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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar 

tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt 

arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: 

ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka 

diskursförändringar som synliggjorts. Studien är kvalitativ och empirin har samlats 

in genom observationer av problemlösningsarbetet, ljudinspelningar under 

pararbeten och bildupptagningar av elevmaterialet. Totalt tio observationer av 

gemensamt arbete genomfördes och transkriberades och av dessa djupanalyserades 

fem transkriberingar med hjälp av flödesscheman och Sfards (2008) nyckelbegrepp. 

Resultatet visar att eleverna i studien använde fler nyckelbegrepp vid den 

gemensamma problemlösningen och därmed ingick i diskursförändringar som 

bidrog till att föra problemlösningen framåt. Visuella mediatorer och användningen 

av tid visade sig vara viktiga aspekter för användning av fler nyckelbegrepp och 

förändring av diskurser.  

Nyckelord 

Problemlösning, gemensam, lösningsstrategier, kommognition, diskurs 

Tack 

Vi vill först tacka de skolor och de elever som låtit oss genomföra datainsamlingen 

under lektionstid. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Oduor Olande 

som givit oss värdefull feedback, stöd i processen och uppmuntrat oss att vara stolta 

över vårt arbete. Tack även till vår examinator Hanna Palmér som uttalat tilltro till 

vår förmåga och tydligt visat vägen mot målet under hela utbildningen. Även ett 

stort tack till våra kloka studiekamrater för peppande ord och kritisk granskning. 

Till sist vill vi rikta ett tack till våra familjer för all uppmuntran och för att ni stöttat 

med markservice. Utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra. 
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1 Inledning 

Problemlösning i matematik kan, förutom att vara ett nöje i sig, vara både ett mål och 

ett medel med matematikundervisningen. I läroplanen för grundskolan samt 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, står fastslaget att eleverna genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa 

problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

(Skolverket, 2011, s.55). Vid implementeringen av Lgr11 fick problemlösning ett 

större utrymme i diskussionerna kring undervisning i matematik och kursplanen fick 

en tydlig inriktning mot problemlösning som anses vara central i matematisk 

verksamhet (Skolverket, 2011). Genom Skolverkets nationella fortbildning 

Matematiklyftet fick arbetssättet EPA (enskilt, par, alla) ett stort genomslag i svenska 

klassrum, tillsammans med andra didaktiska interaktioner som syftar till att elever 

samtalar och samarbetar, samtidigt som problemlösning gavs ett ökat utrymme i 

undervisningen. Utvärderingar har visat att den enskilde lärarens undervisning 

påverkats av Matematiklyftet till att innehålla mer samarbete mellan elever även om 

riktlinjerna från rektorer och huvudmän inte förändrats (Österholm, Bergqvist, 

Liljekvist & van Bommel, 2016). Det är även vanligt att läromedel i matematik visar 

olika metoder för att ge eleverna möjlighet att utvecklas till goda problemlösare. 

Trots detta visar internationella jämförelser exempelvis Programme for International 

Student Assessment, PISA, att svenska elever under en period legat under 

genomsnittet gällande visade förmågor i att lösa problem även om trenden nu ser ut 

att vända. Eleverna klarar sig relativt bra när det gäller att lösa statiska problem som 

liknar dem som återfinns i läroböcker men klarar sig sämre på uppgifter som kräver 

mer intuitivt tänkande och där all information inte läggs fram utan behöver 

kompletteras med tolkningar, kreativitet, uthållighet och nyfikenhet (Arevik & 

Thorén, 2014). 

Nationella prov NP, i matematik syftar bland annat till att vara stöd för en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygsättning av elevernas kunskaper och berör de fem 

ämnesspecifika förmågorna, däribland problemlösning, i relation till det centrala 

innehållet. Erfarenheter från bedömning av NP medförde reflektion kring att samma 

elever som under lektionstid, tillsammans med sina kamrater, visat goda och flexibla 

kunskaper i att lösa matematiska problem vid provtillfället inte löser flera av de 

uppgifter som enligt provets bedömningsanvisningar anses som problemuppgifter. 

Detta ledde till funderingar över vilka orsaker som kan ligga bakom denna diskrepans. 

En tänkbar förklaring kan förstås vara att elever i samarbete tillsammans väcker nya 

tankar och idéer som driver problemlösningen vidare men tankar uppstod även kring 

om det möjligen är så att varje elev trots allt besitter kunskaper som de inte får tillgång 

till under det enskilda arbetet. Kan det vara så att möjligheten att sätta ord på sina 

tankar är en förklaring till att problemlösningen blir mer framgångsrik vid gemensamt 

arbete? Borde eleverna då inte kunna kommunicera med sig själva för att nå samma 

effekt? 

Denna studie syftar till att synliggöra processen när elever arbetar tillsammans med 

en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid eget arbete. Vår 
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förhoppning är att denna kunskap kommer att vara till hjälp, för oss och andra 

verksamma lärare, i arbetet att utveckla undervisningen i strävan mot att eleverna ska 

bli bättre rustade att möta de krav de ställs inför i problemlösningssituationer. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra processen vid gemensamt arbete med en 

problemlösningsuppgift som lösts felaktigt eller ofullständigt vid enskilt arbete. 

 På vilket sätt förändras elevernas deltagande i en problemlösningsdiskurs vid 

gemensamt arbete? 

 

 Vilka orsaker kan identifieras till eventuella förändringar i deltagandet? 
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2 Litteraturbakgrund 

I detta kapitel kommer en överblick över tidigare forskning som anknyter till enskilt 

respektive gemensamt arbete vid problemlösning i matematik att presenteras. I 

avsnittet presenteras definitioner av matematiska problem samt forskning om att 

undervisa i problemlösning. Hädanefter är det matematiska problem och matematisk 

problemlösning som avses vid användning av orden problem eller problemlösning. 

2.1 Matematiskt problem 
Definitionen av ett matematiskt problem varierar, såväl över tid som mellan forskare 

och det förekommer flera, och ofta motsägelsefulla, definitioner av problem och 

problemlösning vilket kan göra det svårt att tolka litteraturen (Schoenfeld, 1985; 

Schoenfeld, 2016; Taflin, 2007). En fråga som diskuteras i litteraturen är skillnader i 

uppgiftens karaktär. Schoenfeld (1985) gör distinktion mellan rutinuppgifter och 

uppgifter av icke rutinkaraktär och anser att de senare kräver en högre nivå av 

färdigheter vilka i sin tur kan förvärvas genom att arbeta med rutinuppgifter 

(Schoenfeld, 2016). Taflin (2007) skiljer istället på rutinuppgifter och matematiska 

problem där rutinuppgifter som regel har en eller flera metoder som eleverna ska 

använda sig av vid beräkningar medan matematiska problem inte har en färdig metod 

att applicera för att lösa dem. 

Taflin (2007) argumenterar för att ett bra problem ska leda till att individen möter nya 

matematiska begrepp och idéer medan Dahl (2011) gör en delvis annorlunda tolkning 

och istället fokuserar på att många bra problem kan stimulera matematiska förmågor 

utan att nödvändigtvis leda till att individen möter nya idéer och begrepp. Lester 

(2013) i sin tur framhäver att problemlösning bör ses som en aktivitet som kräver att 

individen, eller en grupp individer, engagerar sig i flera kognitiva handlingar som 

samtliga kräver viss kunskap och skicklighet och där åtminstone några av 

handlingarna inte är rutinmässiga. 

Trots vissa skillnader i definitioner enas flera forskare om att ett matematiskt problem 

ska vara en utmaning där det inte finns en omedelbar lösning eller en given metod att 

lösa det utan individen behöver undersöka och pröva sig fram till en lösning 

(Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). Om problemet dessutom är lättförståeligt främjas 

användandet av flera lösningsstrategier och ökar förutsättningarna för meningsfulla 

diskussioner hos eleverna (Haglund, Hedrén & Taflin, 2005). 

I denna studie används begreppet matematiskt problem i betydelsen att uppgiften ska 

vara en utmaning för eleven där eleven inte ser en omedelbar lösning utan behöver 

undersöka och pröva sig fram (Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). 

2.2 Att lösa matematiska problem 
Matematik kan inte, som många andra ämnen, ses med blotta ögat utan är beroende 

av sina representationsformer för att kunna uppfattas och förstås av de individer som 

deltar i diskursen (Duval, 2006). Deltagande i matematikundervisning kan betraktas 

som deltagande i en diskurs som till stor del bygger på synliga artefakter, 

representationsformer, som kan utgöras av såväl siffror som andra visuella symboler 
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som ord. För att den matematiska kommunikationen ska vara effektiv behöver de 

inblandade i diskursen vara överens om dessa artefakters betydelse (Sfard, 2008).  

Matematiska objekt kan beskrivas med flera olika representationer och det är viktigt 

för den matematiska förståelsen att kunna växla mellan olika representationsformer. 

Representationsformer är betydelsefulla för att utveckla begreppsförmåga och 

problemlösningsförmåga och elever gynnas av att ha kunskaper att välja den för 

stunden mest lämpliga representationsformen (Schultz & Waters, 2000). Exempel på 

representationsformer är matematiska symboler, verbal och muntlig text, konkret 

material, omvärldssituationer och bilder.  

Framgångsrika problemlösare analyserar problemets olika delar, behandlar och 

kombinerar dem samt undersöker de matematiska relationerna mellan dem (Dahl, 

2011). De framgångsrika problemlösarna besitter relevant erfarenhet av att lösa 

problem som gör att de minns strukturer och bakomliggande principer från problem 

de tidigare löst. De har också kunskap om hur man känner igen och väljer metod som 

passar problemet, kan byta mellan olika strategier i sitt problemlösningsarbete samt 

kunskaper om att använda olika representationsformer (Dahl, 2011; Lester, 2013; 

Pólya 1957; Sfard, 2012).  

Interaktion sker ofta genom social kommunikation och representationer bör ses som 

verktyg för kognitiv aktivitet som att tänka, förklara och motivera sina lösningar. För 

att kunna delta i den matematiska diskursen är det nödvändigt att vara medveten om 

och kunna urskilja denna användning av och rörelse mellan olika matematiska register 

(Duval, 2006; Riesbeck, 2008).  

Pólya (1957) beskriver en modell för effektiv problemlösning med fyra faser: Den 

första fasen innefattar att förstå problemet och vad som efterfrågas för att kunna gå 

vidare i problemlösningsprocessen. Den andra fasen handlar om att göra upp en 

övergripande plan för hur problemet ska angripas. I denna fas används tidigare 

erfarenheter av problemlösning och strategiers användning. Planen kan innefatta hela 

problemet eller delar av detta. Tredje fasen handlar om att stegvis genomföra planen 

som formulerats och i fjärde fasen behöver eleven se tillbaka på sin lösning, 

kontrollera den mot uppställda kriterier samt reflektera över den. Baraké, El-Rouadi 

och Musharrafieh (2015) beskriver istället processen att effektivt lösa problem genom 

tre grundläggande punkter som inbegriper att förstå problemet rent språkligt, att ha 

tillräckliga förkunskaper för att kunna dela upp problemet och förstå detaljer samt att 

förstå problemet på djupet för att kunna finna de implicita, underförstådda, 

uppgifterna som ofta förekommer i matematiska problem. 

2.3 Problemlösning i undervisningen 
Matematikundervisning i skolan handlar allt för ofta om små, korta uppgifter som 

snabbt går att lösa med hjälp av strategier som nyligen undervisats i. Detta ger signaler 

om att det alltid ska finnas strategier som är avsedda för att lösa en viss typ av 

uppgifter och resulterar i att eleverna kanske inte ens försöker lösa problem, eller 

snabbt ger upp, om de inte har tillgång till någon färdig strategi (Schoenfeld, 2016).  
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Det är viktigt att överväga hur man som lärare kan skapa en effektiv matematisk 

kommunikation, hur visuella mediatorer och matematiska begrepp kan användas samt 

hur dessa kan samspela för att skapa goda lärsituationer (Ryve, Nilsson & Pettersson, 

2012). Genom att delta aktivt i matematiska diskurser ges individer möjlighet att lära 

sig matematik genom att kommunicera med andra och med sig själv. Då individer 

engagerat och eftertänksamt observerar och imiterar andra individer kan de så 

småningom individualisera nya färdigheter (Ryve et al., 2012; Sfard, 2008). Lärande 

uppstår när deltagande i diskurser förändras genom exempelvis kognitiva konflikter 

där ansträngningen att lösa konflikten gör att individen får gå från ett förvärvande 

tillvägagångssätt till ett mer deltagande tillvägagångssätt. Diskursen kan förändras 

genom tänkande hos den enskilda individen eller genom ett samspel mellan individer 

där de kan anses jämbördiga eller då den ena individen kan betraktas som expert 

(Sfard, 2007). I den förändrade diskursen kan nya strategier och representationer 

urskiljas och dessa kan förändras hos samtliga individer i diskursen eller endast hos 

enstaka (Ryve et al., 2012; Sfard, 2008). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, Sfards (2008) 

kommognitiva ramverk och kommognitiv forskning. Detta kommognitiva ramverk 

ger oss möjlighet att tolka och förstå elevernas lärande i en matematisk diskurs samt 

gör det möjligt för oss att fokusera på hur en förståelse för problemet växer fram i det 

gemensamma arbetet. 

3.1 Kommognition 
Kommognition är en sammanslagning av begreppen kommunikation och kognition 

och avser att kunna kommunicera med sig själv och andra genom att fråga, ifrågasätta, 

argumentera och invänta svar i sina egna tankar. Denna kommunikation behöver inte 

vara verbal utan kan ske med gester, ljud eller konkret material (Sfard, 2007; Sfard, 

2008; Sfard, 2012). Inom kommognitionen ses tänkande som en individualiserad 

form av samtal, ett sätt att samtala med sig själv på samma sätt som man skulle 

samtalat med någon annan. Termen utveckling ska enligt Sfard (2012) förstås som en 

förändring i diskurser och inom det kommognitiva ramverket är det därför viktigt att 

ta reda på vad deltagarna ännu inte kan för att se hur deras kommunikation ändras. 

3.1.1 Diskurs 

Matematiska diskurser definieras som olika typer av kommunikation, kollektiv eller 

enskild, som ofta sker kring matematiska objekt. Dessa diskurser växer fram i olika 

lager, där varje ny förändring i diskursen läggs till de föregående och där de växer 

genom metadiskurser (Sfard, 2008). 

Matematiska diskurser identifieras och skiljs åt genom fyra specifika karaktärsdrag: 

word use, visual mediators, routines och endorsed narratives (Sfard, 2008; Sfard, 

2012). Hädanefter kommer översättningarna ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, 

rutiner och godkända berättelser att användas vid hänvisning till Sfards 

nyckelbegrepp (vår översättning).   

 Ämnesspecifika ord  

Ämnesspecifika ord definieras som de ord och begrepp som i diskursen används på 

ett tydligt matematiskt sätt och innefattar ofta ord som betecknar kvantiteter och 

former exempelvis tre och triangel (Sfard, 2012). Det vill säga alla ord som gör det 

möjligt att identifiera en matematisk diskurs och vidare kategorisera denna i fler 

diskurser.  

Visuella mediatorer 

Mediatorer är synliga objekt som kan användas för att konkretisera matematikens 

abstrakta begrepp och kan påverka kommunikationen genom att användas visuellt 

eller konkret. Artefakter, symboler, som är speciellt producerade för kommunikation 

i matematik benämns som kommunikativa mediatorer. Exempel på kommunikativa 

mediatorer är siffror, algebraiska symboler och diagram (Sfard, 2008).  

Mediatorer kan också utgöras av material exempelvis sedlar och mynt. Detta gäller 

även om det konkreta materialet endast återfinns i individens egna tankar. Samma 

mediatorer kan användas på flera olika sätt och även med olika betydelse i samma 



 

7 

 

uppgift. I vardagliga matematiska diskurser används ibland enkla ritade bilder som 

kan anses som kladd eller klotter av utomstående eftersom de inte tycks tillföra så 

mycket mening till lösningen. Uppenbarligen utgör de ändå ett stöd för individen som 

konstruerat dem (Sfard, 2008). 

Berättelser 

Berättelser innefattar all språklig kommunikation som berör beskrivningar av objekt, 

relationer mellan objekt eller processer med och av objekt. Alla berättelser som 

förekommer i den matematiska diskursen kommer att godkännas eller avslås av 

deltagarna vilket ofta sker med hjälp av matematiska konventioner. Exempel på 

godkända berättelser är bevis, definitioner och beräkningsregler samt rutiner för hur 

dessa ska genomföras. Vad som anses som en godkänd berättelse kan variera mellan 

diskurser och en berättelse kan anses vara godkänd inom flera olika diskurser. I 

vardagliga matematiska diskurser baseras de godkända berättelserna ofta på 

empiriska bevis medan de i mer avanceradediskurser, och skolmatematikens diskurs, 

ska kunna härledas till generellt accepterade regler från andra godkända berättelser 

(Sfard, 2008).  

Berättelser inom den matematiska diskursen förekommer på två olika nivåer: 

objektnivå och metanivå. Objektnivån innefattar berättelser om matematiska objekt, 

till exempel 3+4=7 eller att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. På metanivå 

handlar berättelserna istället om den matematiska diskursen exempelvis att vid 

beräkningar av sammansatta uttryck så utförs alltid beräkningar inom parentes först 

(Sfard, 2007). 

Rutiner 

Rutiner är de upprepande mönster som är utmärkande för en viss diskurs exempelvis 

de sätt som matematiska uppgifter utförs på enligt rutinmässigt erfarna mönster. 

Specifikt kan man lägga märke till användning av matematiska ord och mediatorer i 

processen att skapa och bekräfta berättelser i matematiska diskurser. Rutinerna är 

avgörande för förmågan att kunna tillämpa matematiska diskurser i vardagen genom 

att till exempel kategorisera eller studera likheter och skillnader (Sfard, 2008). 

3.1.2 Utveckling och förändring av diskurser 

Att lära sig matematik innebär att delta aktivt i matematiska diskurser där man genom 

att kommunicera med sig själv och med andra imiterar och så småningom 

individualiserar diskursens ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, berättelser och 

rutiner. Individualiseringen inom diskursen kan ske spontant eller ontogenetiskt, det 

vill säga en gradvis förändring hos deltagaren från att vara beroende av andra för att 

använda exempelvis räkneregler till att bli mer förtrogen med objektet och så 

småningom kunna använda det självständigt. Imiteringen bör ske eftertänksamt vilket 

innebär att imitationen bör åtföljas av en ständig ansträngning att försöka förstå, den 

som i diskursen anses som experts, skäl att handla på ett visst sätt (Sfard, 2001; Sfard, 

2008; Sfard, 2012). 

Individer kan delta i lärandesituationer på olika sätt. De kan exempelvis skriva av 

kamratens lösning eller delta aktivt och tillsammans med andra resonera sig fram till 

en lösning på ett matematiskt problem. Det förekommer tre typer av samtal som 
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påverkar diskurserna och hur lärandet kommer att ske: matematisering, 

subjektifiering eller identifiering. Matematisering inom kommognitionen handlar om 

kommunikation om matematiska objekt eller processer av dessa (Sfard, 2008). Sfard 

(2008) använder här begreppet matematisering på ett annorlunda sätt än det vanligen 

används i matematikdidaktiskt litteratur där det exempelvis skildras som en aktiv 

process där individer, främst barn, skapar och återskapar kunskap i en verklighet som 

förändras, utvidgas och fördjupas vilket i sin tur förändrar verkligheten (Reis, 2011; 

Riesbeck, 2008). Subjektifiering handlar om kommunikationen om deltagarna och 

handlar exempelvis om hur man värderar varandras sätt att tänka och lösa problem. 

Hit räknas även uppmuntrande kommentarer och värdering av varandras lösningar. 

Identifiering innebär samtal om en persons egenskaper snarare än om de handlingar 

personen utför exempelvis att vara trögtänkt när det gäller matematik. De olika 

typerna av samtal går ofta in i varandra men lärandet sker främst genom 

matematiserande samtal (Sfard, 2008). 

Lärande sker inom kommognitionen på objektnivå eller på metanivå. Vid objektnivå 

är eleverna relativt bekanta med diskursens matematiska objekt och målet är att bli än 

mer förtrogen med diskursen och erhålla förklaringar med hjälp av redan kända 

metaregler. Lärandet på metanivå handlar om deltagandet i den matematiska 

diskursen och består av berättelser om den matematiska diskursen och berättelser om 

hur ord används och hur förklaringar görs. På metanivå möter eleverna för dem 

okända objekt eller okända metaregler. Exempel på berättelser på metanivå är 

förklaringar eller anvisningar till hur arbetet ska utföras. Nybörjaren tar gradvis till 

sig den nya diskursen och behöver allt mindre stöd. Så småningom blir diskursen 

elevens egen och då sker lärandet på objektnivå istället för på metanivå (Sfard, 2008). 

Diskursiv utveckling kan uppmärksammas genom att identifiera förändringar i hur 

ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser används (Sfard, 

2007). Förändring av berättelser kan ske på objektnivå respektive metanivå. 

Förändring på objektnivå sker inifrån diskursen och är en utveckling av ett 

matematiskt innehåll som redan är känt för individen. Den är huvudsakligen 

kumulativ vilket innebär att man utvecklar sitt kunnande genom att lära sig nya saker 

genom att till exempel utöka sin vokabulär eller bygga nya rutiner. På objektnivå 

undersöker individen objekten för att kunna formulera nya berättelser kring dem 

(Sfard, 2007; Sfard, 2008; Sfard 2012). Att lära sig hantera de fyra räknesätten eller 

att lära sig mer om funktioner är exempel på lärande på objektnivå. Förändring på 

metanivå innebär ett undersökande och är en berättande aktivitet som producerar nya 

godkända berättelser om handlingar och dess resultat. Dessa förändringar uppstår 

genom reflektion över den befintliga diskursen som helhet till skillnad från att 

reflektera över diskursens objekt som på objektnivå. Ofta uppstår förändringar på 

metanivå genom att nya matematiska objekt introduceras i diskursen till exempel 

negativa tal. Dessa verkar till en början inte acceptabla i diskursen utan det krävs att 

tidigare godkända berättelser avslås. Att avslå sådana berättelser är inte möjligt utan 

att ändra reglerna för vad som anses vara en godkänd berättelse. Vid exempelvis 

införande av negativa tal behöver individen acceptera det faktum att det finns nya 

berättelser som under vissa villkor kan komplettera, eller ersätta, de tidigare 

berättelserna. Förändringarna på metanivå kan ske antingen vertikalt eller 

horisontellt. Den vertikala metautvecklingen handlar om att kombinera den 
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existerande diskursen med sin egen metadiskurs. Ett exempel på en vertikal 

förändring är att elementär algebra kan ses som aritmetik kombinerad med en 

formaliserad diskurs om numeriska mönster. Vid en horisontell förändring 

kombineras ett antal hittills skilda diskurser i en enda genom att sammanföra dem till 

en ny diskurs som består av nya typer av matematiska begrepp. Exempel på en 

horisontell förändring är diskursen av heltal och diskursen om förhållanden, som i 

grunden är par av tal, som kan existera sida vid sida innan de sammanförs till 

diskursen om rationella tal (Sfard, 2008; Sfard, 2012) 

Kommognitiva konflikter är motstridiga berättelser från olika diskurser som skiljer 

sig åt i användning av ord, visuella mediatorer och rutiner samt regler för hur 

berättelser godkänns. Dessa kan uppstå då deltagare i en diskurs till exempel tolkar 

ett begrepp på olika sätt, använder samma ord på olika sätt eller refererar till olika 

objekt samtidigt som de yttrar samma ord. Den kommognitiva konflikten kan inte 

lösas om båda individerna fortsätter att agera efter sina diskursiva regler. Ofta löser 

deltagarna kommognitiva konflikter genom att gradvis och ömsesidigt justera sina 

diskursiva sätt utan att erkänna eller bekräfta konflikten. Det sker en förhandling 

mellan individerna om vilken berättelse som ska godkännas och vilken som ska 

diskvalificeras. För deltagaren innebär detta att något som tidigare varit vanligt ersätts 

med något som till en början upplevs som främmande exempelvis användandet av ett 

nytt matematiskt begrepp. En kommognitiv konflikt kan bland annat uppfattas genom 

att individen visar på begreppsförvirring (Sfard, 2007; Sfard, 2008). 
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4 Metod 

Detta är en kvalitativ studie som innefattar ostrukturerade observationer samt tolkning 

och förståelse av respondenternas uttalanden och ageranden vid matematisk 

problemlösning. Studien har en deduktiv ansats som bygger på hypotesen att elever 

tar sig an och genomför problemlösning på olika sätt då de arbetar enskilt och i par. 

Analysen har skett utifrån Sfards teori kommognition (Sfard, 2008). Liksom vanligt 

förekommande inom deduktiva studier finns även inslag av induktion, där nya teorier 

anades och nya hypoteser ställdes under arbetets gång. (Bryman, 2011). 

Studien har utgått från fem metodologiska principer som kännetecknar kommognitiv 

forskning: the principle of multivocality, the principle of operationality, the principle 

of completeness, the principle of contextuality och the principle of alterning 

perspectives (Sfard, 2012, s.7). Hädanefter används översättningarna principen om 

flerstämmighet, principen om operationalisering, principen om fullständighet, 

principen om kontextualicering och principen om alternerande perspektiv (vår 

översättning) vid hänvisning till dessa metodologiska principer. 

Forskaren behöver enligt principen om operationalisering välja sina ord noggrant för 

att undvika missförstånd eftersom otvetydighet och val av vokabulär är avgörande för 

effektiv kommunikation. För att uppfylla principen om fullständighet krävs att 

forskaren ser hela diskursen som analysobjekt och får en sammanhängande berättelse. 

All kommunikation ska ses som tillfällen till lärande och utveckling och därmed 

behöver dokumentationen av de mänskliga interaktionerna ske ordagrant för att 

uppfylla principen om kontextualicering. Enligt principen om alternerande perspektiv 

behöver forskaren ta hänsyn till möjligheten att det finns en diskrepans mellan sin 

egen matematiska diskurs och diskursen hos deltagarna i studien. För att i tolkningen 

av datamaterialet komma så nära sanningen som möjligt behöver därför forskaren 

alternera mellan att befinna sig inne i diskursen, insider, och utanför diskursen, 

outsider, i förhållande till sitt eget sätt att använda begrepp. Genom att fokusera på 

vad som är direkt syn- och hörbart samtidigt som att försöka bortse från kontexten 

kan forskaren anta ett outsiderperspektiv, vilket möjliggörs av den ordagranna 

dokumentationen. Ljud- och videoupptagningar kan här vara till stor hjälp då de 

bidrar till obegränsade möjligheter att återkomma till tidigare händelser och dessutom 

ge möjligheter att ta ett steg tillbaka för att finna tolkningar som inte instinktivt sker 

i realtid då forskaren samtidigt har rollen som deltagare. Slutligen bör forskaren i 

rapporten lyfta fram och beskriva vad deltagarna verkligen sa och gjorde istället för 

att endast presentera sina egna tolkningar av datamaterialet enligt principen om 

rättframhet (Sfard, 2008).  

Forskaren måste vara medveten om att den utgör en deltagare i den observerade 

aktiviteten och att deltagarna troligen tolkar allt forskaren gör som en värdering. Detta 

gäller även om forskaren avstår från all verbal och gestikulerande respons och endast 

möter deltagarnas uttalanden med tystnad (Sfard, 2008). 

4.1 Urval 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras urval av såväl skola som elever samt urval av 

problemlösningsuppgifter. 
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4.1.1 Urval av skolor och elever 

Studien genomfördes i årskurs 6 på två olika skolor. Valet av årskurs skedde utifrån 

en önskan att undersöka elevernas problemlösning i relation till nationella proven i 

årskurs 6 och valet av klasser att ingå i studien kan ses som ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) då det fanns tidigare kontakter med dessa skolor. Eftersom skolorna 

geografiskt låg placerade i olika delar av landet och var av olika storlek bedömdes 

bredden i undersökningen som tillräcklig. Den ena skolan låg centralt i en småländsk 

bruksort och hade ca 180 elever fördelat på 7 klasser och den andra skolan låg i en 

förort till Stockholm och hade ca 500 elever fördelat på 21 klasser.  

I studiens första del, enskild problemlösning, deltog samtliga närvarande elever vilket 

uppgick till totalt 42 elever. I studiens andra del deltog endast elever som delvis eller 

inte alls löst de matematiska problemen under studiens första del. Totalt deltog 21 

elever i denna del fördelat på 9 par och en grupp med 3 elever. Av dessa valdes 

slutligen transkriberingarna från 5 par ut för fördjupad analys. Urvalet gjordes med 

syfte att få en bredd i datamaterialet utifrån studiens frågeställningar och 

analysverktygets olika begrepp. 

4.1.2 Urval av problem 

Nationella prov är obligatoriska att genomföra i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 och 

konstrueras av PRIM-gruppen, PRov I Matematik, på uppdrag av Skolverket. 

Uppgifterna som ingår i studien är utvalda från nationella prov där sekretessen 

släppts (bilaga 1). Valet baserades på att uppgifterna definierades som matematiska 

problem av PRIM-gruppen genom att bedömningsanvisningarna angav poäng för 

problemlösningsförmåga. Då uppgifterna i de nationella proven är en del av den 

nationella kvalitetssäkringen och anpassade till gällande läroplan säkerställdes också 

att svårighetsgraden var relevant för den valda åldersgruppen. Användningen av 

dessa uppgifter gav även tillgång till godkända lösningar genom materialets 

bedömningsanvisningar.  

4.2 Datainsamling 
Samtliga elever i studien fick enskilt arbeta med att lösa tre utvalda 

problemlösningsuppgifter. Under det enskilda arbetet observerades eleverna och 

anteckningar fördes i ett enkelt observationsschema över elevernas handlande i 

problemlösningssituationen. 

Elevlösningarna sorterades utifrån den matematiska diskurs som synliggjorts vid den 

första bedömningen. I första hand utifrån huruvida eleven fullföljt lösningen eller ej 

och i andra hand utifrån i vilken grad lösningen överensstämde med de nationella 

provens specifika bedömningsanvisningar. Därefter sorterades de elevlösningar som 

ej fullföljts in i nya kategorier utifrån Sfards (2008) nyckelbegrepp, alternativt om 

lösningen inte påbörjats alls. Eleverna sattes slutligen samman i par och fick återigen 

ta sig an samma problem som vid den individuella problemlösningen. Paren bildades 

genom att sätta samman elever med liknande lösningar från den enskilda 

problemlösningen.  
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Samma uppgifter används även vid det gemensamma arbetet i par och det faktum att 

eleverna tidigare arbetat med dessa uppgifter anses inte påverka uppgiftens egenskap 

som problem. Taflin (2007) uttrycker att en uppgift kan anses som ett problem då 

eleverna inte har en färdig metod att lösa uppgiften och enligt Dahl (2011) behöver 

matematiska problem inte innebära att eleverna möter nya matematiska idéer och 

begrepp. 

4.2.1 Observationer, ljud- och bildupptagning 

Fysiska känslouttryck, ansiktsuttryck, blickar och relationer mellan individer är 

observerbara beteenden som ska betraktas som en del av kommunikationen (Sfard, 

2008). Ostrukturerade observationer genomfördes därför under det enskilda arbetet 

och under samtliga pararbeten med avseende på fysiska beteenden som inte kunde 

tas upp av ljud- eller bildupptagningar. Observationerna antecknades i ett enkelt 

schema som visade elevernas placering i förhållande till varandra i rummet. Under 

observationerna förhöll sig observatörerna passiva, verbalt och kroppsligt, för att inte 

störa elevernas pågående arbete men trots detta är det troligt att eleverna har 

påverkats av deras närvaro och sökt och tolkat in en värdering vilket i sin tur enligt 

Sfard (2008) kan ha bidragit till att diskursen ändras. 

 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) skriver att det vanligaste sättet att registrera 

observationer är att skriva ner det man ser antingen omedelbart eller vid senare 

tillfälle men att man även kan använda bandspelare för att registrera. Eftersom det 

enligt Sfard (2008) vid kommognitiv forskning är viktigt med ordagrann 

transkribering så filmades bordet med elevmaterialet med hjälp av en uppmonterad 

iPad och elevernas samtal spelades in för att bidra till att i analysen få syn på vilka 

lösningsstrategier eleverna använde under problemlösningen. Detta gjorde dessutom 

att fokus kunde läggas på observationer av elevernas agerande, gester och mimik, 

utan att riskera att missa något viktigt eleverna sa eller gjorde. Kombinationen av 

skriftligt material, observationer och inspelningar av ljud och elevernas arbete på 

bordet bidrog till att principerna om fullständighet och kontextualicering kunde 

uppfyllas och hela diskursen kunde ses som en sammanhängande berättelse (Sfard, 

2008). 

4.3 Databearbetning 

4.3.1 Transkribering 

Inspelningarna har avlyssnats upprepade gånger både inför och under 

transkriberingen för att i största möjliga mån kunna transkribera elevernas 

kommunikation ordagrant. Bildupptagningarna har spelats upp flertalet gånger och 

observationsanteckningarna har lästs vid upprepade tillfällen för att säkerställa att så 

mycket information som möjligt kommit med i det slutliga skriftliga analysmaterialet. 

Till transkriberingarna infogades anteckningar om elevernas handlande vid specifika 

situationer. Exempelvis antecknades om de pekat på något eller vad och när de skrivit 

eller ritat i materialet, vem som utförde handlingen samt långa tystnader. 

4.3.2 Analys 

Till hjälp för analysen har flödesscheman (Figur 1)skapats för att få en överblick över 

elevernas kommunikation och för att se om det skedde en dialog eller en monolog 
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och om elevernas uttalande handlade om matematik eller om det var bekräftelser i 

form av exempelvis korta svar som ja och nej eller hummanden. Flödesschemat 

byggdes ut med färgmarkeringar och tecken efterhand analysen framskred utifrån att 

behov av fler kategorier uppstod och gav en god bild över den dynamik som skapades 

när eleverna interagerade med varandra i problemlösningssituationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet delades därefter in i teman och fokusområden enligt kommognitionens 

nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, berättelser och rutiner, för 

att ge möjlighet att finna mönster, strukturer och identifiera diskurser. (Sfard, 2007; 

Sfard, 2008). 

Vid enskild problemlösning identifierades diskurserna genom analys av de skriftliga 

elevlösningarna. Flera elever hade ingen lösning på vissa uppgifter och andra 

lösningar var mycket kortfattade vilket innebar att alla nyckelbegrepp inte var möjliga 

att urskilja. 

Identifieringen av diskurserna vid gemensam problemlösning gjordes genom att flytta 

över transkriberingarna till en tabell (Figur 2), inspirerad av Sfard (2008), som 

möjliggjorde en analys av både det som uttalades och utfördes under samtalen samt 

utifrån detta en identifiering av nyckelbegreppen. Slutligen valdes transkriberingar 

från fem elevpar ut för djupare analys utifrån Sfards (2008) nyckelbegrepp samt 

lärande på objekt- och metanivå. Ingen analys genomfördes med avseende på 

horisontell och vertikal nivå. Dessa transkriberingar valdes utifrån att de efter första 

analysen ansågs kunna synliggöra analysverktygets begrepp på olika sätt och därmed 

kunna visa både bredd och djup i resultatet.  

I kategoriseringen har följande definitioner av Sfards (2008) nyckelbegrepp 

tillämpats: Ämnesspecifika ord är de ord som kan anses tillhöra en matematisk 

vokabulär, exempelvis tal, tre, bråk, addera och öka. Synliga objekt, exempelvis 

skrivna symboler, tal, bilder och tabeller, definieras som visuella mediatorer. Rutiner 

är elevernas sätt att ta sig an problemlösningen och redovisningen och som kan 

 

Figur 1.  Exempel på flödesschema 
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härledas till deras tidigare undervisning i matematik. Exempel på rutiner är att 

redovisa aritmetiskt, att rita cirklar när de representerar en helhet eller att rita streck 

när de representerar objekt. När eleverna framför argument som i situationen anses 

som ett godkänt matematiskt argument definieras detta som en berättelse.  

Följande förkortningar användes för nyckelbegreppen och det som inte var möjligt 

att identifiera: Ämnesspecifika ord (ÄO), Visuella mediatorer (VM), Rutiner (R), 

Berättelser (B) och Ej möjligt att identifiera (NA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I analysarbetet eftersträvades en ständig rörelse mellan att vara inne i diskursen och 

utanför denna för att uppfylla principen om alternerande perspektiv och för att komma 

så nära sanningen som möjligt (Sfard, 2008). Detta innebar en rörelse mellan att 

försöka bortse från förförståelse kring problemlösning i åldersgruppen och att dra 

nytta av samma förförståelse i tolkningen av det skriftliga materialet. 

4.4 Etiska överväganden 
Under arbetet med studien har en mängd etiska överväganden tagits i beaktande. 

Bland annat har strävan varit att det inte på något sätt skulle upplevas som obehagligt 

för eleverna att delta i undersökningen och de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

följts (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eleverna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och genomförande 

samt möjligheten att avstå från deltagande vid flera tillfällen under datainsamlingen 

 

Figur 2.  Exempel på sekvenser indelade i teman utifrån kommognitionens 

nyckelbegrepp 
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(Bilaga 2). De försäkrades om att deras lösningar endast skulle användas till denna 

studie och inte lämnas vidare till undervisande lärare för att utgöra underlag för 

bedömning. Likaså informerades eleverna om att det insamlade materialet skulle 

förvaras inlåst under studiens gång och därefter raderas och förstöras. Då eleverna var 

under 16 år krävdes att vårdnadshavarna godkände deras deltagande vilket skedde 

genom en skriftlig blankett (Bilaga 3).  

Då ett bekvämlighetsurval använts genom att studien genomförts i skolor med sedan 

tidigare har upparbetade kontakter finns en möjlighet att de deltagande klasserna kan 

identifieras men det ska inte vara möjligt att identifiera enskilda individer. I denna 

studie är det produkten av elevernas arbete som är i fokus och inte de enskilda 

individerna.  

Medvetenhet om risker för felkällor i processen genom forskarens påverkan som 

kunnat påverka studiens tillförlitlighet har beaktats (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eftersom det förekom ett tydligt mandat från undervisande lärare att genomföra 

studien i klasserna kan eleverna känt sig påverkade att tacka ja till deltagandet. Etik 

handlar också om relationerna mellan observatörerna och deltagarna och det förekom 

en ansträngning för att inge förtroende hos eleverna så att de inte skulle känna sig 

negativt påverkade av observatörernas närvaro. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från studien utifrån Sfards (2008) nyckelbegrepp 

för att synliggöra förändringar i diskurser vid problemlösningen. I resultatet ingår de 

fem elevpar där kommunikationen analyserats i flera steg och alla exempel i form av 

tabeller, bilder eller citat är hämtade från dessa transkriberingar.  

I analysen används rutiner med hänvisning till de undervisningssituationer som är 

vanligt förekommande i matematikundervisning. Endast de begrepp (Figur 3) som 

identifierats i transkriberingarna lyfts fram i analysen. 

5.1 Diskurser vid enskild och gemensam problemlösning 
 

Elevpar 1: E9 och E21 om problemet Bondgården 

Ingen av eleverna visade någon påbörjad lösning vid den enskilda problemlösningen.  

Sfards nyckelbegrepp - ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och 

berättelser. 
 
Imitering – individen följer en i diskursen experts sätt att använda 

ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser utan att 

självständigt visa kunskap att utföra detsamma. 
 
Individualisering – en gradvis förändring från att imitera till att bli förtrogen 

med objekt och kunna använda sig av detta självständigt. 
 
Matematisering – kommunikation om matematiska objekt eller processer av 

dessa. 
 
Subjektifiering – kommunikation om deltagarna i diskursen. 
 
Identifiering – kommunikation om en persons egenskaper. 
 
Förändring på objektnivå – sker inifrån diskursen och är en utveckling av 

något som redan är känt om det matematiska innehållet genom reflektion över 

diskursens objekt. 
 
Förändring på metanivå – en undersökande och berättande aktivitet som 

producerar nya godkända berättelser genom reflektion över den befintliga 

diskursens helhet. 
 
Kommognitiv konflikt – deltagarna i diskursen tolkar exempelvis ett begrepp 

på olika sätt, använder samma ord på olika sätt, eller refererar till olika objekt 

samtidigt som de yttrar samma ord 

Figur 3.  Teoretiska begrepp som användes i resultatredovisning och analys 
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Vid gemensamt arbete inleddes arbetet med att konstatera att totala antalet djur måste 

vara fler än femtio och därefter gissa antalet “… så om vi tänker hundra  djur”. 

Därefter ritade E9 ringar för att beteckna antalet kor men slutade snabbt “… alltså 

jag kommer aldrig orka detta”. En längre stunds tystnad uppstod innan E21 uttalade 

“… är det typ bråk så kan man dela i fyra delar” och E9 började rita en rektangel 

som delades i fyra lika stora delar och där delarna representerades med bråktal. E21 

ritade då istället en cirkel som delades i halvor som representerades med bråktal. 

Därefter skrev hen om bråkformen till procent vilket E9 uttryckte sig tveksam till “... 

jag kan inte procent … går det ens att räkna i procent …”. Eleverna arbetade 

tillsammans vidare i cirkeln, använde sig parallellt av bråk- och procentbegrepp, och 

identifierade så småningom den överblivna delen som en åttondel och 12,5 % samt 

skrev in femtio kor i bilden. Slutligen antalsbestämde de muntligt övriga delar i 

Figuren. När eleverna presenterade sin lösning ritade båda varsin cirkel för att 

representera helheten. 

 

 

 

 

 

Analys: Vid det enskilda arbetet visade eleverna ingen påbörjad lösning och det är 

därför inte klarlagt vilka ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och 

berättelser de hade tillgång till.  

Båda eleverna använde sig vid den gemensamma problemlösningen inledningsvis av 

ämnesspecifika ord som representerade bråkdelar och antal. E9 använde sig av 

visuella mediatorer, rita ringar, för att representera djuren men ångrade sig och 

uttryckte att hen inte skulle orka slutföra ritandet. Hen bytte till att rita en rektangel 

som delades i fyra lika stora delar som ny visuell mediator för att visualisera delar av 

helhet. Eleverna har i undervisningen mött strategin att rita en rektangel eller en cirkel 

 

Figur 4.  Gemensam lösning 

Elevpar 1 

 

Figur 5.  Sekvens från transkribering Elevpar 1 
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för att beteckna helheten, vilket gör att detta i studien identifierades som en rutin. E21 

använde istället rutinen att rita en cirkel som visuell mediator och frångick att använda 

ämnesspecifika ord om bråk, till exempel fjärdedel, för att istället representera delarna 

med ämnesspecifika ord kopplade till procent. Detta ledde fram till berättelsen att 

cirkeln representerade samtliga djur och att eleverna med hjälp av indelningen i 

bråkdelar och/eller procent, samt kunskapen att ena delen representerade femtio kor, 

kunde bestämma de olika djurens antal. E9 imiterade sedan E21 genom att byta ut 

rektangeln mot en cirkel när lösningen presenterades.  

Samtalet mellan eleverna skedde huvudsakligen genom matematisering men 

subjektifiering identifierades i sekvens 26 (Figur 5) då E9 uttrycker  “... jag kan inte 

procent … går det ens att räkna i procent …” efter att E21 bytt representationsform 

och uttryckt andelarna djur i procentform. E9 följde därefter E21s resonemang utan 

att synligt imitera de ämnesspecifika orden. Istället arbetade de parallellt med 

representationsformerna tills de kom fram till en lösning av problemet (Figur 4). För 

båda eleverna förändrades diskursen på objektnivå då eleverna undersökt problemet 

och kunnat formulera nya berättelser genom att identifiera att problemet går att lösa 

genom del av helhet. 

 

Elevpar 2: E7 och E22 om problemet Bondgården 

Vid den enskilda problemlösningen skrev båda eleverna om informationen från 

problemet i bråkform. E22 skrev dessutom svaret 1 gris, 1 får och 10 höns utan vidare 

förklaring (Figur 6).  

 

 

 

 

 

Vid början av den gemensamma problemlösningen refererade båda eleverna till sitt 

enskilda arbete. E7 benämnde informationen som bråk, till exempel att var fjärde är 

en fjärdedel, men E22 började med att antalsbestämma djuren “jag tänkte en gris … 

och ett får …”, “jag tänkte liksom en fjärdedel för en gris …” och “… jag skrev typ 

så här … åtta plus fyra”. E22 föreslog istället att de skulle gissa det totala antalet djur 

till ett hundraf men insåg, och uttryckte, efter att ha tagit bort femtio kor att det inte 

kunde stämma. E7 uttryckte att hen inte förstod kamratens idé och återupprepade “… 

men en gris och ett får …”, “... så är det femtio höns …”, “... alltså … nej … jag tog 

nog sju plus tre … tror jag … och det blir tio, så tio … hmm” och hänvisade därefter 

tillbaka till det enskilda arbetet “ ...jag kommer inte ihåg vad jag skrev igår …”. E7 

lyfte åter upp lösningsstrategin att gissa det totala antalet och paret förde därefter  en 

lång diskussion där de gissade och prövade olika alternativ på helhet utifrån de 

angivna andelarna, som benämndes med bråktal, samtidigt som de antecknade sina 

gissningar. Flera gånger under arbetet uttryckte de att deras prövade lösningar inte 

 

Figur 6.  Enskild elevlösning E22 
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fungerade. Därefter följde en lång tystnad varvat med djupa suckar och uttalandet från 

E7 “… alltså den här uppgiften är så svår … alltså jättekrånglig …”. E7 tittade sig 

runt i rummet och blicken stannade på en vägg där en bild på 

problemlösningsmodellen Fingerfemman (bilaga 4) hängde. Därefter började hen rita 

en cirkel som delades i två lika stora delar och där ordet höns skrevs i ena halvan 

samtidigt som hen högt uttalade vad som utfördes. E7 fortsatte att dela in cirkeln 

utifrån informationen i texten. Tillsammans antalsbestämde eleverna djuren. E7 

gjorde ett räknefel som E22 uppmärksammade och påtalade men sedan släppte utan 

åtgärd när E7 inte gav någon respons: “... och två hundra höns … “ (E22), “... ja! … 

eller nä … det blir ett hundra …” (E7), “... blir det? …” (E22). Eleverna avslutade 

problemlösningsarbetet utan att ändra räknefelet och uttryckte att de var klara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys: Vid det enskilda arbetet använde båda eleverna visuella mediatorer för att 

representera bråk. Då eleverna undervisats om att använda matematiskt symbolspråk 

i redovisning av lösningar visade de också på rutiner genom att skriva om 

informationen i bråkform. Inga ämnesspecifika ord eller berättelser kunde 

identifieras.  

Vid det gemensamma arbetet benämnde eleverna de visuella mediatorerna i bråkform 

med ämnesspecifika ord såsom en fjärdedel och en halv (Figur 7). De började även 

använda ämnesspecifika ord relaterade till del och helhet. E7 initierade användningen 

av en ny visuell mediator, rita en cirkel (Figur 8), för att beteckna helheten och visade 

därmed också på en ny rutin att rita i uppgifter som handlar om bråk då detta är en 

metod de mött i undervisningen om bråk. Berättelsen som synliggjordes handlade om 

 

 

Figur 8.  Gemensam lösning Elevpar 2 

Figur 7.  Sekvens från transkribering Elevpar 2 
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att se samtliga djur som en helhet som kunde bestämmas utifrån informationen om en 

av dess delar.  

I det gemensamma arbetet förde eleverna matematiserande samtal som bidrog till 

användning av fler nyckelbegrepp. Det skedde en förändring i diskursen på objektnivå 

då eleverna tillsammans utvecklade sitt kunnande om det aktuella problemet genom 

att producera en ny berättelse om att problemet kunde lösas genom att representera 

det som helhet och delar. 

 

Elevpar 3: E33 och E38 om problemet Bondgården 

Vid den enskilda problemlösningen ritade båda eleverna femtio streck på pappret. 

E33 började därefter markera var fjärde streck med G men hamnade efter ett tag fel i 

räkningen och markerade istället var tredje streck och fick antalet grisar till sjutton 

(Figur 9). Samma sak hände när hen började markera var åttonde streck med F och 

fåren bestäms till nio. Hönsen bestämdes till tjugofem stycken utan synlig metod. 

Detta ströks sedan över och E33 lämnade svaret F:25, K:50, H:100 och G:50. E38 

markerade var fjärde streck, vilket var tolv, men skrev antalet grisar till tretton. Hen 

skrev därefter sju får och trettio höns utan att visa någon metod (Figur 10). 

 

 

Det gemensamma arbetet startade med att eleverna läste uppgiften högt och 

konstaterade “... då vet vi att det är femtio kor ... då vet vi femtio kor, det vet vi ... det 

vet vi…och femtio kan ju inte vara hälften då för då finns det ingen plats för grisarna 

och fåren och då skulle jag tänka att hönsen kanske är hundra”(E38) samt att de ritat 

streck under det enskilda arbetet. E33 föreslog “säg att det är ett hundra … då är det 

hälften … och hälften av djuren är höns så då är det tjugofem höns eller jo höns så 

… och den så typ den dära nästan tjugofem så räkna typ tjugofem strecken och sen 

ett, två, tre, fyra, okej det är en gris. Ett, två, tre, fyra, gris”. E38 protesterade och 

återupprepade att femtio inte kunde vara hälften och föreslog istället “då kanske 

femtio är en fjärdedel, om två, då kanske det är två hundra djur sammanlagt”. 

Därefter fortsatte elevparet att gissa på olika helheter varvat med stunder av tystnad 

och uttryck om att uppgiften var svår. E33 föreslog på nytt att de skulle rita streck och 

kryssa över var fjärde för att se hur många grisar det skulle vara. E38 beräknade högt 

tvåhundra minus femtio är lika med etthundrafemtio . Båda eleverna ritade streck på 

sina papper men slutade efter en stund efter varandra och uttryckte på olika sätt att 

arbetet var mödosamt. E38 sa “Jag orkar inte rita mer det är femtio”. Efter en stunds 

 

 

Figur 9.  Enskild lösning E33 

Figur 10.  Enskild lösning E38 
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tystnad föreslog E38 att de skulle utgå från hens femtio streck och multiplicera med 

fyra för att få två hundra djur totalt. De hjälptes åt att kryssa över var fjärde streck 

och kom fram till att det var sjutton grisar. Här skedde återigen en lång tystnad i 

arbetet innan E38 uttryckte att de hade problem. Eleverna återupptog arbetet och 

fortsatte att pröva olika helheter samtidigt som de mumlade tal för sig själva under 

tiden de räknade streck. Slutligen uttryckte de att de fått för lite information för att 

lösa uppgiften och avslutade arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

Analys: Vid det enskilda arbetet använde båda eleverna en visuell mediator genom 

att rita streck för att representera djuren. Detta kunde också ses som en rutin då 

eleverna mött metoden att rita en enkel bild i undervisningen. Berättelsen som 

synliggjordes handlar om att det är möjligt att bestämma antalet djur genom att utgå 

från det kända antalet kor. Ingen användning av ämnesspecifika ord synliggjordes.  

I det gemensamma arbetet använde eleverna ämnesspecifika ord såsom fjärdedel, 

hälften och minus. De ritade streck som visuella mediatorer och använde därmed även 

en rutin eftersom de i matematikundervisningen mött lösningsstrategin att rita en bild. 

Berättelsen handlade om att problemet borde kunna lösas genom att gissa det totala 

antalet djur och därefter pröva sig fram.  

E38 drev det gemensamma arbetet framåt genom att föreslå nya möjliga lösningar på 

problemet medan E33 främst bekräftade och förstärkte de uttalanden kamraten gjorde 

under hela samtalet (Figur 11; Figur 12). Vid ett tillfälle yttrade E33 en kommentar 

som hänvisade till ett tidigare lösningsförslag medan E38 fortsatte att prata om en ny 

helhet. Vid flera tillfällen mumlade de för sig själva och fortsatte arbetet framåt utan 

Figur 12.  Sekvens från transkriberingen till flödes-

schemat i Figur 11 

 

 

Figur 11.  Flödesschema som visar när E38 

driver diskussionen framåt 
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bekräftelse från kamraten. Däremot använde de sig gemensamt av den visuella 

mediatorn i form av strecken som E38 ritat.  

I elevpar 3 synliggjordes en kommognitiv konflikt genom att eleverna refererade till 

olika helheter då de använde sig av ordet hälften (Figur 13). Eftersom eleverna 

fortsatte att agera efter sina egna diskursiva regler så uppstod ingen lösning av 

konflikten och ingen förändring av diskursen kunde identifieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevpar 4: E18 och E6 om problemet Snäckorna 

Vid den enskilda problemlösningen uttryckte båda eleverna att det ökar med två 

mellan varje ny figur. E6 ritade en bild över snäckorna, använde aritmetiskt 

symbolspråk och skriftspråk med ord (Figur 14). E18 utgick från figur 4 som hade ett 

känt antal snäckor och adderade två snäckor. Därefter genomförde hen en lösning 

som innefattade att hoppa fram flera figurer i taget genom att multiplicera antalet 

figurer med två och addera dessa snäckor till tidigare känt antal i tidigare 

figurnummer. E18 visade sin lösning med aritmetiskt symbolspråk och genom 

skriftspråk med ord (Figur 15). 

 

Det gemensamma arbetet inleddes med att E18 berättade att hen sett en ökning med 

två mellan varje nytt figurnummer och att hen då kunde hoppa fram flera steg i taget. 

E6 lyssnade och uppmuntrade med hummanden och nickanden och det dröjde fram 

till episod 19 innan hen framförde sin alternativa syn på lösningsstrategi. “Jag 

använde mig mest av bilden för eftersom vi alltid vet att det är två stycken på en sida 

så om man tänker bort dem … så är det ju … på figur ett så är det ju en på varje sida 

… och i figur två är det två på varje sida och på figur tre är det tre på varje sida så 

 
 

Figur 13.  Exempel på en kognitiv konflikt i Elevpar 3 

Figur 15.  Enskild lösning E18 

Figur 14.  Enskild lösning E6 
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då fattar man ju att i figur tio så är det tio på varje sida plus två stycken”. Samtidigt 

som E6 pratar pekar hen på bilden med snäckorna. E18 svarade med att ge nya 

räkneexempel utifrån sin lösningsstrategi Därefter tystnade hen en stund och bjöd 

sedan in E6 att på nytt förklara sin lösningsstrategi. E6 förklarade på nytt “… men det 

gör nu någonting på lättare sättet att det alltid är figurnumret på varje sida plus två 

på varje sida … så på figur ett hundra är det ett hundra  på varje sida så två hundra 

och sen adderat med två adderat med två …” och drog samtidigt fingret längs med 

den övre och nedre raden av snäckor. E18 uttryckte att hen förstod “... så figur ett 

hundra är ett hundra multiplicerat med två”, “... jag tänkte inte på … ja, just det … 

jag tänkte inte på … så att om det skulle vara figur etthundratio så blir det 

tvåhundratjugofyra” och började därefter använda samma lösningsstrategi som E6. 

Tillsammans löste de problemet.  

Analys: Vid det enskilda arbetet använde båda elever ämnesspecifika ord om 

Figurnummer och ökning med två. Att använda ordet figur i arbetet är en rutin från 

undervisningen om mönster. Båda eleverna använde bilden i uppgiften som visuell 

mediator. E6 använde även en annan visuell mediator genom att rita snäckorna i 

figuren vilket också är en rutin i lektionsarbetet med mönsteruppgifter. Berättelsen 

som synliggjordes handlar i båda diskurserna om att lägga till två snäckor för varje 

nytt figurnummer. 

I det gemensamma arbetet använde eleverna samma ämnesspecifika ord, visuella 

mediatorer och rutiner som vid det enskilda arbetet. I början skiljde sig deras 

berättelser om öka med två åt men berättelsen utvecklades under arbetets gång av E6 

till att tydliggöra att ökningen beror på snäckorna i övre och nedre raden och att dessa 

kan relateras till figurnumret. Det dröjde dock innan E18 förstod denna 

lösningsstrategi och började imitera kamratens användning. Därmed förändrades 

också berättelsen, och diskursen, för E18. 

I kommunikationen synliggjordes en kommognitiv konflikt genom att eleverna 

använde sig av samma uttalande, öka med två, på olika sätt (Figur 16). E6 

uppmärksammade de olika tolkningarna av uttrycket men det dröjde ända till sekvens 

29 innan E18 förstod att det förekom en skillnad i tolkning som var inkompatibla. 

Hen accepterade den metaregel som presenterades av E6 och justerade sin tolkning 

vilket medförde en ny berättelse som handlade om att utgå från figurens nummer 

istället för att utgå från tidigare känd figur. 
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För E18 utvidgades diskursen på metanivå genom den kommognitiva konflikt som 

producerade en ny godkänd berättelse utifrån reflektion över den befintliga diskursen. 

E6 kunnande expanderades vilket synliggjordes genom att hen använde den kända 

kunskapen om ökning med två på ett nytt sätt, vilket genererade en ny berättelse och 

därmed en förändring av diskursen på objektnivå. Förändringen i diskursen skedde 

ontogenetiskt, gradvis, och uppmärksammades genom det matematiserande samtalet 

där eleverna kommunicerade kring det matematiska objektet som utgjordes av 

problemuppgiften.  

I Elevpar 4 förde E18 stundtals ett samtal med sig själv, genom att uttala sina tankar 

högt, men utan att invänta eller ta hänsyn till respons från kamraten (Figur 17). Det 

förekom också stunder av tystnad i kommunikationen som förlängde den totala tiden 

för problemlösningen. 

 

 

 

 

 

Figur 16.  Kommognitiv konflikt i Elevpar 4 
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Elevpar 5: E34 och E32 om problemet Fiskarna 

Vid den enskilda lösningen använde sig E34 och E32 av i princip identiska 

lösningsstrategier. De startade med att subtrahera nio från tjugosju och därefter 

dividerades arton med två. Slutligen kontrollräknade båda eleverna att nio 

multiplicerat med tre är tjugosju och svarade att barnen i problemet fick nio fiskar 

var.  

Vid det gemensamma arbetet förklarade eleverna kort för varandra hur de löst 

problemet enskilt. Därefter skrev de upp namnen på eleverna i problemet och 

subtraherade nio fiskar från tjugosju samt dividerade de återstående arton fiskarna 

med två. E32 skrev nio efter varje namn på pappret. E34 pekade på pappret och sa 

“ja, för det är ju hälften som på han”, och “ska det bli en halv fisk också?”. E32 

började återigen skriva 27-9=18. Sedan förde eleverna en diskussion om hur de skulle 

gå vidare utifrån att det förra lösningsförslaget resulterade i halva fiskar, vilket 

eleverna uttryckte inte var ett rimligt svar. Här uppstod det en lång tystnad innan E34 

föreslog att de skulle gissa på något och sa “nio plus … jag skriver tolv och sex” 

samtidigt som hen skrev på pappret. Därefter kontrollräknade eleverna tillsammans. 

E34: “Jo, eller vad blir det, vänta … nio plus det här blir tjugoett, jo det blir 

tjugosju!”. E32 ställer då frågan “oj, tjugosju … eller vänta, vem var det som skulle 

ha det” varpå E34 svarar “Simon tolv. Klart”.  

Analys: Vid det enskilda arbetet använde båda eleverna visuella mediatorer genom 

att skriva tal och räkneoperationer. Berättelsen handlade om att Simons antal kunde 

bestämmas genom att subtrahera en delmängd från det totala och därefter dividera 

återstoden på två. Eleverna använde en rutin då de redovisade sin lösning med 

aritmetiskt symbolspråk eftersom detta uppmuntras i matematikundervisningen. Inga 

ämnesspecifika ord kunde identifieras i de enskilda elevlösningarna.  

Eleverna inledde det gemensamma arbetet med att använda samma lösningsstrategi 

och därmed samma rutiner, visuella mediatorer och berättelser som vid det enskilda 

arbetet. De använde dessutom ämnesspecifika ord som nio och minus. E34 använde 

sedan en ny rutin, att gissa och pröva, som eleverna mött som en möjlig 

 

Figur 17.  Exempel då E18 pratar med sig själv 
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lösningsmetod i matematikundervisningens problemlösning. Då eleverna 

kontrollräknade sitt förslag uttryckte E32 en osäkerhet över vad de egentligen 

beräknat men ignorerades av E34 som uttryckte att arbetet var klart. Berättelsen 

förändrades för E34 till att handla om att arton fiskar inte representerade Simons 

fiskar utan istället den mängd som skulle fördelas mellan Maja och Simon utifrån 

förutsättningarna. Detta medförde en förändring av diskursen på metanivå utifrån 

reflektionen över diskursen som helhet. Det var inte möjligt att identifiera ifall 

berättelsen kring fördelningen av fiskar förändrades för E32. Berättelsen kring hur 

problemet kunde angripas förändrades för båda eleverna genom att de började 

använda den nya lösningsstrategin att gissa och pröva.  

Det förekom flera längre stunder av tystnad i detta elevpar vilket ledde fram till 

användning av nya nyckelbegrepp och förändring av diskursen på objektnivå (Figur 

18). Eleverna utvidgar under samtalet sin kunskap kring hur problemet kan angripas 

och slutligen lösas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Sammanfattning resultat och analys 
Vid den enskilda problemlösningen kunde endast en använd lösningsstrategi per elev 

identifieras och det var inte möjligt att identifiera samtliga av Sfards (2008) 

nyckelbegrepp i alla enskilda elevlösningar.  

Den gemensamma problemlösningen startade genom att använda samma 

ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser som vid den enskilda 

problemlösningen. Under problemlösningen i par använde sig sedan samtliga elevpar 

av fler lösningsstrategier och fler nyckelbegrepp än vid enskilt arbete. Därmed skedde 

också en förändring på antingen objekt- eller metanivå av de diskurser kring 

problemlösning som eleverna deltog i. Främst använde eleverna sig av fler visuella 

mediatorer, exempelvis bilder och anteckningar, vilket identifierades som en stark 

faktor till förändringar i diskursen hos eleverna i studien.  

Imitering av kamratens användning av nyckelbegrepp kunde urskiljas i studien men 

även att eleverna höll kvar i de ursprungliga nyckelbegreppen eller fann nya på egen 

 

Figur 18.  Exempel på tystnad som uppstår i Elevpar 5 
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hand. Imiteringen synliggjordes genom att eleven följde och deltog i kamratens 

lösningsstrategier genom att ställa relevanta frågor och använda argument anpassade 

till situationen.  

Vid det gemensamma arbetet uppstod längre stunder av tystnad i flera elevpar och 

den totala tiden för problemlösningsarbetet var för de flesta elever längre vid den 

gemensamma problemlösningen än vid den enskilda problemlösningen. Detta gjorde 

att tid identifierades som en faktor som påverkar elevernas möjligheter att få tillgång 

till fler nyckelbegrepp och därmed förändra diskursen.   

I några elevpar förekom närmast en monolog av den ena eleven som verbalt satte ord 

på sina tankar snarare än att föra en kommunikation med kamraten. Ofta förekom 

dock respons från kamraten i form av bekräftande ord eller hummanden. Ibland ledde 

monologen till att kamraten började bekräfta, eller imitera, kamratens användning av 

nyckelbegrepp eller lösningsstrategier men ofta fortsatte eleven driva lösningen 

framåt utan hänsyn till kamratens inspel. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av studien, felkällor och tillförlitlighet. Slutligen 

lämnas förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att synliggöra processen vid gemensamt arbete med en 

problemlösningsuppgift som lösts felaktigt eller ofullständigt vid enskilt arbete. 

Frågeställningarna som undersökts handlar om på vilket sätt elevernas deltagande i 

diskursen förändras och vilka orsaker till förändring som i så fall kan identifieras. 

Inledningsvis konstateras att uppgifterna i studien utgjorde ett matematiskt problem 

för eleverna, både vid den enskilda och vid den gemensamma problemlösningen, 

eftersom de inte såg en omedelbar lösning på uppgiften. Problemuppgifterna i studien 

valdes ur tidigare Nationella prov, delvis för att studiens syfte och frågeställningar 

har sitt ursprung i reflektion kring resultat från dessa, men huvudsakligen för att i 

största möjliga mån säkerställa att svårighetsgraden var relevant för den aktuella 

åldersgruppen. Vid det gemensamma arbetet visade eleverna förståelse för 

uppgifterna och förde meningsfulla diskussioner, vilket ett lättförståeligt problem 

enligt Haglund et al. (2005) ökar förutsättningarna för. 

Genom att använda fler ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och 

berättelser förändrades de diskurser eleverna deltog i. Identifierade orsaker till den 

förändrade användningen av nyckelbegrepp är dels viljan att uttrycka sig så att 

kamraten förstår, dels att de genom att uttala orden högt får syn på sina egna tankar 

och därmed kan gå vidare med en tankegång eller avslå den. Likaså verkade eleverna 

genom att tala högt upptäcka behovet av att visuellt illustrera sin tanke. Ytterligare en 

identifierad orsak är att eleverna vid gemensamt arbete låter sin problemlösning ta 

mer tid och bli mer eftertänksamma kring huruvida den är framgångsrik eller inte. 

Eleverna i studien väljer mer framgångsrikt en metod som passar problemet vid 

gemensam problemlösning än vid enskilt arbete samt visar på användning av fler 

lösningsstrategier och fler representationsformer, en flexibilitet som flera forskare 

(Dahl, 2011; Lester, 2013; Pólya 1957; Schoenfeld, 1985; Sfard, 2012) är överens om 

kännetecknar framgångsrika problemlösare. Detta leder fram till funderingen över om 

en individ alltid är en framgångsrik problemlösare eller om det kan vara 

situationsbundet. Kan en individ till exempel vara en framgångsrik problemlösare i 

gemensamt arbete men mindre framgångsrik i enskilt arbete? Resultatet från den här 

studien visar på att det är möjligt.  

Vid det gemensamma arbetet synliggjordes användningen av ämnesspecifika ord på 

ett tydligare sätt än vid den enskilda problemlösningen. Detta kan bero på att de 

ämnesspecifika orden används inom individen vid enskilt arbete (Sfard, 2008) och 

inte synliggörs i den skriftliga lösningen. Vid gemensamt arbete behöver samtliga 

inblandade i diskursen vara överens om artefakternas betydelse för att 

kommunikationen ska bli effektiv (Sfard, 2008) och eleverna i studien får omedelbar 

respons på ifall de behöver omformulera sig och på så sätt använda fler eller nya 

ämnesspecifika ord. I studien framkommer elever som pratar högt med sig själva och 

driver problemlösningen framåt utan att invänta respons från kamraten. Dessa elever 
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är mer framgångsrika i den gemensamma problemlösningen än den enskilda och 

frågan är om de får tillgång till fler nyckelbegrepp genom att prata högt inför en 

kamrat än med sig själv vid enskilt arbete. Eller för dessa elever inga samtal med sig 

själva vid enskild problemlösning? Möjligheten att resonera med sig själv är kanske 

något att lägga större vikt vid i undervisningen kring problemlösning. 

Genom sina samtal utvecklar eller förändrar eleverna berättelserna kring det 

matematiska objektet och sin egen problemlösningsdiskurs. Detta påverkar studiens 

diskurser och gör att de utvecklas och förändras vilket överensstämmer med Ryve et 

al. (2012) resultat som visar på att såväl orden som andra representationsformer inom 

kommunikationen är viktiga för att förändra diskursen och komma vidare i en lösning. 

Studien visar också att Sfards (2008) nyckelbegrepp ibland inte är tydligt avgränsade 

utan till viss del kan gå in i varandra och framför allt att nyckelbegreppens användning 

påverkar varandra. 

Det är vanligt att i läromedel presentera förslag på problemlösningsstrategier 

exempelvis att rita en enkel bild, det vill säga använda en visuell mediator, och ibland 

erbjuds även en lathund att följa i problemlösningsprocessen (bilaga 4). När eleverna 

i undervisningen imiterat och individualiserat dessa metoder har de utvecklat en rutin, 

det vill säga ett mönster som är utmärkande för en viss diskurs. Eleverna i studien 

använde rutinen att rita en bild sparsamt vid enskild problemlösning jämfört med det 

gemensamma arbetet. Då använde de sig av fler representationsformer, främst fler 

visuella mediatorer, vilket ofta var det som slutligen ledde fram till en lösning av 

problemet. Detta stämmer väl överens med Schults och Waters (2000) och Taflins 

(2007) slutsatser kring att kunskap om olika representationsformer och förmåga att 

avgöra vilken som är mest lämplig i situationen, är en viktig faktor i elevernas 

problemlösningsarbete. För eleverna i studien fungerar representationsformerna som 

ett stöd i kommunikationen, vilket stöds av tidigare forskning (Dahl, 2011; Lester, 

2013; Ryve et al., 2012). 

Eleverna i studien använde även betydligt längre tid till den gemensamma 

problemlösningen än till den enskilda. Detta är inte förvånande eftersom 

kommunikation med någon annan vanligen tar längre tid än kommunikation med sig 

själv. Intressant är ändå att eleverna i flera par själva, efter avslutad problemlösning, 

uttryckte att de ansåg att de arbetat med problemet under lång tid och var nöjda med 

den insats de utfört. Detta var ingenting de uttryckte efter den enskilda 

problemlösningen. Vid det gemensamma arbetet synliggjordes också flera stunder av 

tystnad som ofta följdes av användning av nya nyckelbegrepp och som i sin tur ledde 

till att diskursen förändrades och problemlösningen tog ytterligare ett steg mot en 

lösning. Flera forskare, däribland Taflin (2007) betonar vikten av att problemlösning 

är en aktivitet som måste få ta tid och eleverna i studien hade ingen tidsbegränsning 

vid varken enskilt eller gemensamt arbete. Ändå ansåg de sig klara på betydligt 

kortare tid vid enskild problemlösning. Det framkallar en reflektion över vilka 

signaler lärare ger vid problemlösningssituationer. Är det underförstått att den 

gemensamma problemlösningen får eller till och med ska ta tid medan enskild 

problemlösning i större utsträckning ses som en uppgift som ska färdigställas? Detta 

framkallar också reflektion över möjligheten att bedöma problemlösningsuppgifter 
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på Nationella prov där det enligt provanvisningarna finns en rekommenderad 

tidsgräns. 

Slutligen konstateras att diskurserna förändras genom elevernas kommunikation i det 

gemensamma arbetet. Kommunikationen skedde huvudsakligen genom 

matematiserande samtal där eleverna samtalade om de matematiska objekten, 

problemuppgifterna, och i sällsynta fall genom subjektifierande påståenden då de 

uttryckte något om sina egna kunskaper i matematik. Det är möjligt att eleverna fört 

fler subjektifierande eller identifierande samtal, där de pratat om en persons 

egenskaper, om de inte observerats under arbetet. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Felkällor 

Då urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval behövdes hänsyn tas till 

igenkänningsfaktorn vid observationerna. Eleverna kan ha känt en ökad vilja att göra 

sitt bästa i problemlösningssituationen, vilket kan ha påverkat resultatet. Upplevelsen 

var att eleverna hade ett ökat fokus mot uppgiften jämfört med en 

problemlösningssituation under en ordinarie lektion. Speciellt fokuserade var de 

under pararbetet som observerades i kombination med ljud- och bildupptagning och 

resultatet kunde ha blivit annorlunda om eleverna fått arbeta i par i ett rum med fler 

elever och där uppmärksamheten mot varje par varit mindre.  

Eftersom den gemensamma problemlösningen genomfördes under ett fåtal dagar föll 

några elever som var tänkta att ingå i den gemensamma problemlösningen bort på 

grund av frånvaro från skolan. Likaså kunde några tänkta elever inte ingå i studien då 

medgivandeblanketten saknades. Ett större urval hade kunnat påverka resultatet 

genom att möjligen synliggöra användningen av fler nyckelbegrepp. 

Urvalet av uppgifter kan också ha påverkat studien och det är möjligt att andra 

problemuppgifter gett andra resultat genom att de inbjudit till användning av andra 

nyckelbegrepp. Kompletterande intervjuer hade kunnat ge mer information kring 

bakomliggande orsaker till diskurs- och strategibyten eller avsaknad av sådana byten. 

6.2.2 Tillförlitlighet 

Deltagande observationer är beroende av forskarens “jag” som forskningsredskap och 

därmed blir studier med detta redskap svåra att upprepa för att kontrollera 

tillförlitligheten. Vid kvalitativ forskning är forskarens jag en integrerad del av 

forskningen vilket gör att frågan om tillförlitlighet istället kommer att handla om 

explicita redogörelser för syfte, teori, genomförande och resonemang bakom de beslut 

som fattats kring exempelvis urval (Denscombe, 2018). Detta uppfylls i denna studie 

genom noggranna redogörelser för de beslut som fattats och de steg som tagits vid 

genomförande och analys av materialet. Överenskommelser och täta avstämningar 

har gjorts i analysarbetet för att i största möjliga mån säkerställa att våra tolkningar 

av datamaterialet överensstämmer.  

6.2.3 Förslag till vidare forskning 

Eleverna använde mer tid till den gemensamma problemlösningen än den enskilda 

och la in perioder av tystnad i sitt arbete som föreföll viktiga för att hitta en lösning 
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på problemet. Om studien skulle göras om skulle tidsaspekten få större 

uppmärksamhet redan från arbetets början. Det hade varit intressant att få veta varför 

eleverna förefaller tycka att gemensam problemlösning får ta längre tid än den 

enskilda. Skulle elever lösa enskilda uppgifter i högre grad om de tog sig mer tid eller 

behövs det en mottagare för talet och tanken? 

Eleverna använde sig också av fler visuella mediatorer vid det gemensamma arbetet 

än det enskilda och det hade varit intressant att undersöka om eleverna kunnat lösa 

problemen enskilt om de i det arbetet använt fler visuella mediatorer.  

Slutligen hade det varit intressant att sätta samman elever som använt sig av helt olika 

lösningsstrategier vid den enskilda problemlösningen för att undersöka vad som 

händer i det mötet. Kommer de att få tillgång till och använda sig av fler 

nyckelbegrepp än när de vid det enskilda arbetet använt sig av liknande 

lösningsstrategier som i denna studie? Kommer fler kommognitiva konflikter kunna 

identifieras? 
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Bilaga 1: Problemuppgifter 
 

Problemlösning åk 6 
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III 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 

 

En studie om elevers problemlösningsförmåga enskilt 

och i par 

 

Vi studerar på Magisterprogrammet i Matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö och under vårterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie av elevers 

problemlösningsförmåga i matematik. Syftet med studien är att försöka förstå vilka 

sätt eleven använder för att lösa matematiska problem och om de ändrar sitt sätt vid 

samarbete. Datainsamlingen kommer att bestå av tre matematiska problem som först 

löses enskilt och sedan i par. Vid den enskilda problemlösningen kommer enbart 

observationer göras och vid samarbetet kommer elevernas händer filmas och 

ljudupptagning av deras röster tas. 

För att kunna genomföra studien behöver vi veta vilka elever som vill delta. Genom 

att skriva under blanketten godkänner du ditt barns deltagande. Du, eller eleven, kan 

när som helst välja att avbryta deltagandet. Då hör du bara av dig till oss eller till 

matematikläraren.  Allt material som samlas in kommer enbart att vara tillgängligt 

för oss under arbetet med studien och alltså inte för era undervisande lärare i 

matematik eller någon annan.  

När resultatet av studien presenteras är all information anonymiserad. Det betyder 

att ingen kommer att kunna ta reda på vem som sagt vad eller vad som hänt i 

klassrummet.  

Hälsningar  

Lina Karlsson och Susanna All Carreberg 

E-post:  lk222vy@student.lnu.se 
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Bilaga 3: Medgivandeblankett  

Medgivandeblankett för elever och vårdnadshavare 

 

Elevens underskrift:  

 

Jag ger mitt godkännande till att medverka i studien om elevers 

problemlösningsförmåga i matematik. Jag vet att jag när som helst kan avsluta min 

medverkan genom att meddela Lina Karlsson detta.  

 

Namn: _____________________________________________________________ 

 

Underskrift:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift:  

 

Jag ger mitt godkännande till att mitt barn medverkar i studien om elevers 

problemlösningsförmåga i matematik. Jag vet att jag när som helst kan avsluta 

medverkan genom att meddela Lina Karlsson detta.  

 

Namn: ________________________________________________________ 

 

Underskrift: ____________________________________________________ 
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Bilaga 4: Fingerfemman 

 

 

 


