder på att läraren vill uppmuntra till samarbete eleverna emellan. 
Utifrån våra observationer utnyttjas dessa placeringar inom de flesta ämnen i 
form av EPA-modeller1, diskussioner, och andra typer av samarbetsövningar. 
Eleverna får inspirera varandra, utbyta tankar och idéer och kommunicera som 
en del av inlärningsprocessen. I matematikundervisningen däremot, verkar det 
som om detta sätt att bedriva undervisning på inte alls är lika vanligt 
förekommande. Istället präglas många lektioner av enskilt arbete i 
matematikböckerna. I och med detta sätt att arbeta på kan även elevernas 
möjlighet till att öva på problemlösning bli lidande. Eftersom alla elever 
arbetar i olika tempon, kan vissa elever till och med komma att gå miste helt 
om problemuppgifterna då de ofta är placerade i slutet av kapitlen. 
 
Sedan PISA-undersökningen av OECD år 2012, då de svenska resultaten i 
matematik och problemlösningsförmåga hamnade under genomsnittet för 
OECD:s medlemsländer, har resultaten blivit bättre och Sverige ligger nu över 
genomsnittet. Med detta sagt finns det fortfarande utvecklingsområden. 
Sverige har fortfarande en lägre placering än många andra länder med liknande 
förutsättningar och det är därför befogat att ha ännu högre förväntningar inför 
framtida resultat. Våra observationer av att problemlösning tycks vara lågt 
prioriterat i klassrummet tillsammans med PISA- undersökningarnas resultat 
gör att vi anser det väsentligt att undersöka problemlösning. Den senaste 
PISA-undersökningen från 2015 konstaterade även att svenska elever ligger 
klart över genomsnittet vad gäller att lösa problem i grupp (OECD, 2017), 
vilket har väckt vårt intresse för kommunikationens aspekter vid 
problemlösning. 
 
Ett syfte med undervisningen för matematik i grundskolan och ett långsiktigt 
mål är att eleverna ska “ges förutsättningar att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017a s.54). Målet 
uttrycks även som “förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att 
kommunicera” (Skolverket 2017b s.30). Inom läraryrket benämns detta som 
kommunikationsförmågan. Ytterligare ett syfte och ett långsiktigt mål med 
undervisningen i matematik är att eleverna ska ges förutsättningar att 
“formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

                                                   
1  EPA (enskilt, par, alla) är en metod för undervisning i skolan i vilken eleverna först tänker 
själva för att sedan delge sina tankar med en kamrat innan ämnet tas upp i helklass. 
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strategier och metoder” (Skolverket, 2017a s.54). Denna förmåga kan 
kortfattat benämnas som problemlösningsförmågan (Skolverket, 2017a). 
 
Denna studie kommer att inrikta sig på hur elever tillsammans kan arbeta med 
en problemlösningsuppgift. Vi kommer att utgå från Pólyas (2014) teori om 
den matematiska problemlösningens fyra olika faser. Dessa faser måste tas 
igenom och bearbetas för att slutligen komma fram till en lösning. I studien 
undersöks hur olika sorters kommunikation kan vägleda eller hindra eleverna 
att ta sig vidare genom Pólyas fyra faser. Med hjälp av denna studie kan lärare 
få en insikt om kommunikationens roll och hur elever tillsammans arbetar med 
problemlösningsuppgifter. Genom en fördjupad bild av elevers samverkan kan 
lärare och pedagoger anpassa undervisningen för att vägleda eleverna i 
utvecklingen för att uppnå ett så bra studieresultat som möjligt. 
  



 

 
 

3 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur elever tillsammans i par arbetar 
med problemlösningsuppgifter och hur kommunikationen används i 
arbetsprocessen. 

 

Forskningsfrågor 

• Hur arbetar eleverna tillsammans i en matematisk 
problemlösningsprocess? 

• Hur använder eleverna språket för att kommunicera i 
problemlösningsprocessen? 
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3 Litteraturbakgrund 

3.1 Vad är problemlösning? 
Problemlösningsuppgifter skiljer sig från rutinuppgifter på det sätt att den som 
löser uppgiften inte direkt känner till hur problemet kan lösas (Skolverket, 
2017b). Detta innebär att eleverna inte ges en given metod utan att de på egen 
hand behöver komma fram till rätt matematisk metod för att kunna lösa 
uppgiften (Hansson, 2015). En vanlig missuppfattning är att en 
problemuppgift bygger på mycket text men Taflin (2007) beskriver istället att 
ett rikt matematiskt problem innefattas av flera aspekter, däribland att 
uppgiften är lättillgänglig för alla, kan lösas på flera sätt och upplevs som en 
utmaning. Skolverket (2017b) skriver att ett problem kan ses som en relation 
mellan en elev och problemlösningssituationen. Huruvida en uppgift är ett 
problem eller inte beror därför på hur långt eleven kommit i sin 
kunskapsutveckling. En elev som för första gången stöter på en sorts uppgift 
och inte besitter någon metod för hur den ska lösas befinner sig i en 
problemlösningssituation medan en elev som stött på många liknande 
uppgifter tidigare och känner till en lösningsmetod upplever uppgiften som en 
rutinuppgift. 
 

3.1.1 Problemlösningsförmåga 
I slutet av 90-talet startades ett projekt för att förbättra 
matematikundervisningen i den danska skolan. Projektet fick namnet The 
Danish KOM-project (kompetenser och lärande av matematik) och som ledare 
för projektet utsågs författaren Mogens Niss (Niss, 2003). Det huvudsakliga 
syftet med projektet var att frångå det traditionella sättet att skriva en läroplan 
med listor på ämnen och resultat. Istället skulle ett antal övergripande 
kompetenser för matematikämnet utarbetas och skrivas in i läroplanen. Niss 
(2003) skriver i rapporten att innebörden av att bemästra matematik är att 
besitta matematisk kompetens. Med detta menas att kunna förstå, bedöma, 
utföra och använda matematik i olika sammanhang. Detta kan ske inom 
ramarna för en matematiklektion i skolan såväl som i andra mindre formella 
situationer. Utifrån detta har Niss (2003) tagit fram åtta olika kompetenser 
varav en av dessa benämns som “formulera och lösa matematiska problem” 
(Niss, 2003 s.7). Denna kompetens kan återspeglas i Lgr11 där ett 
huvudsakligt syfte med undervisningen i matematik är att “Undervisningen 
ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 
och resultat” (Skolverket, 2017a s.56). Denna förmåga benämns i Lgr11 som 
problemlösningsförmågan.  
 

Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström & Häggström (2004) publicerade år 
2004 en rapport där en tidigare läroplan från gymnasiet analyserades med syfte 
att konkretisera vad det innebär att egentligen kunna ämnet matematik. Denna 
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rapport resulterade likt Niss (2003) i ett antal olika kompetenser av vilka en 
betecknades “Problemlösningskompetens” (Palm m.fl. 2004 s.3). Denna 
kompetens innebär att problemlösaren måste tillämpa sina matematiska 
kunskaper i ett nytt sammanhang och producera icke rutinmässig kunskap. 
 

Enligt Skolverket (2017b) innefattar problemlösning även flera av de andra 
förmågor som nämns i läroplanen. Eleverna ska kunna använda matematiska 
begrepp, välja och använda metoder och uttrycksformer samt föra 
matematiska resonemang. Denna förmåga innefattar därav alla de andra 
förmågorna eleverna ska få möjlighet att utveckla inom matematikämnet. 
Utöver detta krävs det också att eleverna kan se över och värdera rimligheten 
i en lösning i relation till problemet (Skolverket, 2017b). Skolverket (2017b) 
menar också att en stor del av vad som anses vara kunskap om problemlösning 
handlar om att kunna se att alternativa lösningar kan behövas för att hitta en 
slutgiltig lösning. 
 

3.1.2 Problemlösningsprocessen 
Pólya (2014) skriver att problemlösningsprocessen kan delas i fyra faser. I den 
första fasen måste problemlösaren förstå uppgiften genom att inse vad som 
efterfrågas. Den andra fasen går ut på att skapa en plan. För att utarbeta en 
plan krävs att den som löser problemet kan se relationen mellan den kända och 
okända informationen. Den tredje fasen handlar om att utföra planen och den 
sista fasen innebär att titta tillbaka och utvärdera. Likt Pólyas fyra faser 
benämner Lester (1988) att problemlösningsprocessen består av att förstå, 
planera och lösa problemet samt att utvärdera sina resultat. 

3.1.3 Metoder för att lösa problem  
Lester (1988) förklarar att i ett verkligt problem är den matematiska metoden 
dold vilket gör att eleverna med fördel kan utveckla generella strategier för 
problemlösning. Han beskriver att det finns flera olika strategier för att lösa 
problemlösningsuppgifter. Många av dessa glöms ofta bort och istället riktas 
fokus enbart till de fyra räknesätten. Här nedan presenteras en lista på vad 
Lester anser vara användbara strategier i lösningen av ett problem.  
 

• välj en eller flera operationer att arbeta med 
• rita en bild 
• gör en lista  
• skriv upp en ekvation  
• dramatisera situationen  
• gör en tabell/diagram  
• gissa och pröva  
• lös ett enklare problem  
• arbeta baklänges  
• använd laborativt material/modeller  

(Lester, 1988 s.39) 



 

 
 

6 

3.1.4 Pólyas syn på undervisning 
Pólya (2014) skriver om sin syn på lärare-elev relationen gällande 
undervisning av problemlösning. Han menar att elever så långt som möjligt 
bör försöka lösa uppgifter och tillägna sig erfarenheter på egen hand. Däremot 
understryker han att om en elev fastnar på en uppgift och inte ges tillräckligt 
med hjälp riskerar eleven att stanna i sin utveckling. Pólya (2014) tillägger att 
en lärare har två aspekter att tänka på när hen hjälper sina elever, först att leda 
dem till en lösning och därtill ge dem tillräckligt med lärdomar så att eleverna 
klarar sig själva när liknande uppgifter dyker upp i framtiden.  

3.2 Kommunikation 
Ordet kommunikation har en ungefärlig betydelse av att något ska bli 
gemensamt och delat (Nilsson & Waldemarson 2016). Nilsson och 
Waldemarson (2016) menar att kommunikationen har flera olika ändamål och 
att förmedlandet av fakta enbart är en liten del av detta. En stor del av 
kommunikationen handlar istället om mellanmänskliga relationer och om 
stärkandet av en individs egen identitet. Fiske (1997) menar att 
kommunikation är något som alla människor känner till som aktivitet men som 
väldigt få lyckas definiera konkret. Den mänskliga kommunikationen är så 
pass skiftande och Fiske (1997) menar därför att frågan om hur 
kommunikation ska definieras är något som många akademiker brottas med. 
Svårigheterna ligger i att koppla ihop så många olika skilda källor till 
kommunikation som att prata med varandra, titta på TV, en frisyr eller ett 
ansiktsuttryck till en enda vetenskap. 

3.2.1 Kommunikation som linjär process 
Shannon & Weaver (1949) beskriver en teori där kommunikationen ses som 
en linjär process. I deras syn på kommunikation är målet att överföra ett 
meddelande från en informationskälla till en mottagare så effektivt som 
möjligt utan störningar. I deras modell finns det en informationskälla som 
väljer vilket meddelande som skall sändas. Sändaren omvandlar meddelandet 
till en signal som färdas via ett medium till mottagaren som tar emot signalen. 
Signalen tolkas i sin tur av mottagaren och budskapet har nått sin destination. 
Genom kommunikationsprocessens gång finns det dock risk för att signalen 
störs av ett så kallat brus och meddelandets budskap påverkas (Shannon & 
Weaver, 1949). Även när mottagaren tolkar signalen finns det en risk för att 
det menade budskapet inte når fram hela vägen. Med detta synsätt kan 
kommunikation och förmågan att utöva denna betraktas som konsten att 
överföra ett meddelande så tydligt som möjligt utan några störningar. 

3.2.2 Kommunikation som samspel 
I kontrast till Shannon & Weavers (1949) perspektiv på kommunikation 
presenterar Allwood (2008) en mer dynamisk bild av hur kommunikation 
utövas. Han definierar begreppet kommunikation som “sharing of information 
involving at least two human beings in interaction with each other and with 
the context (environment)” (Alwood, 2008 s. 4). Den största skillnaden mellan 
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Shannon och Weavers (1949) modell av kommunikation och Allwoods (2008) 
definition blir mottagarens roll i processen. Med Allwoods synsätt på 
kommunikation är mottagaren inte längre passiv utan alla inblandade befinner 
sig i interaktion med varandra och omgivningen i ett “delande” av information. 
Med detta synsätt är parterna snarare medkommunikatörer istället för en 
sändare och mottagare. 

3.3 Att kommunicera om matematik 
Detta avsnitt kommer att handla om hur kommunikationen användas för att 
förmedla matematiska budskap. Det redogörs för Skolverkets syn på viktiga 
aspekter inom denna förmåga. Detta ställs i relation till tidigare forskning 
inom ämnet. 

3.3.1 Kommunikationsförmåga 
Det tidigare nämnda KOM-project (se Problemlösningsförmåga) resulterade 
även i att kommunikationen spelar en viktig roll i det matematiska kunnandet 
(Niss, 2003). Denna förmåga benämns “kommunicera i, med och om 
matematik” (Niss, 2003 s.8). Förmågan handlar om att förstå andras orala, 
visuella eller skrivna budskap i ett varierat matematiskt språk. Vidare menar 
Niss (2003) att uttryckandet av matematik på olika teoretiska och tekniska 
nivåer i oral, visuell eller skriven form är en viktig del av denna förmåga. 
Förmågan att kommunicera matematiskt handlar alltså lika mycket om att 
lyssna in andra som att kunna uttrycka sig själv. Palm m.fl. (2004) beskriver 
också denna förmåga som att kunna ta emot och överföra matematisk 
information i både muntlig och skriftlig form. Detta innefattar även en 
förståelse och korrekt användande av matematisk terminologi och olika 
begrepp (Palm m.fl., 2004). Förmågan att kommunicera matematiskt betonas 
i kursplanen för matematik där ett huvudsakligt syfte med undervisningen är 
att eleverna ska “ges förutsättningar att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017a s.54). Målet 
uttrycks även som “förmågan att använda matematikens uttrycksformer för 
att kommunicera” (Skolverket 2017b s.30). Detta mål och förmåga som 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla benämns Skolverket (2017a) som 
kommunikationsförmågan. 

3.3.2 Vidareutveckling av kommunikationsförmågan 
Skolverket (2017b) beskriver också att förmågan att kommunicera även kan 
relateras till fler av de långsiktiga målen i kursplanen. “Två av de förmågor 
som finns i de långsiktiga målen i kursplanen handlar också om att eleverna 
ska utveckla kommunikativa förmågor i matematik” (Skolverket, 2017b s.9). 
Med dessa två förmågor syftar Skolverket, förutom den tidigare nämnda 
kommunikationsförmågan, också till målet att elever ska ges förutsättningar 
att utveckla förmågan att “föra och följa matematiska resonemang” 
(Skolverket, 2017a s.55).  
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Att kommunicera om matematik i dess olika bemärkelser blir därför en central 
del av matematikundervisningen men vad innebär det egentligen att besitta 
förmågan att kunna kommunicera matematiskt? Skolverket (2017b) skriver att 
“kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om 
matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 
uttrycksformer” (Skolverket, 2017b s.9). Det förtydligas även att 
kommunikation handlar lika mycket om att kunna lyssna in andra som att 
kunna kommunicera själv. Eleverna måste därför kunna ta till sig andras 
förklaringar och argument samt kunna sätta sig in i dessa. Fortsättningsvis 
menar Skolverket (2017b) att en viktig del av den matematiska 
kommunikationen handlar om att kunna växla mellan olika uttrycksformer. 
Talet tolv skulle då kunna visas med symboler (12) men också kunna visa detta 
med exempelvis tolv klossar eller en tabell. En sista aspekt av den matematiska 
kommunikationen som nämns av Skolverket (2017b) är att kunna föra ett 
resonemang. Med detta menas att eleverna med både informella som formella 
matematiska argument kan resonera sig fram till olika lösningar.  
 

3.3.3 Forskning om samarbete i problemlösningsuppgifter 
Som tidigare nämnts gjorde OECD år 2015 en PISA-undersökning där elevers 
förmåga att samarbeta med problemlösningar sattes i fokus. Den övergripande 
kompetensen att kunna samarbeta med andra i en problemlösning definierades 
som: 
 

“Collaborative problem solving competency is the capacity 
of an individual to effectively engage in a process whereby 
two or more agents attempt to solve a problem by sharing 
the understanding and effort required to come to a solution 
and pooling their knowledge, skills and efforts to reach that 
solution.” (OECD, 2017 s.6) 

 

I citatet nämns “Sharing the understanding and effort”. Det förtydligas att ett 
samarbete endast kan vara möjligt genom att eleverna bygger upp en 
gemensam förståelse för uppgiften och dess lösningar. 
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   (OECD, 2017 s. 12) 
 

I undersökningen mättes olika samarbetskompetenser för problemlösning satta 
i relation till den individuella problemlösningsprocessen. Relationerna 
däremellan presenteras i tabellen ovan (A1-D3) och avser olika färdigheter för 
att effektivt engagera sig och bli delaktig i en problemlösningsprocess. De fyra 
stegen av problemlösningsprocessen (A-D) kan tydligt relateras till Pólyas 
fyra faser för problemlösning med undantag för första steget (A) vilket istället 
syftar till att utforska och förstå sig på gruppen.  De tre 
samarbetskompetenserna (1-3) utskrivna i tabellen är: 1) Etablera och behålla 
delad förståelse. 2) Välja lämpliga handlingar för att lösa problemet. 3) 
Etablera och behålla olika roller i gruppen. 
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Pólyas fyra faser 
Pólya (2014) har identifierat hur en problemlösningsprocess kan delas in i fyra 
olika faser. Dessa är förstå problemet, skapa en plan, utföra planen och titta 
tillbaka. Den första fasen i Pólyas process för problemlösning handlar om att 
förstå problemet. Detta steg är avgörande för om uppgiften ska kunna lösas 
och Pólya (2014) menar att utan att först ha en tydlig bild av problemet finns 
ingen mening med att försöka ta reda på svaret. För att synliggöra om eleverna 
verkligen förstår problemet har Pólya (2014) tagit fram ett antal användbara 
frågor som visas här nedan: 

• Förstår du alla ord som skrivs ut i problemet?  
• Vad vill de att du ska ta reda på?  
• Kan du återberätta problemet med egna ord? 
• Kan du tänka på en bild eller diagram som hjälper dig förstå 

problemet?  
• Finns det tillräckligt med information för att du ska kunna lösa 

problemet? 
(Pólya, 2014 s. 6-7) 

 

Dessa frågor kan peka ut vissa olika viktiga aspekter som krävs för att kunna 
lösa en uppgift. Eventuella svar kan alltså synliggöra till vilken grad en elev 
har förstått en specifik uppgift eller ett innehåll. Detta första steg kan även 
delas in i två subkategorier bekanta sig med problemet och arbeta för bättre 
förståelse (Pólya, 2014). Att bekanta sig med problemet innebär att skapa sig 
en helhetsbild utan att fokusera på några detaljer. Genom att göra detta 
inpräntas syftet med uppgiften och minnet stimuleras och förbereds för att 
senare samla in relevanta data för att lösa uppgiften (Pólya, 2014). Att arbeta 
för en bättre förståelse görs genom att på nytt granska problemet. Sedan kan 
de detaljer som är viktiga för att lösa uppgiften betraktas en efter en för att 
skapa sig en tydlig bild av vad som krävs för att lösa problemet.  
 
Fas två i processen handlar om att göra upp en plan. Att ha en plan innebär att 
veta eller ha en ide om vilka beräkningar som måste göras för att ta reda på 
lösningen (Pólya, 2014). Planen kan uppstå gradvis, genom misslyckade 
försök eller helt plötsligt. Det finns många olika sätt att lösa ett problem på 
och vilket sätt som passar bäst varierar mellan varje uppgift. Några av dessa 
strategier kan till exempel vara att gissa och prova, göra en lista, rita en bild, 
räkna baklänges eller använda ekvationer (Pólya, 2014). I det tredje steget ska 
planen utföras. För detta krävs att den som löser problemet har de 
grundläggande matematiska kunskaperna för att genomföra den tänkta 
strategin. Det slutgiltiga och fjärde steget som handlar om att titta tillbaka på 
vad som fungerade och om något gick mindre bra. Denna typ av reflektion kan 
vara bra för framtida problemuppgifter (Pólya, 2014). 
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4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie kommer att riktas in på samspelet mellan två elever i en 
problemlösningsprocess och kommunikationens påverkan på processen. För 
detta ändamål har ett sociokulturellt vetenskapsteoretiskt perspektiv valts. 
Detta perspektiv undersöker hur människor tar till sig kunskaper i interaktion 
med andra och genom samförstånd utvecklar nya kunskaper.  
 

4.2.1 Sociokulturellt lärande 
I det sociokulturella perspektivet ses deltagande i en social aktivitet som en 
plattform för lärande (Vygotskij, 1978). Det är alltså i samarbete och 
interaktion med andra som kunskap konstrueras. Det sociokulturella 
perspektivets syn på inlärning grundar sig på en konstruktivistisk syn, vilket 
Dysthe (2003) har organiserat utefter följande sex aspekter:  
 

1. Lärande är situerat. 
2. Lärande är huvudsakligen socialt. 
3. Lärande är distribuerat. 
4. Lärande är medierat. 
5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.    

   (Dysthe 2003, s.42) 
 

Situerat lärande innebär att inlärning sker i ett sammanhang och de fysiska 
och sociala kontexterna av sammanhanget blir en integrerad del i det som lärs. 
Att lärande är huvudsakligen socialt syftar till att kunskap inte är biologiskt 
medfött utan något som förskaffas via sociala interaktioner och kulturella 
sammanhang (Säljö, 2014). Inom sociokulturella teorin anses lärande vara 
distribuerat, alltså att kunskaper är distribuerade bland alla individer i en 
grupp och därav sträcker sig även lärandet utöver flera personer. Lärande är 
medierat vilket innebär att inlärning och tolkning av omvärlden sker via 
artefakter oavsett om det är ett föremål, en annan person eller språket. Språket 
är grundläggande i läroprocesserna eftersom det fungerar som ett 
psykologiskt verktyg för att förstå och föra vidare kunskaper med. Med 
lärande i en praxisgemenskap menar Dysthe (2003) att lärande sker hela tiden 
i olika gemenskaper där samtliga individer har olika referensramar som 
påverkar de kognitiva processerna och på så vis flyttas fokus från individen 
till lärogemenskapen.  

4.2.2 Mediering  
Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet mediering som ett 
verktyg för hur olika fysiska eller språkliga redskap kan användas för att förstå 
omvärlden (Säljö, 2013). Dessa redskap hjälper oss att se och förändra vårt 
sätt att se på på världen och Säljö (2014) exemplifierar detta med en kikare. 
Det som inte kan ses på långt avstånd blir med hjälp av en kikare synligt. Säljö 
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(2013) menar att människan inte befinner sig i någon direkt kontakt med 
omvärlden och därför ständigt använder sig av dessa medierande redskap. På 
samma sätt som kikaren hjälper oss att se på långt håll, fungerar även språket 
som ett medierande redskap. Säljö (2013) beskriver att inom behaviorismen 
reagerar människan utefter olika stimulus men i det sociokulturella 
perspektivet läggs medierande verktyg till som en tredje aspekt. Människan 
kan påminna sig själv genom att till exempel knyta en knut runt handen. En 
knut har ingen objektiv mening men ändå väcker den en reaktion hos personen 
som har gjort den. Säljö (2013) menar att just språket är det mest 
grundläggande redskap vi människor använder oss av för att förstå oss på och 
dela med oss av kunskaper om världen. Begreppet mediering kan därför liknas 
med en slags förmedling där olika artefakter som exempelvis språket eller en 
bild för vidare en viss information. 

4.2.3 Appropriering 
Säljö (2013) skriver att appropriering betyder att en person lär sig behärska ett 
medierande verktyg inom ramen för en praktik eller aktivitet. Med 
appropriering menas alltså att individers medvetande förändras genom att de 
kunskaper som individen tillgodogör sig via de medierande verktygen i en 
aktivitet. Genom att få vara en del av en aktivitet påverkas aktivitetens 
händelseförlopp av de deltagande individerna samtidigt som aktiviteten 
influerar individernas tankesätt (Melander, 2013). Själva deltagandet i en 
aktivitet ses som en approprieringsprocess som förbereder individen för 
liknande framtida situationer.  

4.2.4 Proximal utvecklingszon 
Vygotskij (1978) beskriver att de mest utvecklande 
problemlösningsuppgifterna är de som en individ inte klarar av själv men 
klarar i samarbete eller guidning av en annan person. Utrymmet däremellan 
kallas för den proximala utvecklingszonen och storleken på denna zon varierar 
hos alla personer. Vygotskij (1978) menar att om ett barn redan har lärt sig 
behärska ett medierande verktyg (approprierat) t.ex. uppställning av division 
så har denna kunskap mognat hos barnet och är inte längre en del av hens 
proximala utvecklingszon. Barn som arbetar med problem inom sin proximala 
utvecklingszon får processa mentala funktioner som de inte än behärskar och 
behöver på så vis stöttning av någon annan innan de befästs. Vygotskij (1978) 
menar att det är genom dessa konfrontationer av nya tankeprocesser som 
barnet utvecklas och inte tvärtom.  

4.2.5 Språket som verktyg 
Inom det sociokulturella perspektivet kan kommunikation ses som något som 
lärs genom att den används samtidigt som den även formar vår syn på 
omvärlden. Språket i sig själv ses som ett medierande verktyg vilket kan 
användas för att lösa problem utan given metod. Vygotskij (1978) skriver att 
språkets medierande funktion kan åskådliggöras när yngre barn ska lösa 
problem. Språket kan vara avgörande för att barnen ska kunna lösa en uppgift, 
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genom att verbalt uttrycka sig om hur en uppgift kan lösas så sker ett 
strukturerat planerande istället för ett impulsivt testande (Vygotskij, 1978). Ju 
mer indirekt lösningen till ett problem är, desto viktigare blir språket för att 
hitta lösningen. Vygotskij (1978) beskriver vidare att barn som stöter på vad 
de anser vara för svåra problem, uttrycker detta genom att ställa frågor. Det 
tyder på att barnet har konstruerat en otillräcklig plan och vill med frågandet 
fylla sina kunskapsluckor. Ett framgångsrikt sätt för att hitta en lösning på ett 
problem med hjälp av språket är att förklara uppgiften för någon annan menar 
Pólya (2014). Alltså kan kommunikationen hjälpa elever att både vidga deras 
perspektiv och att strukturera en plan innan en aktivitet genomförs.  

4.2.6 Tänkande och språk 
Vygotskij (1981) menar att språket är ett kommunikationsmedel och bär på 
kunskaper och erfarenheter tidigare gjorda av människan. Vygotskij (1981) 
förklarar att om språket betraktas som enbart ett kommunikationsmedel, så är 
det framförallt syntaxen och språkets formella mening som betraktas. Om 
språkets funktion som bärare av kunskap betraktas, är det den innehållsliga 
delen, dvs semantiken, som betraktas. När människan tänker, använder hon sig 
av den innehållsliga delen och därav är språket, enligt Vygotskij, tänkandets 
verktyg. Tänkandet utvecklas i språket och i denna process spelar språkets 
formella del ingen roll. Ju längre in i tänkandet språket dras, desto mer förlorar 
språket sin struktur. När tänkandet ska kommuniceras blir däremot de formella 
delarna av språket mer väsentliga (Vygotskij, 1981). Vygotskij (1981) menar 
dock att om två personer som känner varandra väl och därmed också känner 
till varandras tankegångar och motiv som ligger bakom talet, kan betydelsen 
av det formella talade språket minska. 
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5 Metod  
I detta kapitel redogörs för de metoder som valts för att genomföra studien. 
Först beskrivs hur urvalet av skola och elever har gått till. Vidare behandlas 
hur data samlades in samt hur den senare ska användas och analyseras utifrån 
olika teoretiska perspektiv. De etiska ställningstaganden som gjorts och vilka 
beslut som tagits för att uppnå ett så trovärdigt och tillförlitligt resultat som 
möjligt presenteras även i kapitlet. Avslutningsvis redovisas en föranalys av 
de valda elevuppgifter som ligger till grund för resultatet.  

5.1 Urval 
Den genomföra undersökningen gjordes på en skola vi tidigare varit i kontakt 
med under vår utbildning. Då vi praktiserat i olika klasser på samma skola har 
vi kontakt med olika klasslärare och elever. Valet av skola gjordes därmed för 
att underlätta för organisatoriska frågor och planering inför vårt besök samt 
för att underlätta arbetet med eleverna. Då valet av skola i första hand 
grundades på bekvämlighet, blev detta ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 
2018). För undersökningens syfte intresserade vi oss av elever i årskurs fem 
då dessa elever befinner sig i mitten av mellanstadiets årskurser. Utav tre 
möjliga klasser på skolan valdes sedan två av dessa ut för undersökningen. 
Detta val grundar sig på att vi sedan tidigare hade etablerat god kontakt med 
dessa klasslärare och därav blev även detta ett bekvämlighetsurval.  
 

Av de insamlade missivbrev vi fick från klasserna valdes 12 elever ut för att 
delta i studien. Detta för att konstruera sex par som tillsammans skulle lösa 
problemlösningsuppgifterna. Eleverna som valdes ut hade gemensamt att de 
tidigare visat upp en vilja att kommunicera. Detta blev ett krav eftersom 
studien fokuserar på kommunikationen mellan elever och av orsaken att tiden 
för undersökningarna var begränsad. Denna typ av urval klassas också som en 
typ av bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). Eftersom vi hade tidigare 
erfarenheter och kunskaper om varsin klass tog vi individuellt ansvar för att 
välja ut de deltagande eleverna från de två klasserna. Valet gjordes att placera 
eleverna tillsammans med någon som det sedan tidigare hade en god relation 
med. Detta för att minska eventuell nervositet och skapa en trygg miljö. 
Elevernas tidigare matematiska kunskaper valdes att inte ta i beaktande då 
målet var att skapa en så autentisk klassrumssituation som möjligt. 

5.2 Datainsamling 
För denna studie valdes deltagande observationer som metod av 
datainsamling. Det var naturligt att använda sig av observationer eftersom det 
var kvalitativ data och det mänskliga beteendet som studerades (Patel & 
Davidson, 2011). Strävan var att observationerna skulle ske under så naturliga 
omständigheter som möjligt men det ställdes mot målet att införskaffa reliabel 
data (Denscombe, 2018). Därav gjordes valet att flytta eleverna från sin 
klassrumsmiljö till ett grupprum där undersökningstillfället kunde 
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videofilmas, vilket även gjorde att eleverna kunde observeras två åt gången. 
Vår identitet som forskare var helt öppen för eleverna vilket gav oss möjlighet 
att ställa frågor till eleverna under undersökningens gång (Patel & Davidson, 
2011). Dock var målet att i största möjliga mån delta som observatörer för att 
inte influera elevernas matematiska uträkningar samt kommunikation och 
tillika studiens resultat. Under samtliga observationer agerade vi båda som 
deltagande observatörer och båda förde anteckningar. På så vis synliggjordes 
våra olika uppfattningar av de olika situationerna som uppstod. Detta bidrog 
till ett bredare perspektiv på den data som senare analyserades med hjälp av 
de valda teoretiska utgångspunkterna. 
 

En direkt följande elevintervju med de deltagande elevparen valdes även till 
som metod av datainsamling. Intervjuernas syfte är att bekräfta data från 
observationerna samt att förtydliga de funderingar som uppkom. De 
kvalitativa intervjuerna strukturerades utefter Pólyas fyra faser, vilket enligt 
Trost (2010) innebär att intervjuerna har hög grad av strukturering eftersom 
frågorna baseras på ett avgränsat ämne. Därtill användes öppna frågor för att 
få elevernas version om vad som hade hänt och varför de agerat som de gjort. 
Eftersom frågorna inte har några bestämda svarsalternativ och därtill 
anpassades utefter varje par så är standardiseringen låg vilket är signifikativt 
för kvalitativa intervjuer (Trost, 2010). Intervjuerna var till för att komplettera 
observationerna och dessa baserades därför på Pólyas (2014) frågor som kan 
ställas till elever för att synliggöra hur eleverna arbetar med de olika faserna. 
Frågorna är sammanställda i en intervjuguide (se bilga 4). 
 

5.3 Genomförande 
Vi började med att kontakta förlaget Sanoma utbildning för godkännande av 
att två problemlösningsuppgifter från deras utgivna läromedel användes i 
studien. (Se bilaga 2). Förlaget godkände detta med villkoret att inga bilder 
fick användas av upphovsrättsliga skäl. Från skolan där undersökningarna 
skulle äga rum kontaktades de två berörda klasslärarna angående upplägget för 
undersökningen och bokning av tid. Ett missivbrev mailades ut och lärarna 
delade ut dessa till alla elever i de två berörda klasserna. 
 

Observationstillfället ägde rum under en heldag och under dagen plockades 
elever parvis ut ur klassrummen för att genomföra 
problemlösningsuppgifterna i ett enskilt rum på skolan. Totalt undersöktes sex 
par. För att minska eventuell osäkerhet och nervositet hos eleverna inleddes 
tillfället med småprat och innan kameran sattes igång fick eleverna tydliga 
instruktioner om vad som skulle ske. Eleverna fick veta att de skulle få lösa 
två problemlösningsuppgifter och att detta skulle göras tillsammans. Vi 
tydliggjorde även för eleverna att det huvudsakliga syftet inte var att komma 
fram till rätt svar utan att samarbeta och att helt enkelt göra sitt bästa. Eleverna 
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fick ställa eventuella frågor och därefter fick eleverna starta med 
problemlösningen.  
 

Under problemlösningstillfället tog vi som deltagande observatörer en passiv 
roll. Om eleverna däremot fastnade på någon uppgift var de tillåtna att ställa 
eventuella frågor. För att ge samma förutsättningar till alla elever använde vi 
oss av hjälpande frågor hämtade ur Pólyas, How to solve it (2014). De tre 
följande frågor kom till användning för att hjälpa de elever som behövde stöd 
i den första av Pólyas faser. 

• Förstår du alla ord som skrivs ut i problemet?  
• Vad vill de att du ska ta reda på?  
• Kan du återberätta problemet med egna ord?  

    (Pólya, 2014 s.7) 
 

Efter varje genomförd uppgift intervjuades elevparen. Frågorna handlade om 
deras agerande, den lösta uppgiften och förståelsen av uppgiften med 
utgångspunkt utifrån Pólyas fyra faser. 
 

5.4 Databearbetning 
De båda frågeställningarna i studien analyseras utifrån Pólyas fyra faser. Vi 
har grupperat den väsentliga empirin från både observationer och intervjuer 
under rubrikerna: förstå problemen, göra en plan, utfärda planen och titta 
tillbaka. Eftersom Pólyas fyra faser framför allt berör den matematiska 
processen och inte lyfter hur elever lär sig tillsammans så används hans teori 
först och främst som en struktur. Därtill användes ett sociokulturellt perspektiv 
för att analysera kommunikationens och samarbetets inverkan på 
lärandesituationen. Från sociokulturella perspektivet har begrepp som 
mediering, appropriering, och proximal utvecklingszon en central roll och 
genomsyrar hela analysen.  
 
För att undersöka Pólyas första fas har Pólyas (2014) egna teorier om hur 
förståelse för uppgiften kan synliggöras använts. Presenterat i teorikapitlet 
finns exempel på olika frågor som kan ställas för detta syfte. Elevernas olika 
svar visar i vilken grad de har förstått en specifik uppgift. I och med samarbetet 
i par kan dessa frågor även besvaras medan eleverna diskuterar med varandra 
även fast frågan i sig aldrig har ställts. 

5.5 Tillförlitlighet/trovärdighet 
För att uppnå ett så reliabelt resultat som möjligt bestämdes det att paren skulle 
observeras ett i taget. Paren skulle även videofilmas under 
problemlösningsprocessen för att säkerställa att ingen information missades 
och på så vis blir empirin mer trovärdig (Olsson & Sörensen, 2011). Detta 
medförde dock att eleverna blev tvungna att flyttas från klassrummet till ett 
enskilt rum på skolan. I och med detta kan inte förhållandena för eleverna 
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betraktas som en genuint vardaglig skolmiljö. Att processen spelades in på 
film kan i vissa fall också påverka eleverna att agera på ett annorlunda sätt än 
hur de vanligtvis agerar i den vardagliga skolmiljön. För att minska betydelsen 
av dessa faktorer valde vi att placera eleverna tillsammans med någon de 
kände sig bekväm med. Som deltagande observatörer fanns även möjligheten 
att samtala med eleverna på ett avslappnat sätt för att skapa en så trygg miljö 
som möjligt. 
 

För att säkerställa att alla observationer skedde under samma förutsättningar 
var båda observatörerna med under alla observationstillfällen. För att styrka 
empirin från observationerna ställdes uppföljande frågor till eleverna som var 
anpassade utefter vad som hänt i undersökningen. Intervjuerna var menade att 
ge ett vidare perspektiv genom att de jämförs med resultatet av observationen 
(Patel & Davidson, 2011).  

5.6 Etiska aspekter  
Vad gäller etiska överväganden har de forskningsetiska principerna tagits i akt 
vid utförandet av observationerna och intervjuerna samt vid behandlingen av 
den isamlade empirin. Bryman (2018) beskriver fyra etiska principer 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Innan undersökningstillfället lämnades ett missivbrev ut (se 
bilaga 1) till alla elever i klassen. Brevet anpassades efter informationskravet 
där det förklarades vad som skulle undersökas och hur den skulle gå till. 
Grundat på konfidentialitetskravet förtydligades det även att ingen av de 
deltagandes namn skulle nämnas eller användas i det slutgiltiga arbetet. Enligt 
samtyckeskravet fick eleverna själva bestämma om de ville delta i 
undersökningen och för detta krävdes även målsmans skriftliga godkännande. 
All insamlad data användes enbart i forskningsändamål enligt etiska aspekten, 
nyttjandekravet. 

5.7 Föranalys av valda elevuppgifter 
Valet av uppgifter grundade sig på flera olika kriterier. Det första kriteriet var 
att uppgifterna skulle vara anpassade till elevernas nuvarande kunskapsnivå. 
För att en uppgift överhuvudtaget ska kunna lösas måste eleverna besitta 
kunskap om det matematiska innehållet som prövas. Vilken typ av metod som 
krävdes för att lösa uppgiften fick dock inte vara känt för eleverna eftersom 
det då inte kan anses som en problemlösningsuppgift (Hansson, 2015). Detta 
blev därför det andra kriteriet för uppgiftens utformning. Det tredje kriteriet 
var att uppgiften skulle kunna lösas på flera olika sätt och att eventuella 
lösningar skulle kunna visas med flera olika representationsformer. Skolverket 
(2017b) beskriver dessa delar som några viktiga aspekter av problemlösnings- 
och kommunikationsförmågan och med detta val hoppades vi uppmuntra 
eleverna till diskussion.  
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Med de tidigare nämnda kriterierna som bakgrund valdes två uppgifter ut 
hämtade ur läromedlet “Koll på matematik 5A” utgiven av Sanoma utbildning. 
Uppgifterna är sammanställda nedan.  
  

Uppgiftsbeskrivning 1 
 

I gymnastiksalen finns det sammanlagt 48 bollar som ligger i två lådor. En fjärdedel 
av alla bollarna är röda. I den ena lådan är det dubbelt så många röda bollar som i 
den andra. Hur många röda bollar är det i varje låda? 

     
 (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 64) 

 

Det matematiska innehållet i denna uppgift är delningsdivision, del av helhet 
och uppfattning om de matematiska begreppen dubbelt och en fjärdedel. 
Uppgiften valdes då vi sedan innan visste att de utvalda eleverna tidigare 
arbetat med det matematiska innehållet i skolan. Det matematiska innehållet 
kan i denna uppgift behandlas på olika sätt och det finns därför olika metoder 
för att komma fram till lösningen. Eleverna skulle till denna uppgift kunna rita 
upp och räkna de röda bollarna, gissa och pröva, göra en tabell eller välja 
lämpliga operationer. Med möjligheten att välja olika metoder hoppas vi 
uppmuntra till samarbete och kommunikation.  
 

Den valda uppgiften innehåller också flera steg då eleverna inte direkt med 
endast en operation kan ta reda på svaret. Då eleverna sedan tidigare arbetat 
med det matematiska innehållet ansågs denna aspekt viktig då den bidrar med 
en extra utmaning. Med detta hoppas vi uppmuntra till ytterligare samarbete 
och kommunikation eleverna emellan.  
 

Uppgiftsbeskrivning 2 
 

På en gata i Nyköping finns det ett antal hus. De ska numreras från 1 och uppåt. För 
att numrera husen har man köpt skyltar med siffrorna 0-9. Till hus nummer 15 går 
det åt 2 sifferskyltar. Hur många hus finns det på gatan om man har köpt 35 skyltar? 
     
  (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 64) 

 
Det matematiska innehållet som förekommer i denna uppgift är 
positionssystemet, subtraktion, addition och innehållsdivision. Relevansen av 
det olika matematiska innehållen beror på vilken metod som väljs. Om 
eleverna väljer att rita som metod behövs endast positionssystemet och 
addition för att lösa uppgiften medan metoden “välja räkneoperationer” kräver 
samtliga ovan nämnda matematiska innehåll. Likt den föregående uppgiften 
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valdes denna uppgiften på grund av flera anledningar, att den anses ligga på 
rätt kunskapsnivå, att den uppmuntrar till kommunikation och har flera möjliga 
tillvägagångssätt.  
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6 Resultat och analys  
Då syftet i detta arbete är att undersöka hur eleverna arbetar och kommunicerar 
har vi valt att inte fokusera på det slutgiltiga svaret utan istället på 
arbetsprocessen. Denna arbetsprocess har vi låtit definieras utefter Pólyas fyra 
faser om matematisk problemlösning. För att så tydligt som möjligt strukturera 
innehållet i detta kapitel utgör dessa faser en mall för båda frågeställningarna. 
Inom den första frågeställningen blir detta en väsentlig del för att undersöka 
hur eleverna arbetar med dessa. För att i den andra frågeställningen besvara 
hur eleverna använder språket för att kommunicera inom 
problemlösningsprocessen behålls samma struktur för att analysera 
kommunikationen som uppstår i de olika faserna. Resultatet analyseras med 
hjälp av Pólyas egna teorier om hur elever kan arbeta sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv. I kapitlet har vi valt att namnge de olika elevparen. Dessa namn 
utges av “Elevpar” följt av en siffra. De två eleverna som ingår i ett elevpar 
har sedan tilldelats bokstäverna a och b. Exempelvis har eleverna i Elevpar 2 
benämts “Elev 2a” och “Elev 2b”.  

6.1 Hur arbetar eleverna tillsammans i en matematisk 
problemlösningsprocess? 

Samtliga elevpar blev tilldelade två problemuppgifter och till de 
transkriberade konversationerna i resultatet presenteras vilken av dessa 
eleverna arbetar med. De båda problemuppgifterna presenteras på s. 17-18. 
 

6.1.1 Fas ett: förstå problemet 
I denna del ligger fokus på att undersöka hur eleverna inom paren arbetar 
tillsammans för att uppnå en förståelse för uppgiften. Det eftersträvas alltså 
inte att undersöka elevernas faktiska förståelse för de uppgifter som löstes utan 
snarare hur de arbetar med syftet att ta sig dit. Vi låter Pólyas (2014) frågor 
som kan ställas till elever för att synliggöra i vilken grad innehållet i uppgiften 
har förståtts, ligga till grund för hur vi definierar begreppet förståelse. Dessa 
frågor synliggör olika aspekter av en förståelse i sin helhet. De handlar om att 
förstå texten i sig och de skrivna orden, kunna återberätta problemet med egna 
ord, veta vad som ska tas reda på, veta om det finns tillräckligt med 
information för att lösa problemet och att kunna tänka på en bild eller diagram 
som kan vara till hjälp. Varje gång eleverna tillsammans arbetar med någon av 
dessa aspekter betraktas resultatet därför som att eleverna tillsammans arbetar 
för en förståelse. I observationerna har vi identifierat tre generella metoder 
som användes av eleverna i detta syfte och dessa är: läsa högt, diskutera och 
fråga.  
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6.1.1.1 Läsa högt 
Resultat 
Fem av sex par väljer att läsa uppgift 1 högt för varandra och fyra av sex par 
väljer att läsa uppgift 2 högt. De elevpar som inte läser uppgiften högt läser 
den istället tyst för sig själva. Alltså är det ett elevpar som väljer att byta 
strategi till den andra problemlösningen. 
 
 

Analys 
Majoriteten av eleverna väljer att läsa upp uppgiften högt för varandra. Detta 
blir ett första initiativtagande för att gemensamt kunna bekanta sig med 
uppgiften. Pólya (2014) menar att i detta stadie fokuseras det inte på några 
specifika detaljer utan istället införskaffa sig ett överskådligt perspektiv. När 
eleverna hade lärt känna uppgiften tillräckligt väl för att inte glömma bort 
den, kan de sedan arbeta för en bättre förståelse (Pólya, 2014). Detta görs 
genom att titta på detaljerna i uppgiften och sortera ut sammanhanget mellan 
dem.  
 

När eleverna läser uppgiften används det skrivna språket som ett medierande 
verktyg (Säljö, 2013). Syftet med uppgiftsbeskrivningen är att förmedla ett 
budskap om uppgiftens utgångsläge och om vilka förutsättningar som finns. 
Förutsättningarna och budskapet medieras genom det skrivna språket till 
eleverna som skapar sig en förståelse av innehållet. Detta görs genom att 
antingen läsa uppgiften högt för varandra eller tyst för sig själva, varav den 
ena kan ses som en social process medan den andra blir enskild. Dysthe (2003) 
menar att lärande sker i olika gemenskaper där deltagarna har olika 
referensramar. Genom att ingå i en praxisgemenskap får elever möjlighet att 
delge sina olika perspektiv på ett innehåll (Dysthe, 2003). 
 

6.1.1.2 Diskutera 
Resultat 
Efter läsningen av uppgift 1 stannade Elevpar 3 upp och förde en dialog om 
innehållet. Konversationen är transkriberad nedan.  
 

Elev 3b: Det är två lådor och det är sammanlagt 48 bollar i båda så. 
Elev 3a: En fjärdedel bollar som ligger i två lådor. 
Elev 3b: Men hur många röda bollar är det i varje låda, undrar de. 

 

Analys 
Eleverna i exemplet delar med sig av information som för dem tycks viktig för 
att kunna lösa uppgiften. Eleverna gör då tillsammans ett försök att 
sammanfatta problemet. Pólya (2014) beskriver att förståelse kan visas genom 
att eleverna ombeds återberätta problemet med egna ord. Trots att frågan “vad 
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som är viktigt i uppgiften?” inte ställdes direkt till någon av eleverna, turas de 
om att lista uppgiftens viktiga matematiska aspekter. De belyser att det är en 
fjärdedel av de 48 bollarna som är den väsentliga informationen för att lösa 
uppgiften, vilket synliggör deras förståelse. Dysthe (2003) hävdar att genom 
att delge sina olika perspektiv kan eleverna tillsammans uppnå ett lärande. 
Lärandet i detta fall kan ses som förståelsen för uppgiftens innehåll. Elev 3b 
förtydligar även vad det är som efterfrågas i uppgiften. Polya (2014) menar att 
genom att svara på frågan: vad är det som efterfrågas?, kan en förståelse för 
uppgiften visas och genom konstaterandet “Men hur många röda bollar är det 
i varje låda, undrar de” uppvisar därav Elev 3b en viss förståelse. Genom att 
uttrycka detta görs ett försök att överföra denna förståelse till sin kamrat och 
språket används som ett medierande verktyg. 
 

Resultat 
Samma elevgrupp stannade upp efter läsningen på uppgift 2. Elev 3a förstår 
inte innebörden av ordet “skyltar” och Elev 3b förklarar då detta: 
 

Elev 3b: Om du till exempel bor på Nyköpingsgatan tre så 
finns det ju en liten skylt med en trea på ditt hus. När det 
bara är ett så behöver de ju bara en skylt, för då är det ju 
bara en siffra, förstår du?  
Elev 3a: Ja. 
Elev 3b: Upp till tio blir det ju nio skyltar och sedan på tio 
så blir det ju två, förstår du? 
Elev 3a: Ja. 
Elev 3b: Ska vi börja typ?  
Elev 3a : Okej 
Elev 3b: Ska vi rita kvadrater som hus? 
Elev 3a: Ja, till exempel... (ohörbart) 
Eleverna ritar upp ett hus. 
Elev 3b: Hus ett, det är en skylt. 
Båda eleverna fortsätter med uppgiften genom att rita upp 
husen på varsitt papper. 

 

Analys 
Pólya (2014) menar att en del av förståelsen handlar om att förstå alla ord i 
texten. I uppgiften skulle eleverna beräkna skyltar och eftersom Elev 3a inte 
förstod ordet “skylt” kan därför fastställas att hen inte hade tillräcklig 
förståelse. När Elev 3b beskriver sin uppfattning av ordet används språket som 
ett medierande verktyg för att överföra kunskapen till sin arbetskamrat (Säljö, 
2013). Dock uppfattas detta av Elev 3b som att Elev 3a fortfarande inte förstår 
begreppet och därav väljs en ny metod. Elev 3a kan besitta ett tillräckligt 
matematiskt kunnande för att lösa uppgiften men i detta leder elevens bristande 
ordkunskap till att positionssystemets innebörd inte förmedlas. Språket har 
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alltså inte räckt till som medierande verktyg och därav väljs ett annat verktyg 
som komplement. När Elev 3b istället ritar upp ett hus med en skylt blir bilden 
det medierande verktyget och möjliggör för en gemensam förståelse.  

6.1.1.3 Fråga 
Resultat 
I uppgift 2 kommer Elevpar 1 fram till att det finns 9 hus med en nummerskylt 
och 13 hus med två nummerskyltar. Därefter ger Elev 1a ett förslag på hur de 
kan räkna vidare. Detta förslag besvarar Elev 1B med en fråga. 
Konversationen är transkriberad nedan. 
 

Elev 1a: 13 plus 9 då igen… 
Elev 1b: Ska vi plussa? 
Elev 1a: Mmm det ska vi göra, så att vi räknar med de där 9 igen. 
Elev 1b: Ja, det ska vi göra. 

 

Analys 
Elev 1a föreslår en korrekt metod för att lösa uppgiften men Elev 1b 
ifrågasätter valet av metod när hen ställer en fråga tillbaka. Enligt Vygotskij 
(1978) visar detta på att eleven inte har tagit till sig hela uppgiften än. När 
frågan uttalas demonstrerar eleven att hen vid detta tillfälle inte har tillräcklig 
förståelse för att lösa uppgiften men att viljan att göra det finns (Vygotskij, 
1978). Frågan öppnar upp för samarbete och elevens kamrat kan därav delge 
sitt perspektiv på uppgiften. Med språket som ett medierande verktyg kan Elev 
1a vägleda Elev 1b till en förståelse av uppgiften. När Elev 1b på detta sätt kan 
lösa uppgiften med stöd av en annan person och därav utmana sina 
tankeprocesser är uppgiften på rätt nivå för möjliggöra utveckling (Vygotskij, 
1978). Elev 1b drar nytta av sin samarbetspartners kunskaper och lärandet blir 
därmed distribuerat mellan de två eleverna (Dysthe, 2003). Att ställa frågor 
kan därför ses som ett brukligt verktyg för att komma fram till en förståelse 
vid de tillfällen eleverna ges möjlighet till att kommunicera.  

6.1.2 Fas två: skapa en plan 
Polya (2014) förklarar att en plan kan definieras som en idé eller ett vetande 
om hur problemet ska lösas. Detta kan ske på olika sätt alltifrån gradvis och 
genom misslyckanden till en s.k. snilleblixt. Hur problemet ska lösas har vi i 
denna frågeställning valt att behandla som de matematiska metoder eleverna 
använder. Då vår intention är att undersöka hur eleverna tillsammans skapar 
denna plan väljer vi därför att i denna fas undersöka hur eleverna tillsammans 
kommer fram till vilken metod som ska användas för att lösa problemet. 
 

Resultat 
 

1. Skriva uttryck (välja operation) - 6 
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Gissa och pröva - 1 
 

2. Skriva uttryck (välja operation) - 3 
Rita en bild - 1 
Göra en lista - 3 
Gissa och pröva - 1 

 

Notera att antalet grupper som använder de olika metoderna är fler än den 
totala mängden grupper som deltar i studien. Anledningen till detta är att vissa 
grupper använder flera metoder för att lösa uppgiften och därtill används olika 
metoder enskilt inom gruppen.  
 

Analys 
Båda uppgifterna är uppdelade i minst två steg, alltså behövs flera beräkningar 
göras för att komma fram till svaret på uppgiften. Många av paren använder 
samma metod genom alla steg i uppgift 1 medan det är fler elever som byter 
metod under arbetets gång med uppgift 2. Detta beror på flera olika 
anledningar, att metoden behöver anpassas för att kamraten ska förstå, för att 
göra det enklare för sig själv eller för att en felaktig metod har valts från början. 
När ett elevpar misslyckas med den valda metoden får de alltså gå från Pólyas 
tredje fas, utförandet av planen, till den andra fasen för att skapa en ny plan. 
Det allra vanligaste metodvalet i undersökningen är att skriva upp ett uttryck. 
Eftersom denna metod är vanligt förekommande i matematikundervisningen 
är det även en metod som flera av eleverna har approprierat sedan tidigare. 
Därav använder de sig också av dessa i det undersökta 
problemlösningstillfället.  
 

Resultat 
Många av eleverna talade högt för sig själva vid konstruerandet av en plan. 
Elev 2b uttrycker sig på följande vis när hen arbetar med uppgift 1: “Så det 
finns 48 bollar (eleven skriver 48) och sen, en fjärdedel, 48 delat med 4”. Elev 
2a skriver tillika ner uttrycket.   
 

Analys 
Enligt Pólya (2014) kan planen komma till eleven på en gång vilket det gör i 
det här fallet. Elev 2b säger högt hur hen tänker och skriver samtidigt ner det 
valda uttrycket vilket tyder på att det endast är ena eleven som konstruerar 
planen. Eftersom Elev 2a inte säger emot kan situationen tolkas på två sätt, att 
Elev 2a håller med om allt eller inte förstår och vill därför inte ifrågasätta sin 
kamrat. Vygotskij (1978) menar att tankeprocesserna måste utmanas för att 
eleverna ska kunna utvecklas. Risken i detta fall är att Elev 2b har approprierat 
denna typ av problem och att Elev 2a inte får någon förståelse vilket leder till 
att ingen utvecklas. När en elev verbalt uttrycker sin plan, likt i exemplet ovan, 
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uppvisar eleven prov på hur språket och talet kan guida tankarna (Vygotskij, 
1978). Talet är inte riktad till sin kamrat utan språket fungerar snarare som ett 
verktyg för att strukturera sina egna tankar. När eleven uttrycker hur de viktiga 
aspekterna hänger samman testar eleven samtidigt sina teser utan att behöva 
utföra dem, för att sedan komma fram till en plan som känns tillräckligt 
trovärdig för att prövas (Vygotskij, 1978).  
 

Resultat 
Elev 5b uttrycker inte verbalt sina tankar om hur en plan bör formas när eleven 
arbetar med uppgift 2. Istället börjar eleven att göra beräkningar utan att 
samtala med sin kamrat om detta.  
 

Analys 
När Elev 5b inte uttrycker sin plan verbalt kan det tyckas som om eleven 
planlöst prövar sig fram och därav hoppar över Pólyas andra fas. Men eftersom 
de i sitt utförande kommer fram till rätt lösning på en gång visar det att de har 
konstruerat en fullbordad och genomtänkt plan. Skapandet av planen har alltså 
skett enbart i tankarna. Eleven som tar kommandot och börjar lösa uppgiften 
uppvisar att hen redan behärskar en metod för att lösa uppgiften. Denna elev 
har alltså approprierat de medierande verktyg som krävs för att lösa uppgiften 
sedan tidigare (Säljö, 2013). Denna elev klarar uppgiften självmant vilket visar 
att uppgiften inte ligger i elevernas proximala utvecklingszon (Vygotskij, 
1978). Eftersom de inte aktivt samarbetar för att ta sig fram till lösningen ges 
det ingen större möjlighet till utveckling för den passiva eleven. 
 

Resultat 
Elev 3b startar med att föreslå en plan med räkneoperationer som metod för 
uppgift 2. Elev 3a verkar inte förstå denna plan och elevparen väljer att rita en 
bild för att försöka lösa uppgiften. Konversationen som ledde upp till 
bestämmandet av planen är transkriberad nedan. 
 

Elev 3b: Ska vi börja typ?  
Elev 3a: Okej 
Elev 3b: Ska vi rita kvadrater som hus? 
Elev 3a: Ja, till exempel.. (ohörbart) 
Eleverna ritar upp varsitt hus. 
Elev 3b: Hus ett, det är en skylt. 
Båda eleverna fortsätter med uppgiften genom att rita upp husen på 
varsitt papper och ser samtidigt till att de gör likadant. 

 

Analys 
I samtalet om hur uppgiften ska lösas föreslår Elev 3b att elevparet ska rita en 
bild. Detta förslag accepteras av kamraten och eleverna börjar direkt skissa 
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upp planen på separata papper. Pólya (2014) beskriver att en plan kan ses som 
en idé eller ett vetande om hur ett problem ska lösas. Eleverna i exemplet 
kommer visserligen tillsammans överens om vilken metod som ska användas 
men den ursprungliga idén som användes kom från Elev 3b. Planen om hur 
problemet ska lösas kan därför påstås ha skapats av samma elev. Planen att 
“rita kvadrater som hus” kan däremot ses som en något ofullständig plan för 
hur eleverna i slutändan ska komma fram till svaret. Detta blir därför en början 
till en plan som i och med ritandet av husen tar form för att senare åskådliggöra 
för eleverna vad som behövs göras. Konstruerandet av planen sker därför i 
detta fall tillsammans av båda eleverna. Att rita upp husen hade däremot inte 
enbart syftet att skapa en plan utan tillika att försöka bygga upp en förståelse 
hos Elev 3a. Eleverna växlar därför mellan fas ett, att arbeta för en förståelse, 
och fas två, att skapa en plan (Pólya, 2014).  
 

Resultat  
I uppgift 2 kommer elevpar 1 fram till att det finns 9 hus med en nummerskylt 
och 13 hus med två nummerskyltar. Därefter ger Elev 1a ett förslag på hur de 
kan räkna vidare. Detta förslag besvarar Elev 1b med fråga vilket visas nedan.  
 

Elev 1a: 13 plus 9 då igen… 
Elev 1b: Ska vi plussa? 
Elev 1a: Mmm det ska vi göra, så att vi räknar med de där 9 igen. 
Elev 1b: Ja, det ska vi göra. 

 

Analys 
Resultatet visar att eleverna inom paren inte alltid följs åt i Pólyas (2014) 
problemlösningsprocess utan ibland befinner sig i olika faser samtidigt. Elev 
1a formulerar en redan uttänkt plan som innefattar att addera tretton med nio 
och måste därefter motivera denna för sin samarbetspartner. 
Samarbetspartnern befinner sig då fortfarande i fas ett eftersom hen inte 
begriper funktionen med additionen och är i behov av en förklaring för att 
kunna fortsätta med att skapa en plan. Pólya (2014) menar att det krävs en 
förståelse innan eleven går vidare till fas två. Säljö (2013) beskriver hur 
språket kan användas som ett medierande redskap för att dela en förståelse 
vilket i exemplet är att talen 9 och 13 representerar antalet hus i uppgiften. 
Eleverna fick på detta vis en delad förståelse och kunde tillsammans fortsätta 
med att lösa problemet.  

6.1.3 Fas tre: utföra planen 
I Pólyas tredje fas utförs den valda metoden och hur arbetar eleverna 
tillsammans med detta? Att arbeta tillsammans har valts att definieras som att 
eleverna hjälper eller guidar varandra i utförandet av de valda metoderna. 
Om en elev skriver av sin kamrat eller ges den rätta uträkningen betraktas det 
inte som att båda eleverna aktivt får arbeta tillsammans för att lösa uppgiften.  
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Resultat 
I fasen “utförande av planen” samarbetar eleverna vid 2 av 12 tillfällen. 
Majoriteten av eleverna väljer alltså att utföra den tänkta planen på egen hand. 
Eleverna som samarbetar gör detta genom att hjälpas åt att strukturera, fylla i 
luckor och räkna genom att rita hus eller göra en lista i uppgift 2. 
 
Analys 
I vilken grad eleverna väljer att tillsammans utföra denna fas kan bero på 
vilken metod de väljer. Samtliga elever som väljer att göra en räkneoperation, 
utför också beräkningarna enskilt. Däremot är det en del av paren som jämför 
sina svar med varandra. Pólya (2014) menar att allt som krävs för att utföra 
denna fas är att eleverna besitter tillräckliga matematiska kunskaper för att 
utföra den tänkta planen. Om eleverna inom paren kommer överens och 
godkänner metoden som ska användas besitter de sannolikt även dessa 
matematiska kunskaper. Därför kan det tyckas naturligt att inte ta hjälp av 
varandra i dessa situationer eftersom detta stadie av problemlösningen endast 
handlar om att beräkna rutinuppgifter. 
 
I de två exemplen där eleverna tillsammans kommer fram till svaret väljer 
eleverna andra metoder. Dessa är att rita en bild och att göra en lista. Genom 
att diskutera och jämföra bilderna och listorna kan eleverna tillsammans hitta 
svaret på ett problem som kanske inte varit möjligt på egen hand. Detta visar 
att samarbete är möjligt även i Pólyas tredje fas och att metoderna “rita en 
bild” och “göra en lista” konkretiserar uppgiften till den grad att eleverna kan 
diskutera sig fram till en lösning på problemet. Genom att arbeta på detta sätt 
får eleverna processa olika mentala funktioner som de inte ännu behärskar men 
tillsammans kan befästa (Vygotskij, 1978).  

6.1.4 Fas fyra: titta tillbaka 
Pólya (2014) menar att denna fas går ut på att se över sina uträkningar och 
reflektera över vad som gått bra och mindre bra för att ta till sig lärdomar för 
framtida situationer. 

Resultat 
Av de sex elevparen är det endast två elevpar som delvis tittar tillbaka. Elevpar 
4 tittar delvis tillbaka på båda uppgifterna medan  elevpar 2 delvis ser över 
uppgift 1. Elevpar 4 gör detta genom att läsa uppgift 1 högt igen och kommer 
överens om att det känns rimligt och i uppgift 2 uppmärksammar Elev 4b 
uträkningen 9+13=22 och frågar “ska det vara så?”, innan hen svarar på sin 
egna fråga. Elev 2b gör på ett liknande vis genom att räkna om det sista steget 
i uppgift 1 (4+8=12) och konstaterar att det stämmer.  
 
Analys 
Pólyas fjärde fas bortses av majoriteten av paren i undersökningen och i de 
situationer som beskrivs ovan kontrollerar eleverna endast delvis sina svar. I 
dessa fall utstrålar en av eleverna inom paren en osäkerhet, vilket kan ha lett 
dem till att delvis blicka tillbaka. Pólya (2014) menar att denna fas är viktig 
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för att lösa problemuppgifter. Genom att på nytt överväga sitt resultat och se 
sina uträkningar i ett överskådligt perspektiv kan eleverna appropriera 
uppgiftens matematiska aspekter och på så vis kan eleven vara förberedd på 
liknande framtida situationer (Melander, 2013). I exemplen ovan visar 
eleverna att de har approprierat tiotalsövergång vid addition.  

6.1.5 Sammanfattning 
Det visar sig i resultatet att Pólyas faser inte alltid följs i kronologisk ordning 
och att eleverna inom paren ibland även kan befinna sig i olika faser samtidigt. 
Det visar sig också att eleverna arbetar olika mycket med de olika faserna och 
den fas eleverna mest frekvent arbetar tillsammans inom är den första. I denna 
fas observerades tre huvudsakliga strategier för hur eleverna tillsammans 
arbetar för att skaffa sig en förståelse. Dessa var att läsa, diskutera eller fråga. 
Med dessa strategier kan eleverna utifrån ett socialt samspel lära av varandra 
och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att skaffa sig en 
förståelse för vad som ska göras. 
 
I den andra av Pólyas faser, att skapa en plan, varierade resultatet av vilken 
grad eleverna arbetade tillsammans men i de flesta fall arbetades denna fas 
med enskilt. Då en plan kan vara av olika karaktärer finns det också olika sätt 
att arbeta fram dessa. Pólya (2014) menar att en plan handlar om att veta hur 
en uppgift ska lösas och denna kan komma till genom att antingen direkt få en 
idé eller genom att prova sig fram. I de fall då eleverna individuellt fick en idé 
syntes inte något samarbete i skapandet av denna plan. Planen kunde däremot 
verbalt förklaras för samarbetspartnern. Att planen uttalas högt behöver 
däremot inte nödvändigtvis betyda att eleverna arbetar tillsammans, utan 
språket kan istället fungera som ett verktyg för att strukturera de egna tankarna 
(Vygotskij, 1978). I endast ett av fallen kan planen betraktas som ha skapats 
tillsammans. En av eleverna föreslog då att paret skulle måla en bild som 
metod. Trots att eleven som föreslår ritandet kommer med idén till planen, 
arbetar båda eleverna med att utforma den och därför kan också båda anses 
vara medskapare.  
 
I tredje fasen utfördes planen mestadels enskilt. Detta kan bero på vilken 
metod som valdes. Av de elever som arbetade enskilt använde de flesta 
matematiska uttryck och räkneoperationer som metod. I de två fall där 
eleverna tillsammans arbetade med denna fas användes istället “rita bild” och 
“göra lista” som metod.  
 
Den fjärde av Pólyas faser hoppas över av de flesta elevpar. Ingen av elevparen 
genomförde denna fas fullständigt utan tittade endast delvis tillbaka på enstaka 
beräkningar. 
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6.2 Hur använder eleverna språket för att kommunicera i 
problemlösningsprocessen 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av den kommunikation som har 
observerats under problemlösningstillfällena och är uppdelade i rubriker 
utefter Pólyas fyra faser. En grupp valde att arbeta enskilt genom samtliga av 
Pólyas fyra faser och därav blir kommunikationen inte framträdande. Då detta 
resultat inte utmärker någon specifik fas presenteras detta direkt här nedan. 
 
Resultat 
Elevpar 6 arbetade enskilt med båda uppgifterna. Följande transkribering är 
hela dialogen under första uppgiften.   
 

Elev 6b: Vi kan börja med att dela 48 med fyra. 
Elev 6a: Mmm. 
En lång tystnad uppstår medan eleverna arbetar självständigt. 
Elev 6b: Det borde vara åtta och fyra bollar. 
 

Analys 
Detta exempel visar på hur eleverna väljer att inte arbeta tillsammans. Elev 6b 
har uppfattat relationen mellan en fjärdedel och att dividera helheten med fyra 
vilket föreslås som en möjlig handling för kamraten. På detta vis bjuder Elev 
6b in till ett samarbete men när det bemöts med ett tystlåtet “mmm” tar deras 
samverkan slut. Elev 6a kom inte självmant fram till rätt svar utan valde att 
kopiera sin kamrat när hen slutgiltigt redovisar sitt svar. Vygotskij (1978) 
menar att om intresset för att fylla sina kunskapsluckor finns så kan detta visas 
genom att ställa frågor. Vi kan inte veta varför Elev 6a inte tar hjälp av sin 
kamrat men en anledning kan vara att elevens syfte med övningen är att “klara 
av den” istället för att lära sig av den. Dysthe (2003) menar att lärande är 
distribuerat mellan individerna i en grupp och därav kan de tillsammans lära 
av varandra men i detta fall uteblir kommunikationen, vilket gör att de får 
förlita sig på sina egna kunskaper.  

6.2.1 Förstå problemet 
Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 2. 
 

Elev 3b: När det bara är ett så behöver de ju bara en skylt, för då är 
det ju bara en siffra, förstår du?  
Elev 3a: Ja. 
Elev 3b: Upp till tio blir det ju nio skyltar och sedan på tio så blir det 
ju två, förstår du? 
Elev 3a: Ja. 
Elev 3b: Ska vi börja typ?  
Elev 3a: Okej. 
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Elev 3b: Ska vi rita kvadrater som hus? 
 

Analys 
Elev 3b i exemplet har redan skapat sig en förståelse för uppgiften och istället 
för att själv gå vidare till Pólyas andra fas att börja planera och räkna ut svaret 
försöker hen också få sin arbetskamrat att skapa sig en förståelse för uppgiften. 
Först används språket som ett medierande verktyg för att förklara de viktiga 
aspekter med positionssystemet. Trots att Elev 3a säger sig ha en förståelse 
kan kamraten uppmärksamma en osäkerhet och väljer istället en ny metod för 
att se till att elev 3a verkligen förstår uppgiften. När orden inte räcker till väljer 
elev 3b att mediera genom att rita upp husen med respektive nummer. Elev 3b 
kunde då anpassa kommunikationen efter sin kamrats behov och har därav sett 
till att lärandetillfället placeras i Elev 3a:s proximala utvecklingszon. I 
exemplet är Elev 3b:s främsta syfte inte är att lösa uppgiften utan att se till se 
att båda tillsammans ska komma fram till en lösning. Dysthe (2003) skriver att 
lärandet är distribuerat mellan personerna som deltar i en aktivitet, vilket 
eleven visar när hen tar ansvar för lärandet och ser till att dem båda förstår.   
 

Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 3b: Det är två lådor och det är sammanlagt 48 bollar i båda så. 
Elev 3a: En fjärdedel bollar som ligger i två lådor. 
Elev 3b: Men hur många röda bollar är det i varje låda, undrar de. 

 

Analys 
Eleverna i exemplet turas om att återberätta delar av uppgiften de anser viktiga 
för att lösa problemet. Genom att dela med sig av sin förståelse och samtidigt 
lyssna in den andras tankar verkar eleverna sträva efter att uppnå en gemensam 
förståelse. I och med denna interaktion skapas en plattform där eleverna 
tillsammans kan konstruera ny kunskap som på egen hand inte varit möjligt, 
vilket placerar uppgiften inom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 
1978). Dysthe (2003) menar att kunskap föds i dessa sociala sammanhang och 
genom att ingå i en praxisgemenskap kan de inblandade bidra med olika 
perspektiv. I detta sammanhang får språket en avgörande roll. Eleverna 
använder det talade språket som ett huvudsakligt instrument för 
kommunikation och utnyttjar i och med detta språkets medierande funktion 
(Säljö, 2013). Språket möjliggör dels för att mediera sina egna tidigare 
erfarenheter och kunskaper men också att ta emot och lyssna in nya perspektiv 
från samarbetspartnern. 
 

I det nämnda exemplet förekom det matematiska begreppet fjärdedel. För att 
kommunikationen eleverna emellan ska fungera och för att de tillsammans ska 
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kunna lösa uppgiften blir det viktigt att båda sedan tidigare har en förståelse 
för detta begrepp. Ett begrepp innefattar olika samlade regler för hur ett visst 
fenomen ska uppfattas. I skolan lärs dessa begrepp ut och genom 
undervisningen eftersträvas att förmedla en så likartad tolkning av dessa 
begrepp som möjligt. Vygotskij (1981) menar dock att det är svårt att 
undersöka en elevs faktiska uppfattning av ett begrepp. Även om två elever 
kan tyckas ha liknande uppfattningar om ett visst fenomen kan alltså de inre 
föreställningarna skilja sig. Vi kan därför inte veta om eleverna förstod 
begreppet fjärdedel på samma sätt men eftersom eleverna vid ett senare 
tillfälle enades om att dela upp antalet bollar med fyra, får förståelsen antas 
vara tillräcklig. Eleverna har då approprierat detta begrepp som ett medierande 
verktyg och kan använda detta för att på ett naturligt sätt samtala om ett 
matematiskt fenomen. Elevens kommentar ”En fjärdedel bollar som ligger i 
två lådor” kan däremot tyckas något svår att tyda. Vygotskij (1981) menar att 
språket är tänkandets verktyg och språket används därav för att skapa och 
formulera tankarna. Ju längre in i tänkandet språket dras desto mer förlorar det 
sin strukturella mening. Eleven som uttrycker denna mening kan vara mer 
fokuserad på tänkandet och därför inte formulera sig för att göra sig förstådd 
på ett så tydligt sätt som möjligt. 
 

Resultat 
Eleverna i exemplet nedan arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 5a: Det ska vara dubbelt så många i två lådor. 
Elev 5b verkar inte reagera på det felaktiga påståendet från Elev 5a, 
istället fortsätter eleverna med uträkningarna tillsammans.  

 

Analys 
Trots att eleven i exemplet uttrycker sig felaktigt verkar det inte som om hen 
missförstått själva uppgiften. Detta kan därför vara ett exempel på att språket 
fungerar som tänkandets verktyg. Ju längre in i tanken språket drar sig desto 
mer förlorar det sin formella struktur (Vygotskij, 1981). Elev 5a använder 
språket för att strukturera tankarna och därav blir det svårt för en utomstående 
att följa resonemanget. Däremot kan de båda eleverna i detta exempel dela 
varandras tankebanor och dessa fall kan den språkliga strukturen komma att 
bli mindre viktig (Vygotskij, 1981). Eleverna har båda läst samma 
uppgiftsbeskrivning och tidigare lyssnat till varandras tankar och kan därmed 
tänka i liknande banor. Det kan för denna elev därför tyckas oviktigt att 
fokusera på att formulera sig korrekt och arbetskamraten kan trots detta också 
förstå vad som menas. 
  



 

 
 

32 

6.2.2 Skapandet av en plan 
Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 4b: Vi kan börja med 48 delat med 2.  
Elev 4a: (Tyst) 
Elev 4b: Eller 4 till och med. 

 

Analys 
Pólya (2014) menar att en plan kan skapas genom att idéer testas och 
omformas genom misslyckanden. Eleven i detta exempel får en idé om att dela 
antalet bollar med två och uttrycker samtidigt denna plan verbalt. Då syftet var 
att ta reda på en fjärdedel av bollarna hade denna plan inte räckt till. Kort 
därefter tillägger samma elev att det går att dela 48 med fyra och därmed har 
planen ändrats. Eleven i detta exempel behövde aldrig beräkna den första 
planen för att inse att denna inte var tillräcklig utan insåg detta ändå. Vygotskij 
(1978) beskriver hur språket i dessa fall kan vara avgörande för att ett problem 
ska kunna lösas. Genom att språkligt uttrycka sina tankar sker ett strukturerat 
planerande istället för att testa sig fram genom impulsiva gissningar. 
Kommunikationen behöver i detta fall alltså inte vara riktad till någon speciell 
mottagare utan fungerar snarare som ett slags kommunicerande med sig själv. 
Därav kunde eleven i exemplet genom att först uttrycka en otillräcklig plan 
själv förstå bristerna i denna och utföra förbättringar. 
 

Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 3b: 12/3… kan du det i huvudet? 
Elev 3a: Nej jag kan inte. 
Elev 3b: Okej vi tar det på pappret då.  
 

Analys 
I valet av metod för att lösa divisionen kommunicerar eleverna i exemplet med 
varandra för att hitta det mest effektiva tillvägagångssättet. Elev 3b vet att talet 
12 måste delas med tre för att i slutändan komma fram till rätt svar. Denna elev 
vet också att detta går att göra på flera olika sätt. En division kan räknas med 
uppställning (algoritmer), ritas upp som konkreta representationsformer eller 
också räknas ut i huvudet. Dessa metoder nämner Polya (2014) som 
fungerande metoder inom problemlösningar. Även om Elev 3b vet att denna 
division går att räkna ut i huvudet verkar det inte som att hen inte besitter 
tillräckligt med kunskaper för att utföra detta och frågan skickas därför vidare 
till Elev 3a. Genom att ställa frågan, om kamraten kan räkna ut divisionen i 
huvudet, kan eleven utnyttja dessa kunskaper utan att själv besitta dem. På 
detta sätt används alltså kommunikationen som ett försök att fylla i sina egna 
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kunskapsluckor. Vygotskij (1981) menar att elever med kunskapsluckor ofta 
försöker fylla dessa genom att ställa just frågor som i exemplet.  
 

Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 2b: Det finns 48 bollar.  
Elev 2a: Då får vi ta det delat på två. 
Elev 2b: 48! (ignorerar sin kamrat och skriver 48). Och sen, en 
fjärdedel, 48 delat med fyra. Det blir tolv...  
 

Analys 
Elev 2b berättar hela tiden hur hen tänker och vad hen gör men riktar sig aldrig 
direkt mot sin kamrat. Lärandet är enligt Dysthe (2003) situerat, vilket innebär 
att inlärning sker i ett sammanhang och de fysiska och sociala kontexterna av 
sammanhanget blir en integrerad del i det som lärs. Detta kan ha påverkat 
elevernas kommunikation. I detta fall kan kommunikationen fylla olika syften, 
att visa sin kunskap för observatörerna, att guida sina egna tankar eller att 
hjälpa sin kamrat. Om vi utgår ifrån det senare fallet kan kommunikationen bli 
kontraproduktiv eftersom lösningen ges till kamraten utan att försäkra sig om 
att en förståelse först har uppnåtts vilket innebär att elev 2a blir kvar på Pólyas 
första fas. Dock om båda eleverna har approprierat denna typ av uppgifter 
sedan tidigare så bidrar kommunikationen till att de på ett effektivt sätt löser, 
vad för dem är, en rutinuppgift. Eftersom Elev 2a däremot föreslår att eleverna 
ska dela 48 med två tycks eleven inte ha förstått uppgiften rätt. Om samarbetet 
är i fokus och eleverna vill försäkra sig om att de följs åt blir det viktigt att de 
är tydliga med att kommunicera hur mycket de har förstått. I det här fallet kan 
Elev 2b uppmärksamma sin kamrats misstag för att sedan förklara hur 
matematiken förhåller sig till uppgiften. Detta sker inte eftersom Elev 2b har 
en styrande kommunikationsstil uppmärksammar därmed inte sin kamrat. 
 
Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 2 
 

Elev 2b: Vänta vi kör såhär! 35-9 för då har vi tagit alla som är en. 
(eleverna skriver båda ner uttrycket på sina papper) 
Elev 2b: Och sen så är det bara räkna 26 delat på två. 
Elev 2a: Ja. 
Elev 2b: Så ser vi hur många nummer vi får. 
 

Analys 
Elev 2b i exemplet kommer med en idé för hur uppgiften ska lösas. Detta blir 
enligt Pólya (2014) ett skapande av en plan. Planen skapas därför inte 
tillsammans men genom språket kan eleven förmedla denna till sin 
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samarbetspartner. Språket blir då ett medierande verktyg (Säljö, 2013) av 
vilket förslaget kunde överföras mellan eleverna. För mottagaren av förslaget 
kan planen därför ses som skapad genom kommunikation. Pólya (2014) menar 
dock att det är viktigt att en elev i en problemlösningssituation har skapat sig 
en förståelse innan hen går vidare till nästa fas. Om detta inte är fallet utan 
planen överförs utan att en elev först skapat sig en förståelse kan detta bli 
förvirrande för eleven. Om förståelsen däremot finns hos båda eleverna blir 
det naturligt att den som först har skapat en plan också delger den till sin 
kamrat så att de gemensamt kan gå vidare till Pólyas tredje fas. 

6.2.3 Utföra planen 
Som tidigare konstaterats arbetar eleverna i observationerna i denna fas ofta 
enskilt. Detta eftersom beräkningarna  i de flesta fall sker i tankarna och 
kommunikationen blir åsidosatt. Arbetet sker alltså framförallt enskilt men i 
de fall där eleverna väljer en mer krävande metod blir kommunikationen mer 
framträdande.  
 
Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 2b: Det finns 48 bollar.  
Elev 2a: Då får vi ta det delat på två. 
Elev 2b: 48! Och sen, en fjärdedel, 48 delat med fyra. Det blir tolv... 
Sen är det; i den ena lådan är det dubbelt så många röda bollar som i 
den andra. Då är det tolv delat på tre.  
 

Analys 
Eleven i exemplet använder språket för att tydligt redogöra för hur planen 
genomförs.  Det är däremot inte helt säkert att talet i detta fall var menat som 
ett medel för kommunikation. Vygotskij (1981) beskriver hur användandet av 
språket inte alltid behöver ha som syfte att förmedla ett budskap till någon 
annan utan kan fungera som ett hjälpmedel för strukturerandet av de egna 
tankarna. I detta exempel får vi tydligt följa Elev 2b:s tankebanor. I exemplet 
nämner hen begreppet fjärdedel och vet i samma stund att antalet bollar ska 
delas med fyra. Samma elev uttalar också högt “i den ena lådan är det dubbelt 
så många röda bollar som i den andra” och delar därefter antalet bollar med 
tre. Under arbetet ger inte Elev 2b något gensvar till kamratens kommentar 
och detta blir ytterligare ett tecken på att eleven inte språkar med syftet att 
kommunicera utan istället är upptagen med att “tänka högt”. 

6.2.4 Titta tillbaka 
I föregående frågeställning konstaterades att de flesta elevparen nöjer sig 
med att göra Pólyas tre första faser och hoppar över denna sista fas, att titta 
tillbaka. De elever som väljer att titta tillbaka gör detta delvis och den 
relevanta kommunikationen presenteras nedan.  



 

 
 

35 

 
Resultat 
Eleverna i exemplet arbetar med uppgift 1. 
 

Elev 1b: Det är åtta i ena och fyra i den andra. 
Elev 1a: Ja… men vad heter det? det här blev tolv. 48 minus tolv? 
Elev 1b: Det är 36 (båda eleverna skriver ner detta) 
Elev 1a fortsätter med att försöka räkna vidare med 36 i nästan en 
minut tills kamraten avbryter.  
Elev 1b: Hur många röda bollar är det i varje låda! 
Elev 1a: Jaha hur många röda bollar är det i varje låda. 
Elev 1b: Åtta i den ena och fyra i den andra. 
 

Analys  
Denna konversation börjar på samma sätt som den slutar och kan därför 
betraktas som att eleverna inte producerar någon ny kunskap. Eleverna har 
klarat av Pólyas tredje fas och på ett korrekt vis räknat ut uppgiften. Elev 1a 
verkar däremot inte förstå att det är svaret som Elev 1b uttrycker och fortsätter 
istället med nya uträkningar. Elev 1b ifrågasätter aldrig varför utan hjälper till 
med uträkningarna. Eftersom elev 1a svarar ja och håller med om Elev 1b:s 
lösning kan hen ha tolkat detta som att de var klara med Pólyas tredje fas och 
trott att de efterföljande uträkningarna var en tillbakablick likt Pólyas fjärde 
fas. I detta exempel hittar eleverna tillbaka till rätt tänkesätt men det visar 
också hur eleverna kan ta efter varandras felaktiga resonemang. Enligt 
Vygotskij (1978) konstrueras kunskap i sociala sammanhang. Detta innebär 
att elever tillsammans kan hjälpa varandra att komma fram till rätt svar men 
att de också kan leda varandra till felaktiga slutsatser.  
 
Resultat 
Elev 1a: Är det 22 då? 
Elev 1b: Det borde det nog bli 
(eleverna konstaterar att de är klara med uppgiften) 
 
Analys 
Eleverna i exemplet väljer att inte titta tillbaka på det utförda arbetet. Istället 
kontrollerar eleverna med varandra att de har kommit fram till samma svar och 
nöjer sig med detta som bekräftelse. Dysthe (2003) menar att lärandet sker i 
en praxisgemeskap och att eleverna bidrar med olika referensramar. I detta fall 
påverkar de varandra till den grad att båda blir tillräckligt självsäkra på att de 
inte behöver kontrollräkna sitt svar.  
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6.2.5 Sammanfattning 
Vi har i detta resultat sett att kommunikationen framför allt används som ett 
hjälpmedel för eleverna inom den första fasen av Pólyas 
problemlösningsprocess. I den första fasen, att förstå uppgiften, såg vi hur 
elever använde språket som hjälpmedel på olika sätt för att antingen själva 
förstå, eller för att hjälpa sin samarbetspartner att uppnå en förståelse. 
 

En strategi som observerades var att elever använder språket som medierande 
verktyg för att försöka vägleda sin partner för att uppnå en tillräckligt liknande 
förståelse. En annan strategi som observerades var att en elev som inte hade 
tillräckligt med kunskaper kunde fråga sin sammarbetspartner i hopp om att 
denne kunde fylla dessa kunskapsluckor. Ytterligare en strategi där 
kommunikationen spelade en central roll var när båda eleverna i ett par ännu 
inte hade en fullständig förståelse för uppgiften. Språket användes då som 
medierande verktyg för att tillsammans uppnå en gemensam förståelse. Denna 
typ av kommunikation kan ses som en strategi för att både själv uppnå en 
förståelse samtidigt som detta kunde hjälpa samarbetspartnern att förstå.  
 

Pólya (2014) nämner att skapandet av en plan kan ses som alltifrån en idé till 
ett testande av olika metoder tills att den rätta planen hittas. Att skapa en plan 
handlar därför om att veta hur uppgiften ska kunna lösas. I de fall där planen 
skapades i form av en idé hos en enskild elev som direkt visste vad som 
krävdes kunde inte någon kommunikation urskiljas i själva skapandet. 
Däremot kunde denna elev kommunicera sina idéer och synliggöra den tänkta 
planen för sin samarbetspartner. 
 

I Pólyas tredje fas observerades det inte mycket kommunikation med direkt 
koppling till utförandet av planen. I de flesta fall utförde eleverna 
beräkningarna enskilt. Om eleverna inte lyckades genomföra den valda planen 
så observerades hur elever konsulterade med varandra igen vilket ledde till att 
de hoppade tillbaka till Pólyas andra fas, att skapa en plan (Pólya, 2014).  
 

Eftersom de flesta eleverna valde att inte titta tillbaka och kontrollera sina 
lösningar var det inte heller många elever som kommunicerade med varandra 
i den fjärde fasen. Flera elever stämde däremot av det slutgiltiga resultatet med 
varandra som en bekräftelse på att de hade kommit fram till rätt svar. 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 
Att elevparen undersöktes ett i taget var väsentligt för undersökningen då detta 
medförde att de deltagande observatörerna noggrant kunde iaktta elevernas 
arbete och för att kunna ställa relevanta frågor i den efterföljande intervjun. 
Att eleverna i och med detta blev förflyttade till ett enskilt rum och blev 
inspelade på film kan i vissa fall ha påverkat deras agerande. Det är däremot 
svårt att säga i vilken grad deltagarna i observationerna påverkas men det är 
viktigt att ha i åtanke att detta kan ske (Denscombe, 2018). Vissa elever blir i 
undersökningen nervösa och tillbakadragna medan andra blir exalterade och 
vände sin uppmärksamhet mot kameran eller observatörerna. Detta kan bero 
på att undersökningen upplevdes som ett slags test där eleverna ville visa sig 
från sina bästa sidor. Observatörerna var sedan innan medvetna om detta och 
för att motverka elevernas nervositet fördes innan undersökningen ett 
avslappnat samtal och det förklarades att elevernas matematiska kunskaper 
inte var i fokus och att resultatet inte hade någon betydelse.  
 
En annan faktor som kan ha påverkat elevernas prestationer är vilka elever 
som placerades tillsammans. Detta var också något som observatörerna sedan 
innan var medvetna om och därför valdes att placera eleverna tillsammans med 
någon de sedan tidigare visat sig bekväma med. Detta var möjligt i och med 
att observatörerna sedan tidigare hade en relation till eleverna och klassen. 
Urvalet av elever var dock begränsat eftersom alla elever inte lämnat in 
missivbrev med godkännande från målsman. Eleverna blev därför i största 
möjliga mån placerade tillsammans med någon de kände sig bekväma med 
men detta blir inte genomgående en idealisk lösning för alla.  
 
Inför varje observation förklarades för eleverna att de skulle samarbeta med 
varandra samt att observatörernas roll var att hjälpa till vid behov. Risken med 
deltagande observatörer i denna studie var att eleverna kan rikta sin 
kommunikation till observatörerna istället för sin kamrat. Det kan även vara 
svårt för observatörerna att helt hålla sig i bakgrunden utan att påverka 
deltagarna i studien på något vis (Denscombe, 2018). Eftersom observatörerna 
känner eleverna sedan tidigare har de redan en lärar-elev relation och därför 
söker eleverna ibland bekräftelse av observatörerna. Fördelen med 
observatörernas närvaro var att de kunde se till att allt gick rätt till och att 
eventuella osäkerheter kunde elimineras. 
 
Frågorna som ställdes till eleverna i den efterföljande intervjun var sedan innan 
komponerade för att synliggöra elevernas arbete med de olika faserna. Dessa 
frågor fungerade som en mall men då alla elever arbetar på olika sätt behövde 
frågorna anpassas. Detta kunde inte förberedas utan observatörerna fick istället 
improvisera och ställa frågor relaterade till elevernas specifika arbete. 
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De givna uppgifternas svårighetsgrad för eleverna är individuellt olika. Detta 
påverkar även resultatet i studien. Om uppgifterna ses som lätta för ett elevpar 
minskar behovet av kommunikation och tvärtom. Elevernas tidigare 
erfarenheter spelar också en roll för hur de tolkar uppgiftsbeskrivningarna. 
 
Eleverna i denna studie representerar endast sig själva och kan därför inte tala 
för hur andra elever hade agerat vid liknande situationer. Det går därför inte 
generalisera och påstå att resultatet skulle bli samma om studien utfördes på 
någon annan skola i en annan del av landet. Vi vill därför betona att utfallet av 
denna studie bör tolkas som hur verkligheten kan se ut och inte hur den 
egentligen är. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur arbetar eleverna tillsammans i en matematisk 
problemlösningsprocess? 

Genom att betrakta Pólyas fyra faser för problemlösning kan intrycket ges att 
dessa sker i en kronologisk ordning där eleverna arbetar med en fas i taget för 
att sedan gå vidare till nästa. Detta är förstås en förenkling av verkligheten och 
genom våra observationer blir det tydligt att så inte alltid är fallet. De olika 
faserna kan urskiljas men de är inte alltid isolerade från varandra och sker inte 
heller konstant enligt strukturen 1 till 4. Genom observationerna har vi noterat 
att elever som exempelvis arbetar med fas två, att skapa en plan, samtidigt kan 
befinna sig i fas ett, att skapa en förståelse, och växla mellan dessa. De olika 
stegen kan på så vis flyta ihop med varandra.  
 
Det visade sig även i resultatet att eleverna inom ett par också kunde befinna 
sig i olika faser samtidigt. Detta påstående skulle kunna ge intrycket att 
samarbetet eleverna emellan upphört och att de nu istället arbetar enskilt med 
uppgiften. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. I en av observationerna 
ritar en elev som tydligt förstått uppgiften upp en bild för sin samarbetspartner 
som ännu inte förstått uppgiften. Detta blir början till en plan samtidigt som 
bilden fungerar som hjälp för samarbetspartnens förståelse. OECD (2017) 
menar att utan att bygga upp en gemensam förståelse för uppgiften är ett 
samarbete inte möjligt. Att eleverna i detta exempel befann sig i olika faser 
kunde här användas som en fördel. OECD (2017) förtydligar att varje elev 
behöver veta sin roll i problemlösningssituationen och att beroende på sina 
kunskaper kan eleverna behöva arbeta med olika saker för att sedan dela med 
sig av sina upptäckter och på så vis upprätthålla en gemensam förståelse. Här 
spelade även kommunikationen en viktig roll för att eleverna överhuvudtaget 
skulle kunna dela med sig av sin kunskap. Allwood (2008) menar att 
kommunikation är ett delande av information. I den nämnda observationen 
delar eleverna information genom att dels förklara vad som inte förstås och 
dels genom att förtydliga innehållet i uppgiften. Eleven kunde alltså hjälpa sin 
kamrat med det första steget så att de tillsammans kunde fortsätta med nästa. 
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Pólya (2014) menar att det är viktigt att den som löser problemet har bearbetat 
klart en viss fas innan hen går vidare till nästa. Det blir därför avgörande att 
eleven i exemplet hjälper sin kamrat med förståelsen så att ingen fas hoppas 
över. Observationerna visade också att om eleverna gått vidare utan att arbeta 
igenom en fas tillräckligt noggrant kunde de bli tvungna att gå tillbaka och 
omarbeta eller granska uppgiften. Detta blev synligt i och med att flera elever 
under arbetet med andra uppgiften insåg att den tänkta planen inte var 
tillräcklig för att komma fram till svaret. Eleverna fick då gå tillbaka till steg 
två och utarbeta en ny plan. 

7.2.1.1 Skapa gemensam förståelse 
När eleverna arbetar med Pólyas första fas för att lösa ett problem behöver de 
inse vad som efterfrågas och hur informationen i uppgiften hänger samman 
(Pólya, 2014). På en enskild nivå är detta något som sker mentalt men hur 
arbetar de i par? Resultatet visar att eleverna som tillsammans arbetar med 
problemlösningens första fas “att förstå problemet” generellt använder sig av 
tre olika metoder: att läsa uppgiften högt, diskutera och ställa frågor. Dessa 
metoder är samtliga exempel på kommunikation och visar att eleverna behöver 
kommunicera för att tillsammans kunna komma fram till en gemensam 
förståelse. OECD (2017) beskriver att etablera och behålla en gemensam 
förståelse är en utav tre samarbetskompetenser som behövs för att tillsammans 
lösa en problemuppgift. Förmågan att kommunicera matematiskt menar Palm 
m.fl. (2004) innebär att både lyssna in andra och uttrycka sig själv. Alltså 
behöver båda eleverna i paret vara mottagliga för varandras tankar och själva 
dela med sig av innehåll för att uppnå en gemensam förståelse och därav kunna 
gå vidare till problemlösningens nästa fas.  

7.2.1.2 Alternativa metoder 
I en problemuppgift är metoden dold och det är fördelaktigt att lära sig 
generella matematiska strategier för hur dessa kan lösas (Lester, 1988). Den 
allra vanligaste metoden som eleverna använder i observationerna var att 
skriva ett uttryck vilket också ofta resulterade i enskilt arbete. För de elever 
som direkt visste vilken metod som skulle användas blev metoden inte dold 
och eleverna befinner sig därför inte i en problemlösningssituation (Hansson, 
2015).  En möjlig förklaring till att flera elever väljer att skriva uttryck kan 
vara att de sen tidigare behärskar denna specifika metod. Genom att arbeta i 
par kan det bli mer relevant att använda sig av andra metoder för att kunna 
förmedla sin förståelse på ett tydligt vis.  En elev i undersökningen startade 
med att konstruera en plan men då samarbetspartnern inte förstod denna fick 
hen istället ändra planen. Skolverket (2017b) skriver att 
problemlösningsförmågan till viss del handlar om att kunna se alternativa 
lösningar för att hitta ett svar. Det var alltså inte bara eleven som fick hjälp 
som tjänade på detta utan eleven som hjälpte fick också möjlighet till att 
utveckla problemlösningsförmågan. Taflin (2007) menar att ett rikt 
matematiskt problem ska kunna lösas på flera olika sätt. Genom att arbeta på 
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detta sätt och använda nya metoder kan båda eleverna bredda sin repertoar av 
generella matematiska strategier.  

7.2.1.3 Skapa en plan 
För de flesta eleverna i observationen skapades planen direkt i samband med 
att eleven hade skaffat sig en tillräcklig förståelse, likt en snilleblixt. I dessa 
fall ses skapandet som en individuell och mental process som sedan kunde 
delges till kamraten. I några av dessa fall observerades hur planen i sin helhet 
försökte överföras till sin kamrat likt en färdig ritning för hur problemet ska 
lösas. Detta blir ett slags försök att styra samarbetspartnern i “rätt” riktning. 
Detta kan ses som en typ av kommunikation liknande Shannon & Weavers 
(1949) modell där kommunikationen ses som ett överförande av ett 
meddelande från en sändare till en mottagare. Detta behöver däremot inte alltid 
innebära någonting positivt för den elev som får planen tilldelad sig. Som 
tidigare nämnt förklarar Pólya (2014) vikten av att först ha skapat sig en 
förståelse innan det går vidare till att skapa en plan. En elev som får en plan 
tilldelad sig utan att först ha en förståelse behöver därför inte ha någon 
användning av denna. 
 

I det fall där eleverna aktivt arbetade tillsammans för att skapa en plan 
användes metoden “rita en bild”. Under tiden som de ritar upp den givna 
informationen (husen och skyltarna) diskuterar eleverna med varandra om 
utformandet. Genom att konkretisera informationen har de fått ett vidgat 
perspektiv och kan därigenom tillsammans skapa en plan. Enligt Niss (2003) 
blir detta sätt att arbeta på ett utvecklande av problemlösningsförmågan och 
detta benämns i Lgr11 som “undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera 
över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket, 
2017a s.56). De elever som har skapat sig en plan men istället för att gå vidare 
i problemlösningsprocessen, väljer att hjälpa sin kamrat, kan fortsatt arbeta för 
att utveckla problemlösningsförmågan eftersom de då får möjlighet till att 
reflektera och värdera strategier. Skolverket (2017b) skriver också att 
problemlösningsförmågan innefattar att använda matematiska begrepp och att 
kunna föra matematiska resonemang. I det exempel där eleverna aktivt arbetar 
tillsammans med att rita en bild som metod kunde resonemangen tydligt följas 
och fler tillfällen till att använda de matematiska begreppen gavs. Detta blev 
möjligt genom att eleverna arbetade tillsammans och kommunicerade med 
varandra. I resultatet presenteras även ett exempel där en elev ändrar planen 
för att samarbetspartnern ska förstå bättre. Skolverket (2017b) förklarar att en 
stor del av kommunikationsförmågan handlar om att kunna växla mellan olika 
uttrycksformer. 

7.2.1.4 Utföra planen   
Resultatet visar att de flesta eleverna utförde planen enskilt. Eftersom planen 
oftast var att “skriva uttryck” var det för de flesta eleverna en rutinuppgift. Om 
eleverna besitter de matematiska kunskaper som krävs finns då inget behov av 
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att använda varandras kunskaper. Däremot jämförde flera elever svaren med 
varandra och kunde på så vis försäkra sig om att de gjort likadant samt visa för 
varandra att de var klara med Pólyas tredje fas av problemlösningsprocessen. 
Pólya (2014) utgår ifrån ett enskilt arbetssätt och menar att denna fas endast 
prövar om eleven besitter rätt matematiska kunskaper. OECD (2017) skriver 
att genom att diskutera sitt utförande av planen kan en gemensam förståelse 
upprätthållas och ses som en av tolv färdigheter som eleverna behöver träna 
på för att utveckla sin samarbetsförmåga i problemlösningssituationer. Detta 
innebär att denna fas inte bara testar elevernas matematiska kunskaper utan 
också möjliggör för eleverna att samarbeta och dela med sig av tankar för att 
lösa uppgiften. Trots detta valde majoriteten av eleverna i denna studie att 
genomföra denna fas enskilt. 

7.2.1.5 Titta tillbaka 
Resultatet visade att majoriteten av eleverna hoppade över denna fas. De flesta 
eleverna betraktade alltså uppgiften som avslutad i samma stund som den sista 
uträkningen var genomförd. Som tidigare nämnts jämförde eleverna ofta 
resultaten med varandra och detta kan vara en anledning till att eleverna inte 
tittade tillbaka på uppgiften. Om eleverna hade kommit fram till samma svar 
kan detta ha betraktats som tillräckligt med bekräftelse för att svaret var 
korrekt. Pólya (2014) menar däremot att denna fas är viktig och fungerar som 
utvärdering och för att ta med sig nya kunskaper till nästa tillfälle. Skolverket 
(2017b) förklarar också som ett tillägg till problemlösningsförmågan att 
eleverna ska kunna se över och värdera rimligheten i relation till ett problem. 
Denna fjärde fas blir alltså både viktig för att kontrollera om svaret stämmer 
samtidigt som den hjälper eleverna att ta med sig nya lärdomar till ett senare 
tillfälle. Av de elever som tillsammans delvis behandlade denna fas läste 
Elevpar 4 upp uppgiften en gång extra för att tillsammans komma överens om 
att svaret verkade rimligt. Detta blir en värdering av rimligheten i relation till 
problemet och kan därför enligt skolverkets kriterier ses som en form av 
“tillbakablick”. Då ingen tydlig utvärdering görs får dessa elever, enligt Pólyas 
(2014) modell, trots detta betraktas förbigå denna fas. De elever som i 
resultatet endast kontrollräknar den senast gjorda beräkningen kan dock 
varken enligt Skolverket (2017b) eller Pólya (2014) bedömas behandla denna 
tillbakablickande fas. 
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7.2.2 Hur använder eleverna språket för att kommunicera i 
problemlösningsprocessen? 

Språket visar sig spela en viktig roll när eleverna i undersökningen löser 
problemuppgifterna. I resultatet blir det också tydligt att språket kan användas 
på olika sätt och fylla olika funktioner. Detta gällde framför allt inom Pólyas 
första fas där eleverna tillsammans arbetar för att antingen själva förstå 
problemet eller för att hjälpa någon annan förstå. Med dessa syften kunde vi 
urskilja tre olika användningsområden för det talade språket.  

7.2.2.1 Linjär kommunikation 
Ett av tillvägagångssätten var att använda språket för att föra över ett 
färdigställt budskap från en person till en annan. Detta kunde ske i form av en 
förklaring av ett matematiskt innehåll för sin samarbetspartner, alltså i syfte 
att hjälpa någon annan att förstå eller att berätta om någonting som behövde 
göras. Denna typ av kommunikation kan liknas med Shannon & Weavers 
(1949) modell där kommunikation sker som en linjär process. I denna modell 
är målet att överföra ett meddelande så tydligt som möjligt från en sändare till 
en mottagare. Det är dock inte alltid som det tänkta budskapet når fram i den 
mån det var tänkt. I ett av resultaten, efter att båda eleverna utfört planen, 
uttrycker en av eleverna svaret muntligt. Den andra eleven verkar inte uppfatta 
att det var just svaret som uttalades och börjar istället om från början med nya 
beräkningar. En förklaring av ett matematiskt innehåll kan tyckas tydlig för 
den som förklarar men mottagaren kan tolka detta på ett annorlunda sätt än 
vad som var tänkt. Shannon & Weaver (1949) benämner dessa störningar i 
kommunikationen som brus. Detta kan också innefatta kommunikationen 
mellan den skrivna texten och eleverna och i resultatet ser vi hur elever kan 
tolka och förstå uppgiftsbeskrivningen olika. I dessa fall kan de olika 
erfarenheter och tidigare kunskaper som påverkar eleverna när de tar till sig 
innehållet ses som ett slags brus. 

7.2.2.2 Tänka högt 
Flera elever använder under observationerna också språket som ett medel för 
att strukturera de egna tankarna. Eleverna använder sig då av det talade språket 
för att uttrycka sig och detta kan vid en första anblick påminna om den tidigare 
nämnda linjära kommunikationsmodellen av Shannon & Weaver (1949). Det 
som skiljer dessa två olika typer från varandra är att när eleverna använder 
språket för att strukturera de egna tankarna saknas mottagare. Detta kan därför 
varken enligt Shannon och Weavers (1949), eller Alwoods (2008) definition 
där kommunikation måste omfatta minst två personer, inte ses som en 
kommunikationsform. Det kan istället ses som att “tänka högt”. 

7.2.2.3 Kommunikation som samspel 
Det tredje användningsområdet för språket som kunde urskiljas kan, till 
skillnad från den tidigare nämnda linjära kommunikationen, ses som ett slags 
samspel mellan eleverna. I resultatet synliggörs hur elever turas om att dela 
med sig av de delar av innehållet som de anser viktiga för att kunna lösa 
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problemet. Detta sätt att använda språket på kan liknas vid Allwoods (2008) 
synsätt där kommunikation ses som ett “delande” av information mellan minst 
två parter. Palm m.fl. (2004) och Niss (2003) anser att förmågan att 
kommunicera inom matematik dels handlar om att kunna förmedla sina egna 
idéer men också om att lyssna in andra. Att kommunicera som ett “delande” 
där eleverna växelvis lyssnar in varandra för att delge sina egna perspektiv blir 
därför jämfört med den linjära kommunikationen en mer eftersträvansvärd 
kommunikationsform. Skolverket (2017b) nämner att matematisk 
kommunikation handlar om “att utbyta information med andra om 
matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 
uttrycksformer”. Att “utbyta information” indikerar också att lika stor vikt 
läggs vid att lyssna in andra som att själv kunna kommunicera. Även detta 
synsätt kan liknas med Alwoods (2008) definition där ett “delande” av 
information ligger i fokus för en meningsfull kommunikation. 
Kommunikationen i en grupp har inte enbart ett matematiskt syfte utan OECD 
(2017) tar även i beaktande att eleverna behöver skapa och upprätthålla en 
organisatorisk fungerande gruppdynamik. Kommunikationen blir viktig för att 
möjliggöra ett samarbete.  

7.3 Sammanfattande diskussion och slutsats  
Inledningsvis presenterades hur svenska elever ligger klart över medel vad 
gäller att samarbeta i problemlösningssituationer (OECD, 2017). Vi har 
däremot inte sett att detta utnyttjas och tas tillvara på i undervisningen. Kan 
detta resultat visa vägen mot ett nytt sätt att se på den svenska 
matematikundervisningen?  
 
Vi har i detta arbete undersökt dels hur elever arbetar tillsammans med 
problemlösningar och dels vilken roll kommunikationen kan spela i 
arbetsprocessen. Det har visat sig omöjligt att inte inkludera kommunikationen 
som en viktig del av en gemensam problemlösningsprocess. För att skaffa sig 
en gemensam förståelse av uppgiften användes metoderna läsa högt, diskutera 
och fråga vilka alla är en form av kommunikation. Kommunikationen blir 
därför en avgörande del för att eleverna ska kunna arbeta tillsammans. Genom 
kommunikation kan eleverna som arbetar tillsammans lära av varandra och 
därmed klara av uppgifter som enskilt inte hade varit möjligt. Däremot har 
olika sätt att kommunicera på observerats vilket kan komma att påverka i 
vilken grad arbetet blir utvecklande. Vissa elever försöker direkt överföra ett 
färdigt budskap medan andra istället samspelar i ett delande av information för 
att tillsammans skapa en förståelse. Båda dessa former kan vara användbara 
men enligt Niss (2003), Palm m.fl. (2004) och Skolverket (2017b) handlar 
förmågan att kommunicera matematiskt lika mycket om att lyssna in andra 
som att själv kommunicera. Resultatet visade att enbart en överföring av en 
viss information inte nödvändigtvis behöver vara användbar för mottagaren. 
En elev som får en plan berättad för sig utan att först ha skapat sig en förståelse 
för uppgiften kan inte ta till sig informationen på ett värdefullt sätt och drar 
därför ingen lärdom av detta. 
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Att arbeta i par med problemlösningssituationer visar sig skapa möjligheter för 
eleverna att både utveckla sitt kommunicerande och problemlösande. Det finns 
däremot en del aspekter som bör uppmärksammas. De flesta elever hoppade 
över den sista av Pólyas faser vilket innebär att de inte tittade tillbaka för att 
utvärdera arbetet eller för att kontrollräkna resultatet. Detta kan vara en viktig 
aspekt för lärare att ha i åtanke när gruppuppgifter av denna karaktär planeras 
och genomförs. En annan aspekt som kan vara viktig att förhålla sig till är att 
kommunikationen framför allt användes när eleverna arbetade med att förstå 
problemet för att i de senare faserna avta. Vid skapandet av planen kom 
idéerna i många fall till eleverna på en gång och i utförandet av planen arbetade 
eleverna ofta enskilt. Detta berodde ofta på att planen bestod av nedskrivna 
uttryck där beräknandet inte krävde något samarbete. I de fall där eleverna 
aktivt samarbetade genom de senare faserna användes istället andra mer 
alternativa metoder. I det mest framträdande exemplet ritade eleverna 
tillsammans upp en bild för att komma fram till svaret. För att på ett så effektivt 
sätt som möjligt koppla samman kommunikation och problemlösning kan 
lärare därför uppmuntra och inspirera eleverna till att använda nya och mer 
alternativa metoder för att lösa problem. På detta sätt kan kommunikations- 
och problemlösningsförmågan kombineras för att utveckla varandra. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Problemlösning och kommunikation är utbredda områden och därmed också 
två omfattande forskningsfält. I denna studie har vi avgränsat oss till den 
verbala kommunikationen men detta är bara en liten del av vad 
kommunikation faktiskt innebär. För framtida forskningsarbeten anser vi 
därför övriga aspekter såsom kroppsspråk eller skriftlig kommunikation vara 
intressant att undersöka i samband med problemlösningar. Det är också möjligt 
att undersöka i vilken grad elever kan samarbeta och utvecklas tillsammans i 
arbeten med övrigt matematiskt innehåll förutom problemlösning. I detta 
arbete har vi även avgränsat gruppstorleken till enbart två elever. För framtida 
forskning vore därför även intressant att undersöka hur större grupper 
samarbetar och kommunicerar vid problemlösningstillfällen. I studien 
observerade vi hur många elever valde att inte titta tillbaka och kontrollera sina 
resultat. För fortsatt forskning kan även detta ämne vara av intresse och  
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 
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Bilaga 2 Uppgiftsbeskrivning 1 

I gymnastiksalen finns det sammanlagt 48 bollar som ligger i två lådor. En 
fjärdedel av alla bollarna är röda. I den ena lådan är det dubbelt så många röda 
bollar som i den andra. Hur många röda bollar är det i varje låda? 

     
  (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 62) 

 

Bilaga 3 Uppgiftsbeskrivning 2 
 
På en gata i Nyköping finns det ett antal hus. De ska numreras från 1 och uppåt. 
För att numrera husen har man köpt skyltar med siffrorna 0-9. Till hus nummer 
15 går det åt 2 sifferskyltar. Hur många hus finns det på gatan om man har 
köpt 35 skyltar? 
     
  (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 62) 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Fas 1: 

• Förstår ni alla ord som skrivs ut i problemet? 
• Vad vill de att ni ska 

ta reda på? 
• Kan ni återberätta 

problemet med egna ord? 
• Kan ni tänka på en 

bild eller diagram som hjälper dig förstå problemet? 
• Finns det tillräckligt 

med information för att du ska kunna lösa problemet? 
Fas 2: 

• Varför valde ni den metoden? 
• Går det att lösa uppgiften på ett annat sätt? 

Fas 3: 
• Var det något som var extra svårt med uppgiften? 

Fas 4: 
• Känner ni er säkra på svaret? 

Övergripande: 
• Hur började ni/hur gjorde ni sen? 
• Varför gjorde ni så? 

 
 


