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Abstrakt 

I denna studie beskrivs olika typer av kommunikativ undervisning och hur 

matematiklektioner kan designas utifrån dessa med ett fokus på problemlösning. I 

studien har det även framkommit hur olika kommunikativa undervisningsmetoder 

påverkar elevers sätt att lösa problemlösningsuppgifter.  

Utifrån designstudie som metod för studien har två olika lektionstillfällen kunnat 

jämföras för att se hur dessa har kunnat främja elevers problemlösningsförmåga. 

Fortsättningsvis har denna typ av metod bidragit till att jämföra lektionstillfällena 

gentemot varandra. 

Slutsatsen av denna studie är att det finns många olika definitioner om vad 

kommunikativ undervisning innebär. Vidare har det även framkommit att 

kommunikativ undervisning som möjligen inte ger elever lika stort utrymme att 

utbyta sina matematiska tankar och idéer också kan främja elevers 

problemlösningsförmåga.  

Nyckelord 

Kommunikativa undervisningsmetoder, problemlösning, problemlösningsuppgifter, 

enkelriktad kommunikation, bidragande kommunikation, sociokulturellt perspektiv 

Tack 

Tack till min handledare, Lena Karlsson för din goda vägledning genom detta arbete. 

Jag vill även tacka de elever som deltagit i studien och därför gjort denna 

undersökning möjlig. Slutligen vill jag rikta tack till de klasskamrater som kommit 

med tips och idéer under arbetets gång.  
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1 Inledning  

Under utbildningens gång har jag fått höra att vi som framtida lärare ska sträva mot 

en mer kreativ matematikundervisning och jobba oss bort från att elever endast ska 

arbeta i sina läroböcker. Det som lärarutbildningen däremot lär ut stämmer inte 

överens med de erfarenheter jag har från skolverksamheten. 

När jag arbetat i skolan, både som vikarie och under VFU-perioder har 

matematikundervisningen inte varit kreativ. Matematikundervisningen grundas 

snarare på att låta elever jobba självständigt i sina läroböcker och detta är något som 

inte bör eftersträvas enligt vissa forskare (Erlwanger, 1973; McCrone, 2005).  

I denna studie kommer olika undervisningsmetoder i matematikundervisning att 

presenteras för att se vilka metoder som lärare bör eftersträva i sin 

matematikundervisning. Forskare beskriver matematikundervisning på olika sätt och 

det finns flera tolkningar för hur matematikundervisning ska se ut. Vissa forskare 

skriver om att lärare ska sträva efter en matematikundervisning där imitation är i fokus 

(Sternberg & Kaufmann 2012; Sternberg, Kaufmann & Pretz, 2003). Andra indikerar 

att det är något som bör undvikas, eftersom det kan leda till att eleverna inte förstår 

innebörden av matematiken (Hibert, 2003; Niss, 2007). Matematikundervisning som 

är interaktiv- och diskussionsbaserad är en annan typ av matematikundervisning som 

nämns (McCrone, 2005).  

Utifrån den forskning som finns om matematikundervisningsmetoder nämns 

kommunikation som ett återkommande begrepp hos flertal forskare. Anledningen till 

att detta begrepp uppmärksammas av flertal forskare beror på att kommunikation är 

en viktig aspekt för att elever ska kunna utvecklas. Kommunikationen bidrar bland 

annat till att elever kan utveckla sin matematiska förståelse och en större möjlighet 

ges att arbeta med sin problemlösningsförmåga (MacGregor & Price, 1999; 

Manoucheri & Enderson, 1999; Warfiel, 2003; Hibert, 2003; Niss, 2007). 

I matematikundervisning ska elever få arbeta med problemlösningsuppgifter 

(Skolverket, 2011), men Sidenvall (2019) indikerar att eleverna idag inte möter 

tillräckligt med antal problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. 

Forskaren skriver om att matematikundervisningen blir begränsad och att eleverna 

inte lär sig lika mycket matematik som elever som möter mer 

problemlösningsuppgifter i sin matematikundervisning. Vidare indikerar samma 

forskare att, om eleverna ska få utveckla sin matematiska kompetens behöver de få 

möta mer problemlösningsuppgifter under matematiklektionerna. 

Hur problemlösningsuppgifter kan konstrueras och hur de karaktäriseras kan 

beskrivas på flera olika sätt. Exempelvis karaktäriseras problemlösningsuppgifter 

som matematiska uppgifter där lösningsmetoden inte är känd på förhand av eleverna. 

Dessa uppgifter har även en utmanande karaktär samt anses de av vissa forskare att 

de ska anses som meningsfulla och vara verklighetstrogna (Wedelin & Adawi, 2014; 

Sidenvall, 2019; McCrone, 2005). Flertal forskare beskriver att 

problemlösningsuppgifter är uppbyggda genom olika steg eller genom modeller 
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(Pólya 2014; Bal, 2014). Dessa steg och modeller ska i sin tur göra att 

problemlösningsuppgifterna uppfattas som begripliga för eleverna (Bal, 2014). 

Forskare skriver alltså att kommunikation är av intresse i matematikundervisning 

(MacGregor & Price, 1999; Manoucheri & Enderson, 1999; Warfiel, 2003; Hibert, 

2003; Niss, 2007). De uttrycker även att problemlösning i matematikundervisningen 

bör vara något eleverna ska arbeta mer med (Sidenvall, 2019). Vidare har forskare 

olika tolkningar om vad som anses som bra matematikundervisning och vad som kan 

hjälpa eleverna framåt i sin matematiska kunskap. Utifrån detta kommer studiens 

uppgift vara att designa lektioner med fokus på kommunikativ undervisning och se 

om och i så fall hur dessa typer av undervisningsmetoder kan främja elevers 

problemlösningsförmåga. 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse olika lektionsdesigner med 

fokus på kommunikativ matematikundervisning kan medföra för elevers 

problemlösningsförmåga. Studien kommer därför behandla följande frågeställningar: 

• Hur kan problemlösningslektioner designas inom ramarna för en 

kommunikativ matematikundervisning? 

• Om, och i så fall hur kan olika lektionsdesigner med fokus på kommunikativ 

matematikundervisning främja elevers problemlösningsförmåga? 

I denna studie kommer flertal begrepp att behandlas och nedanför presenteras studiens 

tolkning av begreppen kortfattat. 

Problemlösning 

Problemlösning kan tolkas på många olika sätt, dels kan det tolkas som en metod som 

kan användas för att nå ett mål inom matematiken (Silver, 1985). Det kan även tolkas 

som en process i matematikundervisning, en process som är särskild för undervisning 

av problemlösning i matematikundervisning (Magne, 1998). I denna studie tolkas 

problemlösning som en process för lärande i matematikundervisning. 

Problemlösningsuppgifter 

Problemlösningsuppgifter är matematiska uppgifter där elever på förhand inte känner 

till hur uppgiften ska lösas (Skolverket, 2017). 

Kommunikation 

Kommunikation innebär att information överförs mellan människor 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

Kommunikativ undervisning                                                               

Kommunikativ undervisning är en metod som används i undervisning med 

huvuduppgift att stimulera deltagares tänkande och kommunikativa förmåga, vilket 

även är studiens tolkning av kommunikativ undervisning (National Communication 

Association, 1998). 
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3 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras forskning om kommunikativ undervisning, 

matematikundervisning och problemlösning i matematikundervisning. Avsnittet 

introduceras genom att presentera de relevanta begreppen och en kortare introduktion 

kring vad forskning presenterar kring dessa.  

Kommunikation i matematik kan ske på olika sätt och forskare ger olika syn på vad 

kommunikation är. I detta avsnitt presenteras bland annat Brendefur och Frykholms 

(2000) tolkning av kommunikation. Dessa forskare talar om kommunikation som 

enkelriktad, bidragande, reflekterande och instruktiv.  Avsnittet kommer även 

behandla hur kommunikation påverkar eleverna, exempelvis sker detta genom att 

kommunikation kan bidra till ökad matematisk kunskap. Detta ger i sin tur eleverna 

möjligheten att reflektera tillsammans med andra (McCrone, 2005; MacGregor & 

Price, 1999; Manoucheri & Enderson, 1999; Warfiel, 2003). 

Vidare uppmärksammar avsnittet olika forskares syn på matematikundervisning och 

hur dessa påverkar elever. Exempelvis menar Sidenvall (2019) att uppgifter som löses 

med imitation tar över matematikundervisningen. Andra forskare påtalar att detta gör 

att eleverna inte får samma möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga 

(Hibert, 2003; Niss, 2007).  

Detta avsnitt kommer även behandla begreppet problemlösning och vad detta innebär. 

De uppgifter som finns inom problemlösning kallas för problemlösningsuppgifter och 

dessa uppgifter ska ha en lösningsmetod som eleverna på förhand inte ska kunna 

behärska. Vidare ska uppgifterna uppmuntra eleverna till att testa olika metoder och 

reflektera kring hur uppgifterna kan lösas (Wedelin & Adawi, 2014; Sidenvall, 2019; 

McCrone, 2005).  

3.1 Matematik – generellt och i problemlösning 

Den matematikundervisning som tycks dominera idag är den typ som inkluderar 

uppgifter som kan lösas med imitation, men även att undervisningen väljer att 

fokusera på arbete med läromedlets uppgifter (Sidenvall, 2019). Sidenvall skriver om 

att detta leder till att elever möter få problemlösningsuppgifter under lektionstiden. 

Vidare så visas det att undervisning som domineras av just imitation går ut över 

elevernas matematiska förståelse (Hibert, 2003; Niss, 2007). Detta kan i sin tur leda 

till att eleverna inte förstår innebörden av de matematiska strategier de använder och 

att de inte får samma möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga (ibid.). 

Däremot finns det forskare som menar att imitation i matematikundervisning är något 

positivt. Dessa forskare uttrycker att imitation kan bidra till att eleverna kan ges 

möjligheten att lösa matematikuppgifter på ett mer kreativt sätt (Sternberg & 

Kaufmann 2012; Sternberg, Kaufmann & Pretz, 2003). Detta sker genom att eleverna 

ska kunna koppla det de imiterar till hur de har löst liknande uppgifter innan, men 

även att dem utifrån imitation kan se på uppgiften från olika perspektiv (ibid.). 

En forskare som för flera decennier påtalade att elever som lämnas ensamma att räkna 

uppgifter på egen hand, lätt kan lära sig matematiken på fel sätt, är Erlwanger (1973). 

Anledningen till att eleverna lätt kan lära sig matematiken på fel sätt är för att eleverna 

försöker komma ihåg olika regler och procedurer för att lösa matematiska problem, 
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uttrycker Erlwanger (ibid.). Den slutsats som drogs av denna studie var att en 

tydligare koppling måste finnas mellan undervisningen och elevernas matematiska 

förståelse. McCrone (2005) stödjer det Erlwanger (1973) redan på 1970-talet 

uttryckte, att elever inte bör lösa uppgifter på egen hand. McCrone (2005) förklarar 

att matematikundervisningen bör sträva efter att vara med interaktiv och 

diskussionsbaserad. Hon uttrycker att anledningen till att matematikundervisningen 

bör sträva efter en sådan form, är för att lärande är en social aktivitet och att 

interaktion mellan elever och lärare därför är en viktig komponent för lärandet (ibid.). 

Vidare antyder hon även att interaktiv och diskussionsbaserad undervisning bidrar till 

att eleverna utvecklar sin reflektionsförmåga. 

3.2 Kommunikation i matematikundervisning 

Kommunikationen är ett redskap för att elever ska få möjligheten att öka sin 

matematiska förståelse och därför är det viktigt att elever kan förstå matematiska 

begrepp som förekommer i matematikundervisning (Friedman, Kazerouni, Lax & 

Weisdorf, 2011). Flertal forskare (ibid.) motiverar att läraren har ett stort ansvar vad 

gäller att lära ut relevanta matematiska begrepp beroende på vilket arbetsområde som 

arbetas med. När eleverna förstår de relevanta begreppen och kan se ett samband 

mellan det matematiska språket och hur det kan appliceras i vardagen, får de en större 

chans till att nå en högre matematisk förståelse. Den matematiska förståelsen 

påverkas alltså av kommunikationen i matematikundervisningen (MacGregor & 

Price, 1999; Manoucheri & Enderson, 1999; Warfiel, 2003). Forskare har 

uppmärksammat att kommunikation innehåller kunskap och att detta utmanar elevers 

tänkande, genom att till exempel låta elever klargöra och motivera sina idéer 

(Manoucheri & Enderson, 1999). En annan forskare (Wairfiel, 2005) formulerar att 

kommunikation ger elever möjlighet att reflektera samtidigt som eleverna jämför sina 

tankar med andra personer. 

Det finns enligt forskare olika typer av interaktioner i kommunikation. Exempelvis 

finns det interaktioner mellan lärare och elever som är nödvändiga för lärandet men 

lika viktiga är de interaktioner som sker mellan elever. Anledningen till att detta är 

betydande för lärande är för att lärandet kan ses som en social aktivitet, formulerar 

flertal forskare (Cobb, Yackel & Wood 1992; Yackel & Cobb, 1996). Öppna 

diskussioner är en annan form av interaktion i kommunikation. Detta är diskussioner 

och argumentationer som sker bland elever och detta ger dem möjligheten att testa 

nya idéer, ta till sig andras tankar och idéer, vilket bidrar till att eleverna får en djupare 

matematisk förståelse (McCrone, 2005). 

Brendefur och Frykholm (2000) uppmärksammar olika typer av kommunikation. 

Dessa kommunikationsformer kallar forskarna för enkelriktad, bidragande, 

reflekterande och instruktiv kommunikation. Den förstnämnda formen av 

kommunikation visar sig när läraren dominerar kommunikationen genom att föra 

undervisningen framåt med hjälp av slutna frågor. Detta resulterar i att eleverna inte 

får lika stort utrymme att kommunicera sina strategier, idéer och tankar. Bidragande 

kommunikation å andra sidan bidrar till en kommunikation där eleverna får 

möjligheten att diskutera matematik med varandra. Kommunikationen förs framåt 

genom att läraren fortfarande styr en stor del av samtalen (ibid.). Den tredje 

kommunikationsformen, reflekterande kommunikation, ger istället en bredare 

möjlighet för elever att reflektera kring matematik. Det handlar fortfarande om att 



 

5 

 

diskutera matematik med varandra men det öppnar upp möjligheten för en djupare 

reflektion. Exempelvis ges eleverna en möjlighet att på ett djupare stadie undersöka 

och upptäcka tillsammans. Den sista kommunikationsformen som forskarna 

uppmärksammar är instruktiv kommunikation. Denna typ av kommunikation handlar 

inte endast om interaktionen mellan lärare och elever, utan även hur 

kommunikationen leder till att eleverna kan utveckla sin matematiska förståelse. 

Kommunikationen visar för läraren hur eleven tänker och elevens styrkor och 

svagheter i matematiken. Anledningen till att läraren får en möjlighet att förstå 

elevens tankesätt, styrkor och svagheter beror på att instruktiv kommunikation 

fokuserar mycket på samtal mellan olika parter i undervisningen. 

McCrone (2005) skriver vidare att om matematikklassrummen ska vara 

kommunikativa kommer kommunikation som sker i klassrummen spela en central 

roll. Fortsättningsvis uppmärksammas även att det är lärare och elever som 

tillsammans måste hjälpas åt för att utveckla en norm som tillåter kommunikation i 

matematikundervisning. Fortsättningsvis markeras det även att fokus behöver läggas 

på att eleverna ska få utveckla sina matematiska idéer verbalt, men även att lära sig 

vad som förväntas av en för att bli en deltagande medlem i ett matematikklassrum 

med fokus på kommunikation. 

3.3 Problemlösning 

Det finns olika definitioner av vad som karaktäriserar en problemlösningsuppgift 

eftersom forskning inte är överens om vad som räknas som en 

problemlösningsuppgift. Exempelvis uttrycker vissa forskare att 

problemlösningsuppgifter kan definieras som uppgifter som har en lösningsmetod 

som på förhand inte är känd av eleverna, samt att uppgiften har en utmanande karaktär 

(Wedelin & Adawi, 2014; Sidenvall, 2019; McCrone, 2005). Andra kännetecken för 

problemlösningsuppgifter är att dessa ska ha en verklighetstrogen karaktär och att de 

ska uppfattas som meningsfulla. Vidare ska uppgifterna både utmana och stimulera 

eleverna kognitivt. Det är även viktigt att uppgifterna stärker kommunikationen inom 

gruppen (Wedelin & Adawi, 2014). 

Bal (2014) uttrycker att det i matematikundervisning med fokus på problemlösning 

är av intresse att eleverna får möjlighet att använda olika representationer. 

Representationer kan förklaras som ett sätt att se på ett problem från olika perspektiv. 

Dessa perspektiv kan ses genom både verbala och skriftliga symboler men även 

genom ritade bilder (ibid.). En annan studie har även uppmärksammat att det finns ett 

samband mellan elevers matematiska framgång och deras färdigheter i att använda 

olika representationsformer i samband med problemlösningsuppgifter (Villegas, 

Castro & Gutierrez, 2009). 

Bal (2014) uppmärksammar även att problemlösningsuppgifter ska utmana elever att 

tänka, samt öppna upp till diskussion mellan deltagarna i en undervisningssituation. 

Detta ger en möjlighet till eleverna att följa sin egen väg vilket ska göra att de 

utvecklas (ibid.). Eleverna ska ges möjligheten att planera sin väg för att lösa 

uppgifterna och de ska sedan låtas applicera sin plan för att lösa uppgifter. Slutligen 

ska eleverna också få möjligheten till att reflektera kring lösningen de nått (ibid.). 
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Problemlösningsuppgifter kan ses som rika problem och det är något Taflin (2007) 

uppmärksammar. Forskaren skriver om sju olika kriterier för att en matematisk 

uppgift ska räknas som ett rikt matematiskt problem. Det första kriteriet handlar om 

att uppgiften ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier, 

vilket även flertal forskare uttrycker är väsentligt för problemlösningsuppgifter 

(Wedelin & Adawi, 2014; Sidenvall, 2019; McCrone, 2005). Fortsättningsvis ska rika 

matematiska problem lätt kunna förstås av eleverna och problemen ska upplevas som 

en utmaning för eleverna. Den ska även kräva ansträngning och tillåtas ta tid. Det 

fjärde kriteriet som Taflin (2007) presenterar är att uppgiften ska kunna lösas på olika 

sätt, med olika strategier eller representationer och detta är även något som Bal (2014) 

stödjer i sin forskning. Det femte kriteriet handlar om att uppgifterna ska bjuda in till 

matematisk diskussion utifrån elevernas lösningar. Vidare ska denna diskussion 

öppna upp möjligheten för eleverna att se olika strategier, representationer och 

matematiska idéer. De två återstående kriterierna handlar om att kunna se hur olika 

matematiska områden har ett samband och slutligen ska problemet ge eleverna och 

läraren möjligheten att formulera nya intressanta problem. 

Pólyas (2014) modell för problemlösning innefattar att problemlösningsuppgifter 

konstrueras utifrån fyra olika faser. Faserna innebär att uppgiften ska kunna förstås 

av eleverna och därefter måste uppgiften ge eleverna möjligheten att se hur 

information är sammankopplad. Detta ska i sin tur hjälpa eleverna att utforma en 

plan för att kunna lösa uppgiften. Den tredje fasen tillåter eleverna att fullfölja sin 

plan när de har löst uppgiften, mer tydligt ges eleverna möjligheten att reflektera 

kring sin lösning och föra en diskussion kring den.  

Riesbeck (2008) uppmärksammar två olika typer av problemlösningsuppgifter – 

standard problem och problematiska problem. Det förstnämnda är 

problemlösningsuppgifter där det finns ett sätt att nå lösningen på och som gör att 

eleverna egentligen inte förstår uppgiften i sin helhet. Problematiska problem å andra 

sidan är problemlösningsuppgifter som eleverna kan lösa på många olika sätt, vilket 

betyder att det finns flera olika lösningsmetoder för problematiska problem. 

3.4 Sammanfattning  

Detta avsnitt har presenterat vad kommunikation i matematikundervisning och 

problemlösning skulle kunna innebära enligt forskning. Pólyas (2014) och Taflins 

(2007) tankar kring problemlösningsuppgifter har exempelvis uppmärksammats. 

Forskare uttrycker att dessa typer av uppgifter ska ge eleverna möjligheten att 

utforska lösningsstrategier för problemlösningsuppgifter och ges utrymme till att 

reflektera över sina valda metoder. Forskarna är även överens om att 

problemlösningsuppgifter ska vara utmanande och de ska tillåtas ta tid.  

Avsnittet har även presenterat olika typer av kommunikation i 

matematikundervisning, till exempel Brendefur och Frykholms (2000) tankar kring 

vad detta kan innebära. Dessa forskare presenterar fyra olika typer av kommunikation 

– enkelriktad, bidragande, reflekterande och instruktiv. 

Slutligen har avsnittet uppvisat vad viss forskning beskriver kring 

matematikundervisning, både generellt och i samband med undervisning i 

problemlösning. Det som har uppmärksammats i forskningsbakgrunden har 
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exempelvis varit hur imitation påverkar eleverna, samt vad det kan innebära för 

eleverna att självständigt arbeta med matematikuppgifter. 

4 Teoretiskt ramverk 

I nedanstående avsnitt redogörs det för vilken teori denna studie grundas på för att få 

en förståelse kring kommunikativ undervisning i matematikämnet med fokus på 

problemlösning. 

4.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är en teori som ursprungligen grundades av 

Vygotskij. Teorins grundtanke är att undersöka människan som en individ i grupp- 

och samhällskonstellationer. Detta innebär att teorin förespråkar att tänkandet sker i 

interaktion med andra människor och miljön runt oss (Nationalencyklopedin, 2019; 

Murphy & Ivinson, 2003). 

4.1.1 Språk och kommunikation 

Språket är en viktig funktion för kommunikation och det kan även ses som ett socialt 

redskap för individen. Vygotskijs tanke var att kommunikation skapas genom att 

människor delar tankar med varandra. Just därför spelar språket inte bara roll i 

samhället utan även i undervisningen. Språket spelar en stor roll i undervisningen 

eftersom deltagarna i en undervisningssituation utbyter tankar, erfarenheter och 

kunskaper med varandra. Allt detta är viktiga komponenter eftersom det förs över till 

nästkommande generation (Bråten, 1998; Skott, Jess & Lundin, 2010). Vidare är 

språket väsentligt eftersom det i problemlösning ger eleverna möjligheten att hitta en 

balans mellan det abstrakta och konkreta som förekommer vid problemlösning 

(Bråten, 1998). Detta blir ännu mer betydande när eleverna tvingas att tänka och nå 

ett resonemang snabbt (ibid.). 

För att kommunicera behövs språket och när kommunikation sker i lärandet behöver 

ett kommunikationssystem följas (Säljö, 2000). Säljö uppmärksammar att de som 

ingår i lärandet ska kunna avgöra vad som är ett förväntat sätt att kommunicera på för 

stunden. Det är regler om kommunikation som ligger till grund för detta 

kommunikationssystem som individen måste kunna identifiera. I ett lärande med ett 

sociokulturellt fokus tillåts alltså eleverna att träna på att följa de regler som omfattar 

ett kommunikationssystem och detta sker i undervisningen, förklarar Säljö (2000). 

Vidare uttrycks det även att skolan är en kommunikativ miljö och att det är i denna 

miljö som eleverna bland annat får möjligheten att utveckla sina kognitiva förmågor 

eftersom de får träna på att identifiera mönster i kommunikationen. 

4.1.2 Mediering och medierat lärande 

Begreppet mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Vidare 

beskriver begreppet människors tänkande och handling, samt hur olika medierade 

redskap hänger samman. Det sistnämnda kan förklaras som olika objekt som påverkar 

människors sätt att förstå sin omvärld. Exempelvis kan dessa redskap vara språket vi 
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möter i olika situationer, men det kan också vara fysiska ting, såsom kuber, snäckor 

och pengar i matematikundervisning (Säljö, 2000). Eftersom människors tänkande 

och handling knyts an med medierade redskap uppmärksammar även Säljö (ibid.) att 

människor tolkar sin omvärld. Människor lär sig hur de ska uppmärksamma, beskriva 

och agera i verkligheten beroende på hur deras omgivning svarar på individens sätt 

att agera. Detta bidrar i sin tur att språk och ord påverkar människans sätt att agera 

och därför är kommunikation och interaktion mellan människor en betydande roll, 

skriver Säljö (ibid.). 

Medierat lärande är ytterligare ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet (Bråten, 1998). Detta begrepp innebär att information om verkligheten 

överförs från en individ till en annan och det strävas att göra informationen förståelig 

i sitt sammanhang. Medierat lärande ger elever en möjlighet att i samspel med andra 

utveckla sitt tänkande (ibid.). 

4.1.3 Imitation och den proximala utvecklingszonen 

En del forskare ställer sig kritiska till imitation inom matematikundervisning eftersom 

de anser att elevers matematiska förståelse sätts på spel, samt att eleverna inte förstår 

innebörden av matematiska strategier de använder (Hibert, 2003; Niss, 2007). Därför 

får de inte heller samma möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. Däremot 

har Vygoskij (2004) en annan tanke kring imitation i matematikundervisning. Han 

skriver om att imitation i matematikundervisning kan hjälpa eleverna att utveckla sin 

matematiska förståelse. Vidare beskrivs imitation inom matematikundervisningen 

som en mekanisk process, där eleverna endast kan ta till sig den information som sker 

genom imitation om den sker på deras nivå i den proximala utvecklingszonen (ibid.). 

Den proximala utvecklingszonen handlar om att individer befinner sig på olika nivåer 

beroende på ålder och mognadsnivå. Utifrån denna utvecklingszon avgörs det vad 

elever lyckas ta till sig av lärandet. Det är därför en elev på åtta år exempelvis inte 

hade kunnat ta till sig en strategi för att lösa ett problem på en högstadienivå. Detta 

eftersom det är högst osannolikt att detta barn befinner sig i samma proximala 

utvecklingszon som en högstadieelev gör (Vygotskij, 2004).  

4.2 Sammanfattning 

Detta avsnitt har presenterat centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Begreppen som har behandlats har varit språk, kommunikation, mediering, imitation 

och den proximala utvecklingszonen. 

Teorin motiverar att ett samspel mellan människor är väsentligt för lärande samt att 

omvärlden påverkar elevers utveckling. Genom att elever interagerar med personer i 

sin omvärld lär sig eleverna hur de ska agera. Teorin motiverar vidare att språket är 

väsentligt i arbete med problemlösning eftersom det ska hjälpa eleverna att hitta en 

balans mellan det abstrakta och konkreta som förekommer i problemlösning. 

Medierat lärande innebär att information överförs från en individ till en annan för att 

kunna förstå ett sammanhang. Därför spelar samspel i undervisning roll eftersom 

elever lär sig i samspel och vidare är språket och kommunikationen väsentligt. 
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Imitation inom matematikundervisningen kan beskrivas som en mekanisk process, en 

process där eleverna endast kan förstå vad de imiterar om det är i linje med deras 

proximala utvecklingszon. En zon som kopplas till vilken ålders- och mognadsnivå 

en person befinner sig i kallas alltså för den proximala utvecklingszonen enligt det 

sociokulturella perspektivet. Elever kan alltså befinna sig i olika proximala 

utvecklingszoner även om de är lika gamla, eftersom mognaden spelar en roll i denna 

utvecklingszon. I undervisning är det därför väsentligt att vara medveten om 

elevernas proximala utvecklingszon så att de inte utmanas på en alltför hög nivå som 

inte är anpassad till var de befinner sig i den proximala utvecklingszonen. 

5 Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som studien grundar sig på. Avsnittet 

presenterar urval och hur lektionsdesignen är konstruerad. Vidare presenteras 

genomförande, urval, datainsamling och analysguide. Slutligen avslutas avsnittet med 

en diskussion kring etiska aspekter. 

5.1 Designstudie 

Syftet för studien är att ta reda på vilka betydelser olika lektionsdesigner med fokus 

på kommunikativ matematikundervisning kan medföra för elevers 

problemlösningsförmåga. Det som undersöks är alltså hur lektioner kan designas med 

olika kommunikativa undervisningsmetoder samt hur dessa kan främja elevers 

problemlösningsförmåga. 

Designstudie har använts som metod för denna studie. Denna metod grundar sig i 

empirisk forskning som vidare gör en sammankoppling av de teoretiska 

utgångspunkterna och hur dessa visar sig i praktiken (McKenny & Reeves, 2012). 

Eftersom denna sammankoppling görs av teori och praktik krävs det att 

datainsamlingen görs på den plats där det faktiskt lärandet sker (Brown, 1992). Till 

följd av att datainsamlingen görs på en sådan plats är det vanligt att videoinspelningar 

är en del av datainsamlingen, vilket kan hjälpa forskaren att förstå vad som händer 

under interventionens gång (ibid.). Det sistnämnda är ett centralt begrepp inom 

designstudie som även är relevant för denna studie. Begreppet kan förklaras som 

hypoteser som testas, för att sedan, förhoppningsvis implementeras i verkligheten för 

att lösa det verkliga problemet (McKenny & Reeves, 2012). I denna studie ersätts 

intervention med lektionstillfälle.  

5.2 Lektionsdesign 

Data för denna studie samlades in vid två olika lektionstillfällen. Uppgifterna som 

användes under båda lektionstillfällena var inspirerade av Pólyas modell om 

problemlösning samt Taflins (2007) tolkning av rika matematiska problem. Nedan 

presenteras dessa två lektionstillfällena.  
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5.2.1 Beskrivning av uppgift 1 

Uppgiften som arbetades med under lektionstillfället presenteras nedanför. 

Hanna har slutat spela golf. Nu vill hon byta bort sina 26 golfbollar mot tennisbollar och 

pingisbollar. Johanna byter gärna sina tennisbollar mot Hanna golfbollar. Erik byter gärna 

sina pingisbollar mot Hannas golfbollar. De kommer överens om att Hanna kan byta 

3 st golfbollar mot 1 st tennisboll 

2 st golfbollar mot 1 st pingisboll 

Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Hanna få om hon byter bort alla sina 26 

golfbollar? 

Figur 1. Uppgift 1 – Hanna och de olika bollarna 

Denna uppgift upphämtades ur Hagland, Hedrén och Taflins bok Rika matematiska 

problem – inspiration till variation (2008). Uppgiften tillgodoser de sju kriterier Taflin 

(2007) menar en matematikuppgift måste innehålla för att få kallas ett matematiskt 

problem. Uppgiften introducerar viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier, exempelvis proportionalitet och till exempel tabeller som en 

lösningsstrategi. Viktigt är även att uppgiften ska kunna förstås av eleverna, därför 

har korta meningar som bildar korta instruktioner använts, då det inte gör uppgiften 

lika komplicerad (Skolverket, 2019). Taflin (2007) uttrycker även att rika 

matematiska problem ska vara utmanande för elever, de ska även krävas ansträngning 

från elevernas sida och det ska få lov att ta tid. Uppgiften utmanar eleverna eftersom 

de måste avgöra hur många tennis- och pingisbollar som kan bytas mot golfbollarna. 

En förklaring till varför det är utmanande kan kopplas till att det finns två olika regler 

eleverna måste följa för att lösa uppgiften: 3 st golfbollar för 1 tennisboll och 2 st 

golfbollar för 1 pingisboll. Uppgiften ska enligt Taflin (ibid.) kunna lösas på flera 

olika sätt, vilket också eleverna får möjlighet att göra eftersom uppgiften inte nämner 

någon specifik lösningsmetod för att den ska lösas. Till följd av att uppgiften kan 

lösas på olika sätt kan den också bidra till en matematisk diskussion utifrån elevernas 

lösningar. Detta kan i sin tur ge eleverna möjligheten att upptäcka olika typer av 

lösningsstrategier för samma matematiska problem. Uppgiften ska ha ett samband 

mellan olika matematiska områden, exempelvis ett samband mellan proportionalitet 

och naturliga tal. Avslutningsvis ska uppgiften ge elever och lärare möjlighet att 

formulera nya  intressanta problem, exempelvis ändra reglerna för hur många 

golfbollar som ska bytas mot pingis- och tennisbollar. 

Uppgiften följer även Pólyas (2014) modell för problemlösningsuppgifter. Denna 

modell bygger på fyra olika faser för problemlösningsuppgifter. Faserna innebär att 

uppgiften ska kunna förstås av eleverna, därefter måste uppgiften ge eleverna 

möjligheten att se hur informationen är sammankopplad och därefter kan en plan för 

att lösa uppgiften påbörjas. Tredje fasen tillåter att eleverna kan fullfölja sin plan och 

när de har löst uppgiften, till sist reflektera kring sin lösning och föra en diskussion 

kring den. Denna uppgift tillgodoser dessa faser genom att beskrivningen av 

uppgiften är kortfattad och ingen överflödig information ges, på så sätt kan uppgiften 

förstås av eleverna. Uppgiften ger eleverna även en möjlighet att reflektera över hur 

information i uppgiften är sammankopplad samt ges eleverna möjligheten att planera 
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hur uppgiften ska lösas, varpå eleverna får applicera sin egen plan för att lösa 

uppgiften. Avslutningsvis möjliggörs reflektion och diskussion kring lösningen av 

uppgiften. 

5.2.2 Beskrivning av uppgift 2  

Uppgiften som arbetades med under lektionstillfällets gång presenteras nedanför. 

När Emilia fyller ett år ska familjen ha glasskalas. Emilias syskon går till affären och köper 

glass till kalaset. Syskonen Tim och Emil köper nio glasspaket med 2 liter i varje paket. På 

vägen hem bär Tim och Emil glasspaketen i var sin påse. 

Hur många liter glass har Emil i sin påse om 

a. Tim har ett paket mer än Emil 

b. Tim har fem paket färre än Emil 

c. Tim har dubbelt så många paket som Emil 

Figur 2. Uppgift 2 - Glasskalaset 

Denna uppgift är hämtad ur läromedelsboken Prima Formula Matematik 4 (Sjöström, 

Sjöström & Ann, 2010). Vidare uppfyller uppgiften både Pólyas (2014) modell för 

problemlösningsuppgifter och Taflins (2007) sju kriterier för vad som benämns som 

rika matematiska problem.  Uppgiften är uppdelad i tre olika steg – a, b och c. Detta 

gör att uppgiften jobbas med stegvis och blir lättare att förstå eftersom eleverna får 

arbetar med en uppgift i taget, vilket är den första fasen i Pólyas (2014) för 

problemlösning. Vidare ska uppgiften ge eleverna möjlighet att se en 

sammankoppling av informationen för att sedan kunna applicera sin plan för att lösa 

uppgiften. En förklaring till hur eleverna får en möjlighet att se en sammankoppling 

är tack vare att uppgiften är uppdelad i olika steg. Genom att arbeta med ett steg i 

taget och se hur svaret gradvis förändras ger eleverna en möjlighet att förstå 

sammankopplingen. Avslutningsvis ska uppgiften öppna upp till reflektion och 

diskussion som även kan användas för framtida problemlösningsuppgifter. 

Uppgiften fullföljer Taflins (2007) karaktäriseringar av ett rikt matematiskt problem 

genom att introducera viktiga matematiska idéer, samt öppna upp möjligheten för 

olika lösningsstrategier. Uppgiften behandlar proportionalitet och naturliga tal. 

Fortsättningsvis ger uppgiften en möjlighet att använda olika lösningsstrategier för att 

nå ett svar, detta eftersom ingen specifik information om vilken lösningsstrategi som 

ska användas nämns i uppgiftsbeskrivningen. 

Rika matematiska problem ska även lätt kunna förstås av eleverna men samtidigt ska 

dessa upplevas som en utmaning för eleverna. Uppgiften har den möjligheten att 

eleverna kan förstå den eftersom det är korta instruktioner och ingen överflödig 

information anges. Utmaningen i uppgiften är att se hur proportionaliteten förändras 

mellan Tim och Emils glasspaket när olika regler anges. Eftersom uppgifterna ska 

vara utmanande för eleverna krävs det även att det ska få tillåtas att ta tid och detta 

ger därför en möjlighet till att uppgiften kan lösas på flera olika sätt. Uppgiften ska 
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även bjuda in till matematisk diskussion och det kan exempelvis göras eftersom 

uppgiften kan lösas på olika sätt. Avslutningsvis ska uppgiften, utifrån Taflins (2007) 

tankesätt ge en möjlighet för att formulera nya och intressanta problem. 

5.3 Genomförande 

Under detta avsnitt presenteras genomförandet för lektionstillfälle ett respektive två. 

Båda lektionstillfällena hölls med samma elever och med olika kommunikativa 

undervisningsmetoder.  

5.3.1 Lektionstillfälle ett – enkelriktad kommunikation 

Detta lektionstillfälle hade ett fokus på enkelriktad kommunikation (Brendefur & 

Frykholm, 2000), vilket medför att undervisningen domineras av läraren. 

Anledningen till detta är att läraren för kommunikationen framåt med hjälp av stängda 

frågor. Detta bidrar i sin tur att eleverna inte får lika stort utrymme att kommunicera 

sina strategier, idéer och tankar. 

Lektionstillfället startade med att eleverna tilldelades uppgiften och därefter fick de 

uppgiften uppläst. Fortsättningsvis var elevernas uppgift att stryka under det som de 

ansåg var väsentligt för att kunna lösa uppgiften. Därefter fick eleverna utifrån 

stängda frågor möjligheten att utveckla sina tankar. Anledningen till detta var för att 

alla eleverna skulle ha möjligheten att förstå varandra, vid de tillfällen där förståelsen 

inte räckte, krävdes slutna frågor. Dessa slutna frågor användes som hjälpmedel när 

de enskilda eleverna presenterade sina tankar med anledning av att tankesättet inte 

alltid kunde förstås av motparten.  

Inför nästa steg gavs eleverna tid för att lösa uppgiften självständigt, utan någon 

interaktion med resterande elever som deltog i studien. Under detta steg gavs en 

möjlighet för läraren att hjälpa eleverna i sitt matematiska tänkande, vid de tillfällen 

detta krävdes. 

Sista steget för detta lektionstillfälle var att eleverna presenterade sina lösningar för 

varandra. För att vägleda eleverna i sin presentation och förtydliga eventuella 

tankesätt gavs eleverna stöd genom att forskaren antecknade elevernas lösningar på 

en white board tavla, samt ställdes slutna frågor för att förtydliga deras tänkande. 

5.3.2 Lektionstillfälle två – bidragande kommunikation 

Lektionstillfälle två fokuserade på bidragande kommunikativ undervisning 

(Brendefur & Frykholm, 2000). Detta innebär att eleverna får möjlighet att diskutera 

matematiskt med varandra, men läraren styr fortfarande en stor del av samtalen för 

att föra kommunikationen framåt.  

Första steget för detta lektionstillfälle var att tilldela eleverna uppgiften som skulle 

behandlas under lektionstillfällets gång. Därefter uppmanades en elev att läsa 

uppgiften för resterande elever som sedan mynnande ut i en diskussion om vad som 

är viktigt för att uppgiften ska kunna lösas.  

Efterföljande del i undervisningen var att en elev tilldelades huvudansvar för att 

deluppgiften skulle lösas. Denna elev skulle muntligt berätta för resterande elever hur 

denne tänker kring lösningen av uppgiften. Under tiden eleven presenterar sina tankar 
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gavs resterande elever möjligheten att kommentera och ge förslag till att lösa 

uppgiften. Denna procedur upprepades totalt tre gånger eftersom uppgiften bestod av 

tre olika deluppgifter – a, b och c. Detta gjorde att eleverna turades om att lösa de 

olika uppgifterna och även om det totalt endast var tre uppgifter och det var fyra elever 

så fanns möjlighet för alla elever att ta någon form av huvudansvar.  

5.4 Urval 
Begreppet population är centralt i forskningsfältet och detta är alla individer som 

skulle kunna ingå i en studie. David och Sutton (2016) uppmärksammar att ett väl 

utvalt urval ska spegla den population som studien vilar på. I detta fall ska urvalet 

spegla en population av svenska elever i årskurs fyra och därför handplockades fyra 

elever från en årskurs fyra i en mellanstor stad i Sverige som deltog under båda 

lektionstillfällena. Eleverna som handplockades valdes genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet utförs av som är tillgängligt (ibid.). 

Anledningen till att ett sådant urval gjordes var på grund av gruppindelningar och 

sjukdomstillstånd, samt att rummet där lektionstillfällena genomfördes hade 

begränsat med utrymme. 

Eftersom lektionstillfällena krävde inspelning med bild och ljud krävdes ett 

missivbrev (Se bilaga 2). Innan missivbrevet delades ut fick eleverna information om 

studiens syfte, information om datainsamlingsmetoden och att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan samt att de lovades konfidentialitet. Därefter skickades 

missivbrevet med information om studiens syfte och information om 

datainsamlingsmetoder till vårdnadshavarna för att få ett godkännande att deras barn 

fick medverka i studien. 

5.5 Analysguide 

För att datan skulle kunna analyseras användes en analysguide. Denna guide användes 

för att studera elevernas kommunikation, möjligheter till lärande och vilket typ av 

stöd de behövde för att ta sig framåt i matematiken. Vidare är analysen kopplad till 

det sociokulturella perspektivet. 

Elev Kommunikation & språk 

Hur uttrycker sig eleven i 

sin matematiska 

kommunikation? 

Sker ett kommunikativt 

samspel? 

Förhåller sig eleven till det 

som uppgiften berör? 

Hur resonerar eleven kring 

uppgiften? 

Möjligheter till 

lärande 

Vad tycks eleven förstå 

av uppgiften? 

Hur resonerar eleven 

kring uppgiften? 

Vilka strategier tycks 

eleven använda för att 

lösa uppgiften? 

Stöd 

Vilket stöd behövs för 

att eleven ska ta sig 

framåt i uppgiften? 

Stöd från lärare/elev? 

Hur ser stödet ut? 

Tabell 1. Analysguide kopplat till det sociokulturella perspektivet. 

Kolumnen om kommunikation och språk används för att förstå hur språket och 

kommunikationen påverkar eleven under lektionstillfällets gång. Detta ger en 

möjlighet att se hur eleven delar sina tankar, erfarenheter och kunskaper med varandra 

för att skapa kommunikation, vilket är en central del av det sociokulturella 

perspektivet (Bråten; 1998; Skott, Jess & Lundin, 2010). Kommunikationen visar 
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även om eleven kan förhålla sig till de regler som förväntas i det 

kommunikationssystem som uppstår i en diskussion (Säljö, 2000). Vidare visar 

språket om eleven kan hitta en balans mellan det abstrakta och konkreta som 

förekommer vid problemlösning, detta visar sig hur eleven resonerar kring uppgiften 

(Bråten, 1998).  

Möjligheter till lärande syftar till att studera hur lärandet kan ge möjligheter att spegla 

elevernas förståelse under lektionstillfällets gång. Denna del av analysguiden 

möjliggör att se om undervisningen och uppgiften är anpassad till elevernas 

proximala utvecklingszon, alltså om den är anpassad för deras ålder- och 

mognadsnivå (Vygotskij, 2004). Om uppgiften är anpassad till den proximala 

utvecklingszonen ges möjligheten att tyda om eleverna förstår uppgiften genom att 

följa elevernas resonemang. Deras resonemang kan förstås utifrån hur de använder 

sina strategier och hur de kommunicerar sina lösningar för resterande elever. Detta 

kan kopplas till begreppet medierat lärande som innebär att eleverna utvecklar sitt 

tänkande i samspel med andra i sin miljö (Bråten, 1998). 

Kolumnen om stöd avser att analysera vilket typ av stöd eleverna är i behov av under 

lektionstillfället. Det är inte endast fokus på vilket stöd eleverna får från läraren, utan 

även hur eleverna stödjer varandra under lektionstillfällets gång. Detta ger en 

möjlighet att se om imitation kan vara ett stöd för att föra eleverna framåt i sin 

tankegång kring uppgiften (Vygkotsij, 2004). Eftersom eleverna utbyter tankar, 

erfarenheter och kunskaper utifrån språket och kommunikationen kommer eleverna 

naturligt vara varandras stöd under lektionstillfällena (Bråten, 1998; Skott, Jensen & 

Lundin, 2010). 

5.6 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden för denna studie var audiovisuellt, detta innebär att 

information togs upp genom videoinspelningar av båda lektionstillfällena. 

Anledningen till att denna datainsamlingsmetod användes var för att 

lektionstillfällena skulle kunna analyseras i efterhand. En ytterligare förklaring är att 

datainsamlingen endast gjordes av en enskild forskare och utan videoinspelningar 

hade analyserna varit svåra att genomföra.  

Datainsamlingen för denna studie syftar alltså till att se hur de olika kommunikativa 

undervisningsmetoderna har kunnat främja elevers problemlösningsförmåga. 

Datainsamlingens uppgift är också att se hur olika lektionsdesigner med fokus på 

kommunikativ undervisning påverkar problemlösningslektioner. 

5.7 Etiska aspekter  

Inom forskningsfältet finns flertal olika krav som forskningen ska förhålla sig till, 

dessa benämns som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det förstnämnda kravet innebär att de som berörs av 

forskning ska informeras om studiens syfte och annan relevant information. I denna 

studie informerades eleverna om detta innan ett missivbrev skickades till deras 

vårdnadshavare, vilket är ett krav eftersom eleverna är minderåriga. Detta leder vidare 

till samtyckeskravet vilket innefattar att hänsyn ska tas till att deltagare i en studie 

själva får bestämma över sin medverkan. Eftersom eleverna är minderåriga är detta 



 

15 

 

ännu en motivering till varför ett missivbrev var nödvändigt men även för att 

lektionstillfällena skulle spelas in med ljud och bild. Eleverna som medverkade i 

studien informerades även inför båda lektionstillfällena att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan. De två återstående kraven innebär att de som deltar i en studie 

ska lovas största möjliga konfidentialitet. Därför förvaras elevernas uppgifter på ett 

säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. I denna studie konfidentiliseras 

elevernas fullständiga namn genom att deras namn ersätts med fiktiva namn. 

Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att de uppgifter som är insamlade från 

eleverna endast får användas för forskningens ändamål.  

6 Resultat och Analys 

Detta avsnitt presenterar resultat och analys för studien. I första hand redogörs 

resultatet av båda lektionstillfällena som efterföljer en analys och jämförelse av båda 

lektionstillfällena. Avsnittet avslutas med en återkoppling till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

6.1 Lektionstillfälle ett – fokus på enkelriktad kommunikation 

Uppgiften (Se figur 1) som behandlades under lektionstillfälle ett fick eleverna till 

största del lösa på egen hand och anledningen till detta var för att se hur enkelriktad 

kommunikation påverkar elevernas problemlösningsförmåga. 

Efter att eleverna fick lösa uppgiften på egen hand fick de presentera sin lösning för 

de andra eleverna i gruppen. Detta gjorde att eleverna fick möjlighet att dela sina 

tankar med varandra för att skapa kommunikation, vilket är centralt för det 

sociokulturella perspektivet (Bråten, 1998; Skott, Jess & Lundin, 2010). 

6.1.1 Jonna – presentation ett 

Nedanför presenteras Jonnas lösning av problemlösningsuppgiften för 

lektionstillfälle ett. Därefter följer en förklaring kring hur Jonna resonerade för att nå 

en lösning på problemet.  

 

Lösning 1. Jonnas lösning av uppgift 1 
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Jonna förklarade att hon hade ritat 26 bollar på en lång rad och därefter delat bollarna 

i grupper om tre och därefter två. Totalt beräknades grupperna till sex grupper med 

tre bollar i varje och fyra grupper med två i varje. Därefter markerades vilka grupper 

som hörde till tennisbollarna respektive pingisbollarna.  

Jonna räknade ut att Hanna skulle få 18 tennisbollar och 8 pingisbollar, men eleven 

ändrade sig när hon presenterade sin lösningsstrategi. Jonna förstod, efter att ha 

lyssnat på två andra elevers förklaringar kring deras lösningsstrategier att hennes 

lösningsstrategi inte stämde överens med uppgiften. 

När Jonna presenterade sin lösning förklarade hon att hon hade räknat varje boll för 

sig istället för att räkna dem som grupper. Eleven förstod och kunde alltså förklara att 

hennes strategi inte stämde och kunde därefter ge en korrekt strategi för att lösa 

uppgiften. Jonna visade, i samråd med forskaren att det var sex grupper med tre bollar 

i varje grupp och att det återstod fyra grupper med två bollar i varje. Förklaringen 

gjordes att svaret därför borde vara att Hanna fick sex tennisbollar och fyra 

pingisbollar när hon bytte bort sina 26 golfbollar.  

6.1.2 Noel – presentation två  

Nedanför presenteras Noels lösning av uppgift ett och efterföljer om hur han 

resonerade kring sin lösningsstrategi.  

 

Lösning 2. Noels lösning av uppgift 1. 

Under presentationen förklarade Noel att han delat upp de 26 tennisbollarna i grupper 

om två och tre. Fortsättningsvis förklarade Noel att han började med att räkna ut hur 

många pingisbollar Hanna skulle få genom att räkna två-hopp till talet 20. Därefter 

räknade han grupperna som bildats och fick fram svaret att Hanna ska få 10 

pingisbollar, på så sätt visste Noel att det var sex tennisbollar som återstod, eftersom 

han uttryckte att 20+6=26. Noel resonerade därför att dessa sex bollar borde delas 

upp i två olika grupper, med tre bollar i varje grupp. 

6.2 Lektionstillfälle två – fokus på bidragande kommunikation 

Under detta lektionstillfälle arbetade eleverna med en problemlösningsuppgift (Se 

figur 2) och vidare hade lektionstillfället ett fokus på bidragande kommunikation 

(Brendefur & Frykholm, 2000). Detta innebar att eleverna fick en bredare möjlighet 

att reflektera kring matematik. 
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Under detta lektionstillfälle fick alla elever på något sätt ett huvudansvar, men det var 

den gemensamma gruppen som bidrog till att lösa uppgiften. Vidare kommer följande 

presentationer grunda sig på relevanta delar ur lektionstillfället, vilket kommer 

fokusera på två av deluppgifterna och hur dessa löstes. 

6.2.1 Uppgift a – Tim har ett paket mer än Emil 

Jonna fick ansvaret att anteckna och leda samtalet kring att lösa uppgift a. Hon börjar 

att resonera om att Tim borde ha 5 glasspaket och att Emil borde ha 4 glasspaket och 

Vilma flikar in och instämmer att det är det enda som kan fungera. Maja antecknar 

sina tankar genom att rita bilder på glasspaket och forskaren uppmärksammar hennes 

anteckningar genom att muntligt berätta vad Jonna gör. När Jonna ritar bilderna 

inflikar Vilma att hon kan skriva additionstecknet plus emellan för att tydliggöra att 

det är uppställningen 5+4 som ska göras. I detta skede gör Jonna ett adderingstecken 

mellan varje glasspaket, se bild nedan för ett förtydligande. 

 

Lösning 3. Jonnas lösning för uppgift a 

Vilma påpekar att det hade räckt att Jonna hade satt ett plustecken efter fyra 

glasspaket och före de resterande fem glasspaketen. Forskaren uppmärksammar detta 

genom att göra liknelsen i siffror genom att muntligt säga 4+5, men att Jonnas 

tankesätt inte är fel heller. Detta eftersom ett resonemang kan göras att de fyra 

glasspaketen kan ses som 1+1+1+1 och de återstående fem kan tolkas som 

1+1+1+1+1. 

Uppgiften fortsätter med att forskaren frågar om uppgiften är färdig och Vilma svarar 

ja. Vilma ombedes läsa uppgiften en gång till för att uppmärksamma uppgiftens 

information.  När hon läser uppgiften upptäcker hon på egen hand att uppgiften inte 

är löst. Samma elev får frågan hur gruppen ska gå vidare för att lösa uppgiften och 

hon svarar att hon ska ta 9 multiplicerat med 2 (9x2). Diskussionen fortsätter och 

eleverna kommer fram till att svaret inte kan nås om 9 multipliceras med 2 (9x2). 

Noel bidrar till diskussionen genom att uppmärksamma att det är hur många liter Emil 

har som uppgiften faktiskt handlar om. Samma elev säger att gruppen ska multiplicera 

4 med 2 (4x2) eftersom Emil totalt har 4 glasspaket med 2 liter glass i varje.  När 

Jonna antecknat gruppens tankar inflikar Anna att de måste ta 5 multiplicerat med 2 

(5x2). Noel kontrar med ett nej och förklarar vad frågan egentligen handlar om och 

resterande i gruppen håller med. 
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6.2.2 Uppgift b – Tim har fem paket färre än Emil 

Noel får i uppgift att föra anteckningar och resonera fram en lösning i samråd med 

sina klasskamrater. Han börjar med att räkna ut 9 subtraherat med 5 (9 – 5) och 

förklarar att han gör så eftersom det är nio paket och om Tim har fem paket färre så 

måste det innebära att 9 ska subtraheras med 5. De andra eleverna uppmuntras att 

delta i samtalet och Jonna resonerar på samma sätt som Noel precis har gjort, men 

ändrar sig sedan men säger sig inte veta hur hon ska fortsätta. 

Vilma förklarar sitt tankesätt för att lösa uppgiften. Hon talar om att ’’flytta över’’ 5 

glasspaket för att få 5 färre i ena ledet. Forskaren frågar samma elev vad hennes tankar 

är kring att ta 5 – 4 och får svaret att det inte går eftersom det bara är ett glasspaket 

färre i det scenariot. För att tydliggöra om eleverna förstår vad som innebär att något 

är färre ställs frågan om vad färre innebär och eleverna svarar att det innebär att något 

är mindre.  

Noel uppmanas av forskaren att rita paket för att få en tydligare struktur för att lösa 

uppgiften. Noel ritar upp paketen och drar ett streck så att det blir fem paket på ena 

sidan och fyra taket på andra sidan. Forskaren uppmärksammar att gruppen diskuterar 

att det inte går att lösa uppgiften på detta sätt och Vilma börjar då resonerar hur 

uppgiften kan lösas. 

Vilma resonerar om att Emil ska ha fem paket och Tim ska ha två paket. Vidare 

uttrycker hon att eftersom det är totalt nio glasspaket så fattas det två glasspaket och 

dessa ska därför läggas i Emils hög, alltså måste det skapas sju glasspaket, genom att 

ta 5+2.  

En av eleverna har fortfarande svårt att förstå Vilmas resonemang och därför ges en 

förklaring av forskaren hur uppgiften kan lösas. Förklaringen uppmärksammar 

räknesättet subtraktion och att svaret i en subtraktion kallas för differens. För att sedan 

kunna få fram talet fem som differens måste termerna som subtraheras vara sju och 

två. Vidare uppmärksammas det att 7+2=9 vilket visar hur glasspaketen är uppdelade. 

 

Lösning 4. Noels lösning för uppgift b. 
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6.3 Analys av lektionstillfällen 

Analysen av lektionstillfällena utgår från analysguiden och presenteras under två 

olika rubriker. Därefter presenteras en jämförelse om likheter och skillnader mellan 

de två lektionstillfällena. 

6.3.1 Analys av lektionstillfälle ett 

Generellt sätt skedde inte någon större kommunikativt samspel mellan deltagarna 

vilket troligen grundas i lektionens design gällande enkelriktad kommunikation 

(Brendefur & Frykholm, 2000). Denna form av kommunikation innebär att läraren 

dominerar kommunikationen för att föra undervisningen framåt. Exempel på detta är 

när eleverna presenterade sina lösningar och forskaren fick möjligheten att ställa 

slutna frågor och förtydliga otydliga resonemang. Detta bidrog i sin tur att eleverna 

inte fick lika stort utrymme att kommunicera sina strategier, idéer och tankar. 

Däremot gavs eleverna möjligheten att kommunicera sina strategier eftersom de 

redovisade för varandra hur de hade resonerat kring lösningen av uppgiften. På så sätt 

kan det motiveras att lektionstillfället även hade ett visst fokus på reflekterande 

kommunikation, vilket innebär att elever får möjlighet att diskutera matematik i grupp 

och bidra till en djupare reflektion.  

Enligt teorin ska elever kunna följa ett förväntat kommunikationssystem, alltså olika 

regler som deltagare i ett samtal förväntas förhålla sig till (Säljö, 2000). Samtliga 

elever kunde förhålla sig till det förväntade kommunikationssystemet under 

lektionstillfällets gång. Språket hjälpte även eleverna att hitta en balans mellan det 

abstrakta och konkreta, där det abstrakta var den skrivna frågan och det konkreta var 

deras lösning i skrift och muntligt. Detta visar att språket är en bidragande faktor för 

elevernas problemlösning, vilket även är något som går att urskilja ur det 

sociokulturella perspektivet. 

Möjligheter till lärande för eleverna skedde när de arbetade självständigt och vidare 

fick presentera sina lösningsstrategier. En möjlighet för eleverna att förstå uppgiften 

gavs till samtliga, men Jonna uttryckte sig inte förstå uppgiften från start. Efter att ha 

lyssnat på resterande elevers redovisningar kring deras lösningsstrategier uttryckte 

eleven i fråga att hon förstod uppgiften. Detta kan kopplas till imitation, vilket innebär 

att elever lär sig genom att imitera (Vygotskij, 2004). Den berörda eleven uttryckte 

att lösningen som hon hade applicerat inte gav en korrekt lösning och valde därför att 

förändra sin lösningsstrategi, tack vare att hon hade lyssnat till sina klasskamraters 

presentationer. Eftersom Jonna var uppmärksam på hur omgivningen beskrev och 

agerade för att lösa uppgiften, visar detta att omgivningen påverkar individen och att 

kommunikation och att interaktion som sker mellan människor spelar roll (Säljö, 

2000).  

Under lektionstillfällets gång var eleverna i behov av olika typer av stöd, exempelvis 

behövde vissa elever hjälp med att tydliggöra sina lösningsstrategier muntligt inför 

sina klasskamrater. En annan elev uttryckte att denne var i behov av stöd under det 

självständiga arbetet med uppgiften, ett stöd som innebar att olika förslag på strategier 

gavs som eleven kan använda för att lösa problemlösningsuppgifter. Läsning av 

uppgiften en extra gång och att förklara den med andra ord för att få en alternativ 

beskrivning är ett annat exempel på stöd som användes under lektionens gång. 
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Medierat lärande ger eleverna möjligheten att lära sig i samspel med andra i sin miljö 

(Bråten, 1998). Detta är ännu ett exempel på ett stöd som förekom under 

lektionstillfället, exempelvis när eleverna presenterade sina lösningar för varandra. 

Detta stöd bidrog till möjligheten till ökad förståelse om hur uppgiften kan lösas på 

flera olika sätt.  

6.3.2 Analys av lektionstillfälle två  

Lektionstillfälle två gav eleverna en större möjlighet att dela sina tankar med varandra 

och skapa kommunikation eftersom lektionen hade ett större fokus på att lära i 

samspel med varandra. I diskussionen så förhöll sig eleverna till 

kommunikationssystemet som förväntades av dem. Kommunikationssystemet är 

väsentligt för att elever ska kunna lära sig, uttrycker Säljö (2000). En förklaring till 

att kommunikationssystemet kunde följas var tack vare att eleverna gavs möjligheten 

att träna på att följa de regler som finns i ett sådant system.  

Språk och kommunikation är ett socialt redskap för individen (Bråten, 1998; Skott, 

Jess & Lundin, 2010) och detta gavs också avtryck under detta lektionstillfälle. 

Möjligheten för eleverna att hjälpa varandra fanns under hela lektionstillfällets gång 

eftersom eleverna gavs möjligheten att resonera gemensamt kring tankar och idéer 

för att nå lösningar på uppgiften. Språket visade ha en betydande roll för att eleverna 

skulle få en möjlighet att hitta en balans mellan det abstrakta och konkreta i 

problemlösningsuppgiften. Förklaringen till språkets väsentliga roll för en balans 

mellan abstrakt och konkret är att eleverna ritade och kommunicerade sina lösningar 

tillsammans som en enhet. De visade att de kunde utgå från något abstrakt och 

resonera sig fram till något konkret, nämligen en strategi för att lösa uppgiften. 

Samtliga elever gavs möjligheten till lärande genom att de fördes flertal diskussioner 

kring hur uppgiften kunde lösas. Olika strategier användes för att lösa uppgifterna och 

detta kunde möjliggöras tack vare att lektionstillfället hade ett fokus på bidragande 

kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000). Elevernas resonemang och strategier 

kan kopplas till medierat lärande (Bråten, 1998) eftersom eleverna fick möjligheten 

att utveckla sitt matematiska tänkande i samspel med andra i sin miljö. Vidare kan 

det även motiveras att imitation (Vygotskij, 2004) synliggjordes under detta 

lektionstillfälle. Anledningen till att lektionstillfället kan kopplas till detta begrepp är 

att eleverna som från början inte förstod hur uppgiften kunde lösas fick en förståelse 

kring hur den kunde lösas efter att deras klasskompisar förklarat hur de resonerar.  

Under lektionstillfället gavs eleverna möjligheten att ge varandra stöd. Anledningen 

till att den möjligheten gavs var för att eleverna uppmanades till att uttrycka sig 

muntligt. Detta visar vidare att diskussion i matematikundervisning bidrar till att 

elever lär sig i samspel med andra, genom att utbyta tankar, erfarenheter och 

kunskaper med varandra (Bråten, 1998; Skott, Jess & Lundin, 2010). Exempelvis 

visar sig detta när Vilma visar Jonna att det hade räckt att skriva ett additionstecken 

mellan glasspaketen. Ett annat exempel är när Vilma förklarar för Noel hur uppgift b 

kan lösas.  
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6.3.3 Jämförelse av lektionstillfällena 

Utifrån resultatet går det att utläsa att de olika typer av kommunikation som användes 

under lektionstillfällena påverkar eleverna på olika sätt i samband med arbete med 

problemlösning. Den första lektionen gav utrymme för en mer lärarstyrd undervisning 

och öppnade upp möjligheten för imitation, detta visade i sin tur att imitation som 

skedde under lektionstillfället gav eleverna en möjlighet att utveckla sin förståelse 

kring sin matematiska kunskap, detta eftersom eleverna endast kan ta till sig det som 

faller inom deras proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2004). 

Utifrån de båda lektionstillfällena kan det utläsas att lektionstillfälle två som hade en 

inriktning på bidragande kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000) gav eleverna 

en bättre möjlighet att arbeta tillsammans. Detta bidrog till att eleverna gavs en 

möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande i samspel med varandra och detta 

kan vidare kopplas till medierat lärande (Bråten, 1998). Även om lektionstillfälle två 

gav eleverna en större möjlighet att träna på att förhålla sig till ett 

kommunikationssystem, så gav även det första lektionstillfället eleverna chansen att 

öva på detta. Förklaringen till detta är att eleverna under lektionstillfälle ett gavs 

utrymme att presentera sina lösningsstrategier en åt gången och utveckla sitt språk 

och sina ord med hjälp av slutna frågor. De slutna frågorna möjliggjordes som stöd 

för eleverna för att tydliggöra deras tankar i den mån det behövdes. 

Stödet som eleverna fick under lektionstillfällena såg olika ut om en jämförelse görs 

mellan lektionstillfälle ett och två. Det första lektionstillfället tillät eleverna att få mer 

stöd från läraren, medan lektionstillfälle två gav stödmöjligheter både från lärare och 

resterande elever i gruppen. Anledningen till att eleverna kunde hjälpa varandra mer 

under det senare lektionstillfället var för att undervisningen möjliggjorde djupare och 

mer reflekterande diskussioner mellan eleverna. 

6.4 Återkoppling till syfte och forskningsfrågor 

Utifrån resultatet och analysen kan det urskiljas att problemlösningslektioner i 

matematikundervisning kan designas med olika kommunikativa 

undervisningsmetoder. Beroende på vilken kommunikativ undervisningsmetod som 

används påverkas eleverna på olika sätt. I en matematikundervisning där eleverna 

uppmuntras till att ta mer ansvar, att samarbeta tillsammans med andra i sin 

omgivning, får eleverna mer möjligheter att uttrycka sina matematiska strategier, 

idéer och tankar. Eleverna kan också uttrycka detta genom kommunikativ 

undervisningsmetod som gör att läraren för kommunikation framåt i undervisningen, 

men då uttrycker eleverna dessa genom att läraren exempelvis ställer slutna frågor 

som utmanar eleven att utveckla sitt matematiska tänkande och kommunikationen kan 

föras framåt. 

Oavsett vilken kommunikativ undervisningsmetod som används i 

matematikundervisning i samband med problemlösning så kan elevernas 

problemlösningsförmåga främjas på olika sätt. I en undervisning som fokuserar på 

enkelriktad kommunikation kan elevers problemlösningsförmåga främjas genom 

imitation exempelvis. Vid användning av bidragande kommunikation kan medierat 

lärande främja elevers problemlösningsförmåga eftersom detta syftar till att 
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människor lär sig i samspel med andra, vilket är en central roll i en bidragande 

kommunikation.  

7 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt presenteras en diskussion utifrån metod, resultat, analys. 

Avsnittet avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning.  

7.1 Metod 

I metoden beskrivs det att videoinspelning användes för att i efterhand kunna 

analysera materialet. I detta skede är det dock viktigt att uppmärksamma att 

inspelningarna också bidrog till tekniska svårigheter, där det mest väsentliga att 

uppmärksamma är att hela lektionstillfälle ett inte spelades in. Därför påverkas 

studiens validitet, vilket innebär att det jag kommer ihåg från det som inte spelades in 

kanske inte stämmer överens med verkligheten.  

Tillförlitlighet är ett begrepp som ifrågasätter om samma resultat hade kunnat nåtts i 

framtida forskning, med samma verktyg (Denscombe, 2009). Det är svårt att uttrycka 

om samma resultat hade kunnat nås med samma mätverktyg om undersökningen 

genomförs för framtida forskning. Anledningen till detta är att elever är enskilda 

individer som lär sig på olika sätt, alltså det som fungerar för en elev kanske inte är 

lösningen för en annan.  

7.2 Resultat och analys 

Resultatet och analysen visar att imitation kan vara av användning i 

matematikundervisning, att det kan ge en möjlighet till elever att utveckla sin 

matematiska kunskap. I relation till det som framkommit i viss tidigare forskning så 

är imitation inte att föredra i matematikundervisning (Hibert, 2003; Niss, 2007) 

eftersom det kan leda till att innebörden av matematiken inte förstås av eleverna. 

Däremot finns det andra forskare (Sternberg & Kaufmann 2012; Sternberg, 

Kaufmann & Pretz, 2003) som uppmärksammar att skolan visst borde sträva efter 

matematikundervisning som har imitation i fokus eftersom det kan ge elever 

möjligheten att på ett mer kreativt sätt lösa matematiska uppgifter på. Mina personliga 

tankar förändrades under studiens gång kring just imitation i matematikundervisning. 

Innan lektionstillfällena genomfördes hade jag en negativ inställning till imitation i 

undervisning, då jag ansåg att det innebar att elever kopierade lösningar rakt av och 

att de inte lärde sig något av det. Min åsikt kring imitation förändrades efter 

lektionstillfällena och jag fick en annan syn på det när det visade sig att en av eleverna 

förstod hur denne skulle kunna lösa uppgiften efter att ha lyssnat till hur 

klasskamraterna löst problemet. 

Kommunikation spelar en stor roll i undervisning och det finns flera olika typer av 

kommunikation. I forskningsbakgrunden (Se 3. Forskningsbakgrund) presenteras 

Brendefur & Frykholms (2000) tolkning av kommunikativa undervisningsmetoder 

och två av dessa användes under lektionstillfällena. Kommunikationsmetoderna 

visade sig främja elevers problemlösningsförmåga på olika sätt. Den enkelriktade 
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kommunikationen som användes under lektionstillfälle ett öppnade upp möjligheten 

för imitation när eleverna fick presentera sina lösningar. Enkelriktad kommunikation 

bidrar också till att läraren kan ställa slutna frågor för att eleverna ska få en möjlighet 

att utveckla sig sin matematiska kompetens muntligt.  

7.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Slutsatsen som kan tas utifrån denna studie är att olika kommunikativa 

undervisningsformer påverkar elever på olika sätt. Det ska även tilläggas att de 

kommunikativa undervisningsmetoder som används för studiens syfte har främjat 

elevers problemlösningsförmåga. Däremot tycks en kommunikativ 

undervisningsmetod som syftar till att ge möjligheter till elever att lära sig i samspel 

med andra visa mer effekt för främjandet av problemlösningsförmågan, än en 

kommunikativ undervisning som låter eleverna arbeta självständigt med 

problemlösningsuppgifter. 

Förslag till fortsatt forskning är att uppmärksamma elevers perspektiv kring ämnet, 

alltså hur elever uppfattar att olika kommunikativa undervisningsformer påverkar 

deras problemlösningsförmåga. Detta kan exempelvis ske genom att intervjua 

eleverna efter en problemlösningslektion med kommunikativ undervisning för att se 

hur de uppfattat uppgifterna och undervisningsformen. Fortsättningsvis kan detta 

jämföras med att utföra samma procedur en gång till, men med en annan typ av 

kommunikativ undervisningsform för att sedan jämföra elevernas tankar från de båda 

lektionerna. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersökningen kan genomföras på 

fler elever för att få ett större urval representerad. Detta kan även förslagsvis 

genomföras på fler skolor eftersom elever är enskilda individer och inte lär sig på 

samma sätt. Därav kan intresse finnas att se hur olika kommunikativa 

undervisningsformer påverkar olika elevers problemlösningsförmåga.  
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matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

 

Syftet med mitt självständiga arbete är att se hur kommunikativ undervisningsmetod påverkar 

elevers problemlösningsförmåga i matematik. 

 

Deltagande i studien innebär att era barn kommer att delta vid två olika lektionstillfällen för 

att se hur olika undervisningsmetoder kan påverka deras problemlösningsförmåga i matematik. 

Eftersom att ditt/ert barn kommer att filmas vid  båda lektionstillfällena behöver ni som 

vårdnadshavare godkänna att ditt/ert barn får bli filmat. Videoinspelningen kommer endast 

användas för datainsamling under studiens gång och kommer därefter raderas. 

 

Den insamlade empirin kommer enbart vara tillgänglig för mig och min handledare samt 

examinatorn för det självständiga arbetet. Samtliga inblandade i studien kommer att 
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Det självständiga arbetet faller under dataskyddsförordningen, GDPR.  
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utan närmare motivering.    
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Student: 

Alexandra Gaspar 

ag223bn@student.lnu.se 
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Lena Karlsson 

Lena.karlsson@lnu.se 

  

Samtycke till att delta  

Jag har fått information och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga 
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och och elevers problemlösningsförmåga 
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