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Abstract 
 

The aim of the study is to partly describe pupils’ conceptions of a group task, and partly 

describe if these conceptions can be tied to the pupils’ way of solving the tasks. A 

mathematical task was used. Qualitative data are collected about pupils’ methods to solve the 

task. Ontologically and epistemologically, the investigation has its basis in Bhaskar’s critical 

realism. The methodological approach of the study is partly phenomenographical. The 

methods for collecting the data were open observations and recording of conversations, a 

group interview and field notes. The participants in the study were three groups of pupils in 

grade 6 in the public school. The results show that the discussions in the group, generally, 

went well. However, several pupils had difficulties understanding the content of the task. 

Both the ability to solve the task and how the task was solved differed among the pupils. Also 

the group process differed. The investigation shows that several pupils could not interpret and 

solve the task in a satisfying way. Everyone did not understand that the answer should be 

written in decimal fractions. Several pupils seemed to be missing the knowledge required to 

solve the task. Nevertheless, some pupils perceived the task correctly and solved it, even 

though the methods to solve it varied. Several pupils showed that they could listen to each 

other in their groups. In the discussion some consequences for practical teaching situations are 

ventilated. 
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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är dels att beskriva elevers uppfattningar om en gruppuppgift, dels att beskriva 

om dessa uppfattningar kan knytas till elevernas sätt att lösa uppgifterna. En matematisk 

uppgift användes. Kvalitativa data insamlas om elevers sätt att lösa uppgiften. Ontologiskt 

och epistemologiskt har undersökningen sin grund i Bhaskars vetenskapliga realism. Den 

metodiska ansatsen i studien är delvis fenomenografisk. 

Datainsamlingsmetoder var öppen observation och inspelning av samtal, gruppintervju och 

fältanteckningar. Deltagarna i studien var tre grupper av elever, i år 6, inom den kommunala 

skolan.  

Resultaten visar att diskussionerna i grupperna, till stor del, fungerade bra. Flera elever hade 

emellertid problem med att tolka uppgiftens innehåll. Såväl lösningsförmågan som sättet att 

lösa uppgiften varierade bland eleverna. Även grupprocessen såg olika ut. Undersökningen 

visar att flera elever inte kunde tolka och lösa uppgiften tillfredsställande. 

Alla uppfattade inte att lösningen skulle skrivas i decimalform. Flera elever föreföll sakna de 

kunskaper som behövdes för att lösa uppgiften. Dock uppfattade några uppgiften rätt och löste 

den även om lösningssätten varierade. Flera elever visade att de kunde lyssna på varandra i 

gruppen. I diskussionen ventileras några konsekvenser för praktiska undervisningssituationer. 
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Inledning

Frågan om hur elever förvärvar sig kunskaper är något jag mötte i praktiken under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Eftersom matematik är ett av de ämnen som ingår i 

min lärarutbildning blev det lockande för mig att fokusera på något med anknytning till det 

ämnet. Intresset för val av uppsatsämne väcktes definitivt när jag läste en artikel som skrevs 

till en ämnesdidaktisk konferens i Kolmården 25-27 november, 1996 (Wistedt m.fl. 1996). 

Dessa forskare menar att det går att föra samtal mellan olika vetenskaper. I artikeln sker 

samtalen mellan pedagogik och matematik. Syftet med artikeln är att belysa 

kunskapsbildningens problem. Forskarna hävdar att dialogen är möjlig och att den kan gagna 

båda ämnen. De menar även att dialogen är fruktbar ”för teoribildningen inom det 

ämnesdidaktiska forskningsfältet”(s.1). De belyser detta med exempel från hur barn lär sig 

matematik. I försöken som ligger till grund för artikeln fick grupper av elever i år 5 diskutera 

olika problem inom matematik.  Att de även använde sig av grupparbete i detta sammanhang 

väckte mitt intresse. I min förförståelse finns grupparbete som en bra arbetsform där eleverna 

får diskutera och delge varandra deras olika kunskaper. Av forskarnas artikel framgår det att 

de var intresserade av att se om eleverna skulle lyckas med att hantera oändlighetsproblemet 

med den uppgift de fick att lösa. Även jag såg det som en intressant utmaning för eleverna, 

vilket gav mig ytterligare inspiration för mitt eget examensarbete. För att utveckla min egen 

förmåga att tänka i ett vidare perspektiv gällande elevers uppfattningar om uppgifter, ville jag 

fördjupa mig i något liknande. 

I mitt sökande efter det vidare perspektivet letade jag mig fram i 

forskningslitteraturen. Där hittade jag Creswell (2009) som menar att de bakomliggande stora 

filosofiska frågorna ofta förblir dolda i forskning trots att de har stor betydelse för 

ifrågavarande forskning. Därför skriver han: I suggest that individuals preparing a research 

proposal or plan make explicit the larger philosofical ideas they espouse (s.5). I den andan 

konstaterar jag att frågan om hur man uppfattar verkligheten kan hänföras till en ontologisk 

fråga. För att forskningsmässigt kunna göra något av mitt intresse för hur elever förvärvar sig 

kunskaper måste jag först tänka på vad det är jag kan få kunskap om. Det är den ontologiska 

frågan vars svar kan leda mig till hur jag kan bära mig åt för att nå den kunskapen, vilket i sin 

tur är en epistemologisk fråga. 

Vad kan man då få kunskap om? Traditionellt verkar det ha funnits två  

hållningar i den frågan, den materialistiska och den idealistiska (Molander, 1988). Den 

materialistiska förkunnar att …verkligheten är av materiell karaktär  medan idealismen antar 

att…hela verkligheten är av andlig natur    (Molander, 1988, s. 241). I en avhandling i ämnet 

lärande (Jernström, 2000) fann jag att det i lärande sammanhang kan vara framgångsrikt att 

förena båda dessa hållningar. Det har Jernström gjort genom att ontologiskt och 

epistemologiskt luta sig mot …modern vetenskaplig realism…(s.42). Enligt Hylmö (2007) är 

den strömningen …nära förknippad med engelsmannen Roy Bhaskar (Hylmö, s.4, 2007). 

Jernström ansluter sig till Bhaskar (1989) och menar att man inte kan utesluta att…det finns 

en verklighet bortanför empirin, bortanför den framställan av verkligheten, som 

informanterna och jag själv gör (s.43). 

När jag i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet  (Lpo94) läser att…Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov…(Lpo s.4) så menar jag att det just handlar om detta. Elevernas olika förutsättningar 

och behov är inte direkt synliga och i den bemärkelsen ligger de utanför empirin, men ändock 

verkar dessa förutsättningar och behov i den faktiska undervisningssituationen. Empirin kan i 
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bästa fall då tas som indikationer på något som jag till fullo inte kommer åt. Min formulering 

av syftet för uppsatsen måste ses med den förutsättningen. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att dels beskriva elevers uppfattningar om en gruppuppgift, dels 

att beskriva om dessa uppfattningar kan knytas till elevernas sätt att lösa uppgiften.  

Detta i sin tur öppnar för möjligheten att se tendenser till förklaringar av elevernas sätt att 

resonera. 

 

Frågeställningar  

Hur uppfattar elever en gruppuppgift? 

Kan uppfattningarna knytas till elevernas sätt att lösa uppgiften? 
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Teoretisk Bakgrund 

Historiskt sett har matematik som ett ämne i undervisningssammanhang varit aktuell kanske i 

400 år.  Åtminstone anger Lindroth (1975) att ämnet visserligen inte nämns i skolordningarna 

på 1500 talet men blir aktuellt i början av 1600 talet. Det är också 1614 som Aurelius 

räknelära kommer ut. Den anses vara den första svenskspråkiga läroboken i matematik för 

allmogen (Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 1995). Förhållandevis tidigt kom också 

den första avhandlingen som behandlade skolmatematik. Den byggde på undersökningar om 

hur barn tänkte när de räknade (Jonsson, 1919). I olika källor kan man se att det man idag kan 

kalla matematikdidaktisk forskning också utvecklades de kommande årtiondena. Björkqvist 

(2003) menar att under den första hälften av 1900 talet utvecklades forskningen från att 

huvudsakligen vara inriktad på vägledning till att något senare betona åskådligheten i 

undervisningen för att vid århundradets mitt syssla med till exempel diagnostiska prov.  

Under 1960 talet verkar det dock ha varit en nedgång som av vissa (t ex 

Johansson, 1985/86) kopplas ihop med det som då kallades för ”den nya matematiken” i form 

av bland annat mängdlära som en följd av den läroplan som infördes (Lgr 69). Till läroplanen 

fogades supplement med kompletterande anvisningar och kommentarer avseende matematik. 

En markant ökning av forskningen sker från mitten av 1980 talet Johansson (1991). Den 

sammanfaller med att en bok om fackdidaktik kommer ut (Marton, 1986). Den 

sammankopplingen görs åtminstone av Björkqvist (2003). Så småningom börjar också 

forskare gruppera sig kring matematikdidaktik. En tidig sådan gruppering uppstår vid Umeå 

universitet 1994 (www.math.umu.se).  I slutet av 1990 talet tog dåvarande vd:n för 

Riksbankens Jubileumsfond, Dan Brännström, också i fonden upp en diskussion om behovet 

av forskarutbildning med inriktning på matematikdidaktik 
1
. Det ledde till att fonden 

beslutade att avsätta resurser för en sådan forskarskola (Brandell, 2009). Det innebar att 

forskarutbildningsämnet blev etablerat.  

Av förteckningar över publicerade uppsatser, examensarbeten vid universiteten 

kan man se att matematikdidaktiskt inriktade undersökningar även på den nivån ökar från 

1980 talets mitt. Dessa sätter såväl pedagoger (Bertilsson, 2010) som elever (Abrahamsson, 

2010) i fokus. Den inriktning jag valt för mitt arbete har också en viss anknytning till en tidig 

sådan uppsats som handlar om hur individer uppfattar begreppssamband i matematikämnet (af 

Ekenstam,1984). Mitt arbete är emellertid högaktuellt i ett annat sammanhang, nämligen 

genom att det är ett bidrag i den typ av forskning som Vetenskapsrådet (2007) särskilt har 

pekat ut som angelägen. Efter att ha pekat på behovet av didaktisk forskning lyfter man fram 

särskilda insatser med koppling till matematikämnet. Samtidigt menar Vetenskapsrådet att 

…Forskning om lärande är en förutsättning för utveckling av didaktisk kunskap (s.20). 

I samma skrift har Vetenskapsrådet också påtalat att den didaktiska forskningen varit alltför 

snävt ämnesdidaktiskt …och tämligen normativt och behöver utvecklas både vad gäller 

perspektiv och kvalitet (s.20).  

Det föll sig därför naturligt att i den här uppsatsen lägga tonvikten i den teoretiska 

referensramen på forskning om kunskapsbildning. Flera av Martons texter i Marton & Booth 

(2000) bygger på forskning med universitetsstudenter, som deltagare. Enligt Marton & Both 

                                                 
1
 Muntlig uppgift 2011-03-14 från Henning Johansson som då var ledamot i en av fondens 

bedömargrupper och i fondens styrelse. 

http://www.math.umu.se/
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sker emellertid tolkning av texter och problemlösning på samma sätt bland studenter som 

bland elever i de lägre åldrarna. Utifrån det är litteraturen om kunskapsbildning vald. 

Innehållet i artiklarna är dels kunskapsbildning mera generellt men även specifikt inom 

matematik. Tidigt i litteraturstudierna framstod det också att undervisningens organisering i 

grupparbete kunde ha betydelse för lärandeprocesserna. Det föranledde att viss fördjupning 

även i litteratur om gruppdynamik har gjorts. I läroplanen (Lpo 94) ges direktiv för ett 

elevperspektiv. För kunskapsbildning krävs både lärandeprocess och undervisning. Läraren 

har ett stort ansvar, därför finns ett avsnitt med om vad som krävs av läraren.  

Kunskapsbildning 

Vardagskunskaper 

Jablonka (2009) beskriver ”varje dags” aktiviteter som vanliga aktiviteter där människor är 

involverade, i familjen och kamratgrupper, t.ex. I en del av vardagspraktik ingår matematik 

men att det inte är vedertaget att använda de kunskaperna i utbildning. Det beror på att det 

inte har studerats vid konventionella institutioner där undervisning och praktik i matematik 

sker.  Även om en observatör kan identifiera de matematiska komponenterna är det inte säkert 

att människor är medvetna om att de använder matematik. 

Enligt Wistedt m.fl. (1992) ska ett uttalat mål för vardagsanknytningen vara att 

eleverna ges tillfälle att använda sina tidigare kunskaper i skolan. Forskarna har studerat 

grupper av elever som arbetar med problemlösning. De följde två olika grupper för två olika 

uppgifter. Det var fem elever i den första gruppen och fyra i den andra. 

Den första uppgiften, som var hämtad från tidskriften Illustrerad vetenskap, innebar följande: 
 

Johan och Eva sprang i kapp hundra meter. Eva sprang över mållinjen när Johan passerade 

märket för 95 meter, så hon vann loppet. Vid en ny kapplöpning startade Eva fem meter bakom 

startlinjen. Johan fick alltså ett försprång på precis de fem meter han kom efter. Om nu båda springer 

lika snabbt hela vägen och med samma hastighet som i det föregående loppet, vem vinner då det andra 

loppet (s.37-38). 
 

Gruppen arbetade självständigt utan lärare men med en observatör i rummet. Eleverna 

diskuterade sina olika förslag och tecknade på sina lösningar. Det fanns inte någon entydig 

ledtråd för lösningen och eleverna försökte hitta argument för sina egna ståndpunkter. En av 

flickorna tänkte sig kapplöpningen som den skulle se ut i verkligheten där två levande barn 

sprang ikapp. Hon såg inte de matematiskt intressanta aspekterna utan gav uppgiften en 

vardagstolkning.  

Forskarna kunde se olika tolkningar av exemplet. Eleverna kom så småningom 

fram till att Eva vann och att de hunnit ikapp varandra vid 95 metersstrecket. De löste 

uppgiften för att läraren ville det. Uppgiftens syfte kan, enligt forskarna, vara både otydligt 

och osynligt. Det kan vara svårt för eleverna att förstå intentionerna och då kan enstaka ord 

eller ordvändningar, i uppgiftstexten, uppmärksammas av eleverna och underlätta för 

problemlösningen. Eleverna upptäckte att det lönade sig att granska formuleringarna i texten. 

 

Den andra uppgiften innebar:  
 

Tals uppdelning i faktorer. Eleverna har tidigare arbetat med faktoruppdelning av tal som  

de själva valt, men den här gången ska de illustrera uppdelningen genom att bygga rektanglar av 

klossar. Läraren säger att ”ni ska bygga talet 2 på så många sätt ni kan” (s.69). 
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Övningens idé var att barnen skulle dela upp positiva hela tal i hela faktorer och 

illustrera med klossar utlagda i motsvarande rektanglar. Enligt läraren skulle eleverna göra 

matematiska upptäckter, att skaffa sig ”en annan vinkel på multiplikation”. Alla elever gjorde 

inte upptäckter. De var osäkra på hur byggandet skulle gå till. 

Forskarna som följde samtalen i gruppen upptäckte att eleverna varvade 

matematiska frågor med hur de skulle beskrivas med hjälp av matematiska symboler. 

Eleverna tillbringade mycket av tiden med att framställa talen som rektanglar. Ordningen för 

faktorerna var en fråga om konventioner. Studien visar att det är tveksamt om eleverna förstår 

att det underlättar för kommunikationen och är praktiskt om alla har samma konventioner. 

 

Petersson (2005) diskuterar hur en person lär sig utifrån ett vardagligt 

perspektiv. Hon menar att för att lösa problem i vardagen förs ett resonemang som är 

förklarande och problemet går att lösa. En jämförelse görs med utbildningssituationer där 

studenter måste förstå varför saker sker ur ett enda synsätt där andra förklaringar inte kan 

användas. De senaste fyrtio årens utbildningsforskning pekar på att mera naiva uppfattningar, 

s.k. sunt förnuft kunskaper (i artikeln används begreppet ”common sense”, min kommentar) 

ofta är tillräckliga för att förstå ett mera teoretisk synsätt. Med det menas, enligt Petersson, att 

studenters lärandeprocess kan ses som ett resultat av interaktionen mellan vad de blir lärda 

genom utbildning och deras egna idéer eller uppfattningar. Inom forskningen benämns den 

lärandestrategin som ”The alternative framework concept” och introducerades, enligt 

Petersson (2005), av Driver & Easley (1978).  

Konstruktivism och Socialkonstruktivism 

Grunden till den ovan berörda lärandestrategin är konstruktivism, enligt Petersson (2005). I 

det perspektivet uppstår uppfattningar ur en process av anpassning, assimilation och 

ackomodation till både innehållet och den situation där innehållet i ämnet är presenterat. 

Konstruktivismen anges ofta, enligt Petersson, vara grundad i Piagets (1896 – 1980) lära om 

den kognitiva utvecklingen där begreppen assimilation och ackomodation är centrala. Som 

texten kan förstås är assimilation den process som sker när den lärande tar in nya kunskaper 

och ackommodation är den process som innebär en förändring av synen på kunskaper, d.v.s. 

kunskaper görs till något eget och bestående. Piaget menade att inlärning
2
 alltid sker i ett 

sammanhang (Petersson, 2005). Hult (2003) uttrycker det på följande sätt: 

 
Konstruktivismens idé är att kunskap är en konstruktion och att varje individ skapar sin egen 

uppfattning, sin egen kunskap genom att först assimilera intryck och information och därefter sker en 

ackomodation då tankestrukturerna måste ombildas, p.g.a. nya intryck, ny information som inte går att 

enkelt inplacera i tidigare utvecklade tankestrukturer (s.18). 

 

Att tillskriva Piaget en socialkonstruktivistisk status är kanske inte helt riktigt. 

Åtminstone har den norske forskaren Vibeke Grøver Aukrust (Grøver Aukrust, 1996) starkt 

ifrågasatt det. Hon har pekat på att Piaget underskattade även det lilla barnets förmåga till 

samspel med andra. Hon menar också att Piaget inte hade något kulturperspektiv: Piaget 

studerte barn i Geneve, men ville beskrive universell utvikling. Det kulturløse kommer også 

fram ved at han var mye mer opptatt av strukturene i barns forståelse enn hva de førsto noe 

om, som åpenbart er sterkt kulturavhengig (s.5). 

                                                 
2
 Notera här att Piaget sysslade med inlärning och att `lärande` som begrepp har utvecklats 

främst från 1990 talet och senare (Jernström, 2000). 
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Vygotskij (1896 – 1934) tillskrivs istället av många vara den mot vilken 

socialkonstruktivismen vilar. Han myntade orden ’mind in socity’, vilket innebar, citerar 

Andersson (2001): ”Individens mentala utveckling, menade han, kan bara förstås som ett 

samspel med den sociala omgivningen – familj, kamrater, skola, närsamhälle, stat, kultur” (s. 

10). För att människor ska upptäcka och tillägna sig kunskaper behöver de vägledas genom 

aktivt deltagande tillsammans med andra människor som kan ”berätta, förklara, diskutera, 

lösa problem, etc.”(Andersson, 2001, s. 10).  

Vygotskij menade, enligt Andersson (2001): ”Med andra ord – social och individuell 

konstruktion av kunnande är komplementära processer som båda är nödvändiga för det 

naturvetenskapliga lärandet” (s.12-13). Marton & Booth (2000) använder begreppet social 

konstruktivism som ett begrepp för en mängd olika forskningsinriktningar. Gemensamt är 

tonvikten på det som omger individen: ”framförallt relationer mellan individer, grupper, 

gemenskaper, situationer, seder och bruk, språk, kultur och samhälle” (s.28.).  

Den forskare i Sverige som främst förknippas med socialkonstruktivismen är 

emellertid Roger Säljö (2000). I en artikel tillsammans med en kollega visar han också på 

lärandets situerade karaktär även i en yrkessituation i en fabrik (Ramsten & Säljö, 2004). 

 

Problemlösning i matematik 

Problemlösning i matematik, syftar oftast på vad läraren eller läroboksförfattaren har för 

avsikt med en uppgift när den konstrueras (Wistedt m.fl., 1996). Författarna menar emellertid 

att det är eleverna som avgör hur uppgifter löses, en lärare eller text kan aldrig berätta hur 

eleverna ska agera i sitt sätt att lösa en uppgift. Eftersom det är deras tankar och erfarenheter 

som avgränsar de regler eleverna arbetar efter. Wistedt m.fl. (1996) menar att: ”Vad elever lär 

sig, hur de gör det och med vilka intentioner, är frågor som måste studeras med 

hänsynstagande till de unika dragen i lärandesituationen” (s.1). 

 

 Vidare skriver författarna om vikten av att förbereda de matematiska uppgifterna ur ett 

elevperspektiv, d.v.s. pedagogen bör sätta sig in i vilka olika lösningar uppgiften kan tänkas 

ha. Eleverna har så många olika unika tankebanor, så det gäller, som pedagog, att inte fastna i 

”sitt eget tänkande”.  Författarna menar att: 

 
När matematiker reflekterar över lärande i sitt ämne använder de vanligen exempel ur egen 

fatabur, minnen av hur de själva lärt sig, eller till exempel från den egna undervisningen som 

på något sätt har gjort intryck (s. 2-3). 

 

Lester, F (2000) anser att förmågan att lösa problem i matematik utvecklas under lång tid och 

långsamt. Han menar att förmågan kräver mer än att bara direkt kunna tillämpa ett 

matematiskt kunnande. Det ”krävs kunskaper och användning, kontroll, uppfattningar av 

matematik, affekter och socio-kulturellt sammanhang”(s.85). Lester skriver att affekter 

påverkar motivation, intresse, självförtroende, förmåga att stå emot svårigheter, villighet att ta 

risker, tolerans för osäkerhet och förmåga att ge upp. Han skiljer mellan attityder och känslor 

och menar att attityder är egenskaper som även kan vara kortvariga. Känslor är 

situationsspecifika. Han skriver även att det sociala och kulturella arvet spelar stor roll i hur 

matematik uppfattas. Man kan dock ifrågasätta Lesters uppfattning om attitydernas 
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kortvarighet. Oppenheim (2000) betecknar attityder som något djupliggande vilka oftast är 

långlivade och dessutom svåra att även forskningsmässigt komma åt. 

 

Wistedt & Martinsson (1996) diskuterar kommunikationens roll när elever strävar efter att 

förstå ett matematiskt innehåll. De beskriver hur problem och lösningar är realiserade och 

förkastade när elever i grupp, utan lärare, löser ett givet problem. När lärandet i matematik 

diskuteras finns en allmän uppfattning om att elever kan bemästra matematiska problem 

lättare i grupp än individuellt. Förståelsen av ett matematiskt innehåll kan öka genom bidrag 

av andra. Även Andrejs Dunkels (1996) har visat på grupprocessernas betydelse och även 

utvecklat en teori om hur detta sökande, som han benämner ”fumbling” utvecklar kunskapen. 

Med det begreppet menar han att elever i grupp famlande söker någon lösning. 

Den forskning som ligger till grund för Wistedt & Martinssons artikel är video – 

och hörbar inspelning av fyra grupper som löser ett matematiskt problem med oändlighet 

inblandad. Problemet är detsamma som i föreliggande uppsats, se bilaga 2 (min kommentar) 

och eleverna är 11 år. 

Observationer har gjorts av interaktionen mellan kamrater, i små grupper, för att beskriva den 

micro- sociala processen som är involverad (Brown & Palincsar, 1989, Perret- Clermont, 

1991, Wistedt, 1994a) i Wistedt & Martinsson, 1996. 

De nämnda forskarna har visat att kamratinteraktion kan utöka och berika barns 

diskussioner. Wistedt & Martinsson pekar på ytterligare en aspekt av gemensam 

problemlösning. Det är att möjliga variationer av tankar är begränsade i interaktion och att de 

begränsningarna kan hjälpa eleverna att få en djupare förståelse av ett matematiskt innehåll. 

Forskarna visar att genom att utveckla argument och idéer som görs, enbart i 

gruppdiskussionen, får eleverna en förståelse som överskrider den de hade initialt. 

 

Definition av begreppet uppfattning 

En vardaglig definition är, enligt Svenska Akademiens ordlista (2006), att verbet uppfatta 

innebär urskilja, förstå. En uppfattning är en mening, en åsikt. Dahlgren & Sjöström (2002) 

uttrycker det med hur människor gör fenomen begripliga för sig själva. Marton & Booth 

(2000) intar den lärandes perspektiv i forskningen som studerar den lärandes sätt att erfara en 

specifik situation som att ”läsa en given text eller att lösa ett givet problem” (s.81). 

Lärandesituationen har två aspekter som sammanflätas, d.v.s. ”hur -och vad –aspekten” (s.81). 

Hur-aspekten står för de erfarenheter den lärande får av att läsa en text eller att lösa ett 

problem, d.v.s. den övergripande förståelsen av lärande. Vad – aspekten syftar på erfarandet 

av texten eller problemet, d.v.s. en förståelse för ämnet eller de fenomen som ingår i 

problemet.  

Uppfattningar i föreliggande studie innebär elevernas utsagor gällande erfarenheter och 

förståelse av uppgiften i grupparbetet, d.v.s. vad- och hur- aspekterna.  

 

Uppfattningar av texter 

Marton & Booth (2000) skriver om studenters olika uppfattningar om en och samma text. 

Författarna menar att även om studenter blir presenterade en och samma text, har texten olika 

innebörd beroende av vem som läser texten. Budskapet i texten kan misstolkas, utifrån vad 

läraren vill att studenten ska ta del av. Vidare, skriver författarna, att en text tolkas olika 

beroende av vilken relation studenten har till texten. 
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Texten i Marton & Booth beskriver, till stor del, universitetsstudenter. 

Författarna refererar dock även till forskning där yngre barn ingår. Exempel på refererade 

studier är Pramling (1983, 1986) som genomförde en undersökning angående föreställningar 

om lärande hos barn mellan tre till åtta år. Ekblad (1995) studerade vad som krävdes av 

sjuåringar att lära sig matematik. De hade precis börjat skolan. Matematiken i studien var 

inriktad på en matematik som grundas på räknefärdigheter. 

Dahlgren & Olsson (1985) genomförde en intervjustudie med sexåriga barn. De 

studerade vilken syn barnen hade på att behöva lära sig läsa och skriva. En minoritet av 

barnen såg inte poängen med att läsa och skriva. Marton & Booth anser att även elever i de 

lägre åldrarna tolkar texter och problemlösning utifrån synsätt och erfarenheter. Enligt 

författarna är lärande ett sätt att få kunskaper om världen och det innebär en förmåga att på ett 

särskilt sätt få erfarenheter.  De menar att:  

 
 På det sättet ”blir vi logiskt sett begränsade till att se på undervisning som en pedagogisk insats… 

Med hänsyn till det syftet är den lärande och dennes erfarenhet av världen (den lärandes kunskap) 

oupplösligen sammanflätade (s.223- 224). 

 

Av det följer att lärarens medvetande, d.v.s. med avsikten och undervisningen måste hänsyn 

tas till den lärande och innehållet i det som ingår i undervisningen. 

Författarna poängterar att ovanstående gäller för förskola, högre utbildning och alla stadier 

däremellan (Marton & Booth, 2000). Berg & Scherp (2003) tydliggör vad en skola i ett 

informationssamhälle behöver. De anser att skolan ska gynna ett aktivt lärande. I skolan ska 

ett självständigt utforskande uppmuntras. Utbildning ska vara en väg till kreativt tänkande och 

en utveckling av elevernas egna talanger. 

 När det gäller definitionen av lärande som begrepp ansluter jag mig till 

Jernström (2000) som anger …att när lärande sker, innebär det att individen får insikt i, 

förstår och själv kan utföra något på ett kvalitativt annat sätt än tidigare (s.54). 

Nära förknippat med begreppet lärande är frågan om vad som är kunskap.  Den frågan 

kan ses såväl ur kunskapsfilosofisk synvinkel (Gustavsson, 2004) som ur kunskapsteoretisk 

synvinkel (Hartman, 2004). I föreliggande uppsats är det främst två frågor som är aktuella 

nämligen, vad kunskap är och hur man kan erhålla kunskap. Då är jag inne på frågor som är 

epistemologiska. För uppsatsens vetenskapliga frågeställningar blir frågan också hur man kan 

förvärva kunskap om kunskap. 

 Baserat på forskarna Gustavsson och Hartman drar jag slutsatsen att kunskap inte är 

information, fakta eller data utan att den vanligaste definitionen går långt tillbaka i tiden till 

Platon som innebär att man måste tro på det man vet. Vetenskapligt försöker man komma åt 

kunskap på olika sätt beroende på vilken ontologisk utgångspunkt man har. Med den moderna 

vetenskapliga realism där jag placerar min studie blir det naturligt att förlita sig på vad 

människor genom sina uppfattningar kan säga om sådant som finns bortom utsagorna. Det 

senare kräver således tolkning från mig som forskare. 

Styrdokument 

 I Läroplanen (Lpo 94) för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna finns 

en formulering om att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov” (s.6). 

Det uttrycks även att det finns flera vägar till det målet. Varje elev ska finna sin unika egenart, 

genom det lära sig att delta i samhällslivet och kunna ge sitt bästa i ”ansvarig frihet” (s.5). 

Elevernas förutsättningar och behov blir inte alltid synliga i empirin som dock kan ge 

indikatorer om dessa. I skolans omgivning finns en tillgång till många kunskapskällor. I 
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skolan ska ”strävas efter att skapa de bästa samlade betingelserna” (s.8) för elevernas 

bildning, tankeförmåga och kunskapsbildning.  

Gruppdynamik 

Dimbleby & Burton (1999) menar att ordet grupp får olika innebörder beroende av 

sammanhang. Det kan vara en grupp människor som har gemensamma mål och 

intressen och interagerar med varandra. Ordet kan syfta på från två till tjugo personer 

men även till stora grupper människor som kan omfatta tusen – eller miljontals. 

I en mindre grupp möts människor ansikte mot ansikte. Författarna menar att i en 

grupp finns förväntningar. De definierar en liten grupp med att det finns ömsesidiga 

förväntningar. 

De beskriver rolldifferentiering, d.v.s. olika sätt som gruppmedlemmarna 

använder och vilket status de ger varandra. I rolldifferentiering ingår 

ledarskapsmönster, normuppsättning och regler för medlemskap. Tre aspekter är 

viktiga. Den första är grupprocesser, d.v.s. hur gruppmedlemmarna kommunicerar och 

interagerar med varandra. Den andra är uppgiftsutförande, d.v.s. grupper bildas för att 

utföra vissa uppgifter. Den tredje aspekten är gruppnormer, d.v.s. vilka roller, vilken 

status, vilken makt och även anpassning de olika gruppmedlemmarna tar. 

I gruppens uppgifter ingår mål, syfte och problemlösande aspekter.  

Lärarrollen 

Med effektiv undervisning, enligt Biggs (2003), avses att skapa ett sammanhang där 

studenterna uppmuntras att förstå vilken nivå av kognitivt engagemang uppgiften 

kräver. Det krävs flera aspekter för att det ska fungera, som motivation, klimat och att 

locka fram den specifika undervisningsaktivitet som leder till det önskvärda utfallet. 

Lärarens roll i undervisning är varierande. Variationen är att ge direktiv och att noga 

ange genomförandet. Dessutom krävs korrigering av fel, att övervaka och handleda. 

Läraren ska vara konsult i sitt ämnesområde och dessutom gruppledare.  

Författaren kallar metoden för ”teaching/learning activities, TLA”. TLA är beroende 

av i vilken grad ovanstående kriterier är uppfyllda. Biggs nämner flera viktiga delar.  

En bas av studenternas existerande kunskap konstrueras. Lärandet kan styras av 

läraren, en grupp kamrater eller en student där kunskap konstrueras genom aktivitet 

och interaktion. Lärarledd TLA innebär föreläsningar och kamratledd undervisning 

innebär interaktion mellan studenter. Att ge studenter möjlighet till egna studier som 

utvecklar ett självständigt och metakognitivt tänkande. 

Lester (2000) menar att samspelet mellan lärare och elev eller mellan elev och elev 

spelar en stor roll. Läraren ska vara medveten om att ”barn är problemlösare av 

naturen” (s.91). Wyndham m.fl. (2000) skriver följande om problemlösning: 
”Problemlösning är en uppgift där svaret inte kan ses direkt, utan man söker ”leker”, eller 

”forskar” för att få svaret” (s.141). 

Kommentar till den teoretiska referensramen 

Flera faktorer påverkar lärandeprocessen som vardagskunskaper, förförståelse, 

elevperspektiv, olika uppfattningar, socio-kulturella sammanhang, attityder, känslor 

och hur lärare använder sin roll.  
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Metod 

Ansats 

Flera författare diskuterar kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats och kvalitativa metoder används, 

enligt Malterud (2007) för att beskriva och analysera karaktärsdrag och egenskaper 

(kvaliteter) hos de studerade fenomenen. Enligt Johansson (2000) har kvalitativ ansats sin 

grund i hermeneutiken, d.v.s. i hermeneutisk filosofi. Begreppet hermeneutik, enligt ordbok, 

vetenskap om tolkning av texter (Svenska akademiens ordlista, 1997). Inom 

forskningstraditionen är syftet att få förståelse av det fenomen som studeras. Det kräver även 

en förmåga att sätta sig in i andra personers situationer. Materialet består av text. Val av 

metod är, beroende av de fenomen man vill undersöka och att de frågor som ställs är 

kvalitativa till sin natur. Malterud (2001 b) skriver att kvalitativ forskningsmetod är att 

systematiskt samla in data, organisera, och tolka textmaterial som fås genom samtal eller 

observationer. Forskningsmetoden används för att beskriva meningen i sociala fenomen 

upplevda av individerna själva.  

Sandelowski (2000) skriver om det som hon benämner ”overtones” i kvalitativa 

metoder. Med ”overtones” menar hon, som jag uppfattar det, att i många kvalitativa studier 

används metoderna inte fullt ut. Hon anser att en beskrivande kvalitativ metod är tillräcklig 

och att det alltid ingår inslag av andra kvalitativa ansatser. Rodney Åsberg (1997) går 

ytterligare ett steg längre. Han menar att distiktionen kvantitativ – kvalitativ bygger på en 

olycklig sammanblandning av nivåer i det vetenskapliga arbetet. Det finns enligt honom inga 

metoder som är det ena eller det andra utan distinktionen är en karaktäristik av data som 

samlas in. Tidigare benämndes dessa kategorier oftast som hård- respektive mjukdata. Data 

som till karaktären är kvalitativa kan mycket väl ingå i en undersökning som kan vara 

kvantitativ och vice versa. I min uppsats ansluter jag mig till Åsberg argumentation om att 

dessa begrepp avser karaktären på de data jag samlar in. 

 

Ference Marton (1981) myntade begreppet fenomenografi i artikeln Penomenography 

Describing Conceptions of the World around us. Fenomenografi uppstod ur 

utbildningsforskning under 1970-talet. Marton nämner två perspektiv inom fenomenografi, 

den första ordningens och den andra ordningens. I det första perspektivet är forskaren 

intresserad av hur något verkligen är och i det andra är forskaren intresserad av hur andra 

upplever fenomen. Han skriver att för att lära sig vad förståelse är måste man anta att den 

andra personens tänkande är lika logiskt som det egna.  

Marton (1994) i Sjöström & Dahlgren (2002) beskriver fenomenografi som empiriska studier 

av de kvalitativa olika sätt som fenomen i omvärlden upplevs, ges begrepp, förstås, uppfattas 

och begrips. Fenomenografin har emellertid kritiserats för att den oftast stannar vid 

beskrivningen av det som uppfattas (Åsberg, 1997). Fenomenografin erbjuder trots det ett 

intressant sätt att praktiskt hantera beskrivningar som baseras på textunderlag. Min ansats är 

emellertid den som bygger på Bhaskars vetenskapliga realism. Sinneserfarenheter, som 

uppfattningar ju är, kan utöver beskrivningarna i den ansatsen betraktas som indikationer om 

något som är oberoende av vårt medvetande, till exempel de förutsättningar och behov som 

eleverna har och som betonas av skolans styrdokument. Det öppnar också för att i Habermas 

(1972)  praxisfilosofiska anda pröva en undervisningsform inom uppsatsens ram och därmed 

erhålla praxisrelevant kunskap. 
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Datainsamlingstekniker 

Bogdan & Biklen (1996) beskriver termen data som det råmaterial som forskaren samlar in 

under studien. Datainsamlingstekniker, i studien, är öppen observation och inspelning av 

samtal, gruppintervju och fältanteckningar.  

Med öppen observation avses, enligt Holme & Solvang (2001) att deltagarna har 

accepterat att forskaren finns med i gruppen som observatör. Johansson (2000) beskriver 

observation som en aktiv intentionell process. Våra sinnesorgan tar emot en mängd 

information och mycket sorteras bort så att uppmärksamheten kan koncentreras på något.  

Inspelningen av samtal görs för att fånga upp alla data och för dokumentation av 

helheten med tanke på som Malterud (2001b) skriver ”kvalitativa data innehåller en stor 

mängd information och analysen innebär sammanfattning och en viss grad av 

generaliserande” (s.486, egen översättning).  

En gruppintervju innebär en diskussion mellan människor och den sker i ett 

socialt samspel. En gruppintervju liknar hur vi normalt skaffar oss åsikter och uppfattningar. 

Det sker en ömsesidig påverkan och ett grupptryck. Med öppen intervju avses att deltagarna 

har accepterat att forskaren finns med i gruppen som observatör (Holme & Solvang, 2001). 

Patel & Davidson (2003) definierar intervju: ”Med intervjuer menar man vanligtvis sådana 

som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför 

intervjun” (s.69). 

Fältanteckningar är de anteckningar som forskaren väljer att göra under studien. 

Bogdan & Biklen (1996) förklarar fältanteckningar som anteckningar om vad forskaren hör, 

ser och tänker under insamlandet av data. Holme & Solvang (2001) anser att det är viktigt att i 

observationssituationen göra anteckningar. De kan vara i form av stickord. Stickorden ger 

grund till fältanteckningarna. Det får inte gå för lång tid mellan observation och skrivandet av 

fältanteckningarna. Det är även viktigt att skriva ner det som verkar oklart. Fältanteckningar 

har tidigare använts i matematikdidaktiska undersökningar av bland andra Andrejs Dunkels 

(1996). I sin avhandling arbetade han också med uppgifter i utvecklingsprojekt i 

klassrumsmiljö.  

Uppgift för eleverna 

Uppgiften för eleverna att arbeta med (bilaga 2) är, ” Calle har slöjd och hittar en bräda som 

han tänker tillverka julklappar av. Han väljer mellan att göra följande: 

A) två adventsljusstakar 

B) fyra små ljusstakar 

C) tre bokstöd 

 

Exakt hur stor del av träbiten går åt till varje A) adventsljusstake, B) ljusstake eller  

C) bokstöd? Svara i decimalform!” (Wistedt m.fl.,1996 s.9 ). 

 

Urval   

Valet av deltagare i studien var en klass elever, i år 6, inom den kommunala grundskolan.  

Eleverna och deras klasslärare var kända för mig, sedan tidigare, eftersom jag träffat klassen 

under en praktikperiod. Det kan vara till fördel under en observation genom att eleverna kan 

uppleva mer trygghet i situationen. Patel & Davidson (2003) skriver att observatören måste 

accepteras av deltagande försökspersoner. Det är lättare med en observatör som de känner. 
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 Eleverna fick vara ifrån den ordinarie undervisningen och klassen delades in i tre grupper av 

klassläraren. Två grupper bestod av fyra elever och en grupp av fem elever. I två av grupperna 

blandades elever med likvärdiga kunskaper. I en grupp var eleverna svagare kunskapsmässigt. 

Klassläraren motiverade det med att eleverna inte skulle våga vara aktiva i gruppen annars. I 

grupperna var flickor och pojkar jämnt fördelade.  

I undersökningen ingår tretton elever, sex flickor och sju pojkar. Åldern på de deltagande 

eleverna var 11 till 13 år. 

Textanalys 

Sjöström & Dahlgren (2002) anger att en fenomenografisk beskrivning är empirisk och syftar 

till att beskriva kvalitativa skillnader och likheter i hur fenomen upplevs. Insamlade data 

bearbetas i sju steg: 

 

1. Det första steget innebär att forskaren introduceras till det empiriska materialet genom 

att läsa den utskrivna texten. 

2. Det andra steget är att forskaren identifierar och samlar de mest signifikanta delarna i 

svaren från intervjupersonerna. 

3. Det tredje steget innebär en reduktion av texten för att hitta och samla de centrala 

delarna i svaren. 

4. Det fjärde steget är en klassificering av likartade svar i kategorier. 

5. I det femte steget sätts gränser mellan svaren så att svaren inte hör hemma i flera 

kategorier. 

6. I det sjätte steget sker en namngivning av grupperna för att ge tonvikt åt innehållet i 

gruppen. I analysen kan ny namngivning uppstå. 

7. I det sista steget görs en beskrivning av den unika karaktär varje kategori har samt att 

beskriva likheterna mellan kategorierna (s.341, egen översättning). 

 

Etiska aspekter 

Öppenhet 

Hartman (2003) skriver: ”Alla inslag i verksamheten som kan påverka de berördas villighet 

att tolkas ska redovisas” (s. 129). 

 Med det menar författaren att en forskare ska muntligt eller skriftligt informera de personer 

som deltar i en undersökning. Informationen ska innehålla uppgifter på forskaren, namn, 

telefonnummer och tillhörighet (arbetsplats eller institution). Även uppgifter om 

undersökningens tillvägagångssätt och hur materialet sedan kommer att behandlas ska finnas 

med. Om barn under 15 år, deltar i en undersökning, måste även deras målsmän tillfrågas 

(Hartman, 2003). En blankett med information (bilaga 1) lämnades till målsmännen.  

Självbestämmande 

Med självbestämmande menar Hartman (2003) att undersökningspersonerna själva ska få 

avgöra ”hur länge och på vilka villkor det ska ske” (s.130), d.v.s. om personen vill delta i en 

undersökning, hur länge och när. En elev i klassen valde att inte medverka i studien. 

Konfidentiell behandling 

Konfidentiell behandling innebär tystnadsplikt för de personer som hanterar materialet. I 

uppsatsen finns inte någon text som kan härleda till vilken skola eller vilka elever som deltagit 

i undersökningen. Eleverna blev upplysta vid den muntliga genomgången att allt material som 

behandlas kommer ske under sekretess. 



 

14 

 

Autonomikrav 

Autonomikravet innebär att forskningsmaterialet endast får användas till forskning. Även här 

blev eleverna informerade muntligt att materialet för undersökningen endast kommer att 

användas till just den här undersökningen. 
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Genomförande   

Förberedelser 

Inför studien kontaktades en klasslärare för år 6, inom den kommunala grundskolan, via e – 

post, med en förfrågan om undersökningen kunde utföras bland hennes elever. Ett positivt 

svar kom och jag besökte skolan och träffade klassläraren.  Jag informerade om 

undersökningen och hur den skulle genomföras. Klassläraren hade möjlighet att ställa frågor. 

Jag hade redan tidigare mött henne och hennes elever under en praktikperiod. Min planering 

var att utföra undersökningen med elever som redan hade träffat mig för att underlätta 

kommunikationen. Uppgiften som eleverna skulle arbeta med, diskuterades med klassläraren 

och även med matematikläraren. Båda lärarna ansåg att eleverna borde ha de kunskaper som 

erfordras av dem för lösning av uppgiften.  

Viktigt var att undersökningen förankrades bland föräldrarna. I forskning finns en allmänt 

vedertagen norm som innebär att deltagarnas, s.k. informerade samtycke ska ges (Johansson, 

2000). Informationsblad (Bilaga 1) lämnades till klassläraren som såg till att de nådde 

elevernas målsmän. Informationsbladen skrevs under av både målsmän och elever och 

lämnades tillbaka till klassläraren som sedan underrättade mig. Samtliga målsmän och elever 

gav sitt samtycke.   

Klassläraren fick artikeln, Studier av kunskapsbildning i matematik i dialog mellan två 

vetenskaper (Wistedt m.fl., 1996) för att kunna ta del av den text som väckte intresset för mitt 

val av område för studien (se s.1). 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes en förmiddag under höstterminen i skolans bibliotek, där endast 

observatören och eleverna, en grupp i taget, befann sig. Tiden för grupparbetena är för grupp 

1; 26 minuter, grupp 2; 11 min och grupp 3; 8 minuter.  

Samtalet började med allmänna diskussioner för att eftersträva en så avslappnad stämning 

som möjligt. Efter en stund gick jag igenom upplägget för undersökningen. Informationen 

innebar en upprepning av det som fanns i informationsbladet (bilaga 1), vilket innebar en 

repetition för eleverna. 

De skulle gemensamt, i tre grupper, lösa en matematisk uppgift (bilaga 2) där eleverna har en 

möjlighet till val. Den matematiska uppgiften är hämtad från Wistedt m.fl. (1996). 

De fick även information om att diskussionen skulle spelas in och att det skulle skrivas ut till 

text. Jag påpekade att alla skulle vara anonyma i uppsatsen. En grupp i taget arbetade med 

uppgiften. 

 De fick använda sig av penna, radergummi och linjal. Det fanns även papper, till förfogande, 

om de ville uttrycka sig mera utförligt i skrift eller med bilder. Under observationen skrev jag 

stolpar till fältanteckningar. 

Efter avslutade lösningar, och då eleverna var nöjda med sina svar, genomfördes intervjun 

(bilaga 3) direkt efter grupparbetet. Diskussionerna och intervjuerna spelades in med en 

diktafon. Grupparbetena och intervjuerna pågick mellan 8 till 26 minuter.  

Efter avslutad observation och intervju skrevs fältanteckningarna.   
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Analys av den transkriberade texten 

Inspelningarna transkriberades, d.v.s. skrevs ut ordagrant. Det innebar att jag fick lyssna 

upprepade gånger för att få med samtliga utsagor. Det kunde ibland vara svårt med tanke på 

att det var ett inspelat grupparbete. Det utskrivna materialet resulterade i cirka åtta A4 sidor. 

För att underlätta för textanalysen användes de sju stegen från Sjöström & Dahlgren (2002) 

(se s. 13) modifierat, d.v.s. likheter och olikheter i utsagorna är inte separerade från varandra. 

En mera detaljerad redogörelse för tillvägagångssättet ges i bilaga 4. 

Analysen innebar att texten lästes noggrant upprepade gånger för att få ett helhetsintryck 

innan det gick att urskilja delarna. Sedan identifierades elevernas uppfattningar utifrån 

frågeställningarna. Jag sökte på det sättet svar på frågeställningarna. 

Texten var fortfarande för omfattande och reducerades genom att ta med det som var mest 

viktigt för frågeställningarna. Efter det delades texten in i kategorier efter elevernas utsagor. 

Kategorierna är inledande svårigheter, uppfattningar om hur brädan ska användas och 

lösningar av uppgiften. 

Nästa steg var att läsa igenom på nytt för att undvika att samma uppfattningar hamnade i flera 

kategorier. Nu skrevs resultatdelen, och namnen på kategorierna används som rubriker.  

I resultatdelen identifierades nya kategorier. De är tolkning av uppgiften, aktivitet i gruppen, 

kunskaper och kunskapsbildning. 

Det unika i varje kategori beskrivs och diskuteras i Diskussionen. 

 



 

17 

 

Resultat 

Resultaten beskrivs i två delar, dels från uppfattningarna om uppgiften och dels från intervjun. 

 

Resultat uppgift  

Uppgift, (se bilaga 2). 

För resultaten används, förutom den analyserade texten, intryck från observationen samt 

fältanteckningar. Avsnittet skrivs i presens för att läsaren lättare ska kunna följa elevernas 

dialog.  

Antalet utsagor, d.v.s. varje gång någon uttalar sig, yttrar någonting, fördelade bland eleverna 

i grupperna, är följande: grupp 1, från 12 till 51. Grupp 2, från 8 till 31, samt grupp 3, från 6 

till 14. 

I grupp 1 och 3 deltar fyra elever. I grupp 2 deltar 5 elever. 

Jag fick, vid två tillfällen, påminna eleverna om att det fanns papper så de kunde rita och 

förklara för varandra, som ett sätt att få igång diskussionerna igen. En gång tydliggjorde jag 

att uppgiften innehöll ”a, b, och c som det kan vara i matematikboken.” Dessutom ställde jag 

frågan, i en grupp, om de var klara och svaret var ett otydligt mumlande. 

 

Inledande svårigheter 

Bokstöd och ljusstakar 

Stycket innehåller gemensamma och inledande uppfattningar från eleverna i de tre grupperna. 

Eftersom syftet är att beskriva uppfattningar redogörs inte för vem som säger vad eller vilken 

grupp de tillhör. Det är även ett sätt att garantera anonymitet. 

 Eleverna börjar dialogen med att försöka tolka uppgiften och använder uttryck som, ”alltså, 

jag fattar ingenting”. Följande utsagor beskriver brädan: 
 

Det får man inte veta…men om vi utgår från att det bara är en stor bräda, så ska man göra tre bokstöd 

och fyra små ljusstakar. Det är ”bara en bräda som vi kan använda till allt…man tar bara brädan och 

sågar upp den på mitten. Hur stor är träbiten? Det spelar nog ingen roll, tror jag. 

 

Eleverna fortsätter med att diskutera hur en adventsljusstake ser ut: 

  
OK, ja… en adventsljusstake är inte det som en fyra? Ska vi komma på hur lång en sådan är? 

Adventsljusstake, det är väl med fyra stycken små eller?  En adventsljusstake är i fyra delar. Ja, men 

den brukar vara avlång och med fyra hål. Eller så är fyra små en adventsljusstake, eller? 

  

Eleverna samtalar om hur stor del av brädan som går åt till en ljusstake och vad som ska 

skrivas ner med kommentarer som, så mycket som man behöver…fast det kanske inte är en 

kuggfråga. 

  

Eleverna i två grupper reder ut att a), b) och c) är ”som i matteboken” och att inte allt ska 

utföras samtidigt. En flicka uppmärksammar de andra på att ”det står att han väljer” i 

uppgiften. 

I en av grupperna diskuteras även vad ett bokstöd är: 
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 Ett bokstöd är något som läggs mellan böckerna så att de inte ramlar… Precis som de röda.  

 

En del av eleverna är mer intresserade av att rita de olika föremålen än att lösa uppgiften. 

 

Uppfattningar om hur brädan ska användas 

Ljusstakar 

 Utgångsläget, i gruppen, är att brädan är två centimeter tjock och att det krävs tre bitar som är 

30 centimeter långa. Bitarna ska limmas ihop. Dialogen fortsätter med vad som ska skrivas 

ner och vilken typ av ljusstake det ska vara samt hur hög den blir. De diskuterar om en 

ljusstake brukar vara 15 eller 10 centimeter. De bestämmer att de behöver 15 centimeter av 

brädan. 

Ett annat förslag är att dela upp brädan i 7 delar och ordet decimalform nämns. Någon vill ha 

10 delar och invändningen är att det är 7 olika saker och alla ska inte göras samtidigt. 

Ett förslag är att göra två ljusstakar av en bräda och det ger 0,50 till varje ljusstake: 

 
 En elev säger, det står ju inte hur lång brädan är, och fortsätter med, då är ju det 0,50, för brädan är ju 

1 tillsammans. 

 

 De diskuterar om alla delarna ska tas till ljusstakar. Exempel på utsagor: 

 
Ja,ja, men vad då! Då blir det ju inget kvar till de andra! Det står så här, att han VÄLJER mellan 

följande saker.  

 

De enas om att skriva 0,5. Någon frågar, ”0,5 meter?” 

Svaret, som ges, är att ”det inte krävs någon enhet:” ”En invändning kommer, men varje 

ljusstake blir ju 50 % av brädan.”  

 

Efter en kommentar att det är decimalform som efterfrågas, skriver de att ljusstakarna är 0,5.  

De fortsätter med att dela brädan i fyra delar och får fyra ljusstakar som är 0,25.  

En elev vill lägga till en nolla på slutet. En annan elev svarar att det är samma sak och undrar, 

”alltså måste vi ha någon enhet eller?” ”Det är bara en stor bräda, så ska man göra tre bokstöd 

och fyra små ljusstakar”.  

En elev uppmärksammar de andra på att det är ett val. 

Eleverna samtalar om hur de ska hantera brädan, om de kan såga ut en bit, t.ex. 

Diskussionen slutar med att de bestämmer sig för att göra två adventsljusstakar. 

De kommer fram till att det går åt 0,5 av brädan till varje adventsljusstake och 0,25 till fyra 

små. 

Bokstöd 

Dialogen börjar med utseendet på ett bokstöd och en elev menar: 
 

 Typ rakt upp och åt sidan, sedan är den klar. Den går ju bara rakt upp, strunta i den andra!  

En invändning är att då kommer bokstödet att falla. En elev mäter det röda bokstödet som finns i 

rummet och konstaterar att det är 13 centimeter.  

De visar genom rörelser och bygger bokstöd med linjaler samt ritar hur de ska se ut.  
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De anser att de behöver: ”Ja, 15 x 10 cm. bräda, den under. Man kan göra så här 15,0 cm. och 

så 10 cm., alltså den som går upp”. 

En elev börjar med att se svårigheter, ”oj, det här blir svårt”! De startar med att på olika sätt 

använda siffran 3. Ex. på inlägg: 

 
Men det blir 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 …hur långt som helst! Blev det 0,25 på varje liten? Men vi avrundar 

det till 0,33. ..Man kan ju säga 33,3 då? Eller nej vänta, det blir det ju inte! 

 

Flera elever reder ut att ”a) och b) är som i matteboken” och att inte allt ska utföras samtidigt. 

En flicka uppmärksammar de andra på att ”det står att han väljer i uppgiften”. I en av 

grupperna diskuteras även vad ett bokstöd är. ”Ett bokstöd är något som läggs mellan 

böckerna så att de inte ramlar”…”precis som de röda”. En del av eleverna är mera 

intresserade av att rita de olika föremålen. 

Lösningar av uppgiften 

Bokstöd 

Några använder siffran 3 på olika sätt. Exempel på utsagor: 

 
”Men det blir 3,3,3,3,3,3,3,3,…hur långt som helst!” ”Blev det 0,25 på varje liten.” ”Men vi avrundar 

det till 0,33.” ”Man kan ju säga33.3 då? Eller nej vänta, det blir det ju inte!” 

 

 En flicka förklarar att en decimal saknas och beskriver utifrån tre bokstöd att mitten är 50 och 

fyra delar är 25. Sedan föreslår hon att den i mitten raderas och frågar ”hur mycket blir det 

då”? De fortsätter diskutera lösningen med att 1 % är avsågad och undrar om det är 50 delat 

med 3 eller 100 delat med 3. De kommer tillbaka till ”3, 3, 3, 3, 3 ….hur långt som helst”. En 

elev menar att det blir konstigt med en 0,50, en 0,25 och en 33,33 och att ”det blir hur stor 

skillnad som helst”. En elev anser att det går att ta 0,33333333 och avrunda till 0,33. En annan 

elev säger att de kunnat använda 0,9 för det blir 0,3 fast då är inte hela brädan använd. De 

enas om att de är klara och skriver 0,33.  

I en grupp diskuteras vilka mått som är vad på ett bokstöd. En elev utgår från sin egen 

bokhylla, ”min bokhylla får vara så här!” Lösningen de kommer fram till är att de behöver två 

stycken brädbitar som är 15 x 10 cm. Slutkommentarer är, ”ja, så gör man på något sätt”. 

”Sätter ihop dem så här, typ.” En elev frågar, ”är vi klara?” Alla instämmer. 

 

I en grupp säger en elev, med en gång:  

 
”Det sista borde vara 3,33. eller? 10/3 blir 3,333333… 

Jag fattar inte annars hur man ska tolka det på något annat sätt. Tre bokstöd och åt varje bokstöd måste 

han använda en tredjedel av brädan. Då blir det en tredjedel av en hel och ska man svara i decimalform 

måste det vara 0,33. Nej, 3,33 nej, 0,33.” 

 

Exempel på kommentarer: 

 
”För det blir som en hel. Jag tror det är så”.  ”Det kan inte vara tre hela”. ”Om det är, hur mycket är 

det?” ”det är en fjärdedel, det är en halv och en tredjedel”. ”För det blir egentligen 0,333333333”.  
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En flicka gör en invändning, ”men om man ska använda en planka till alla, då går inte det 

där”. En elev påpekar att det var ett val som kunde göras. De diskuterar sedan om de ska lösa 

uppgiften på ett annat sätt, men avstår.  

Ljusstakar 

I en grupp ges en kommentar att det är decimalform som efterfrågas och de skriver att 

ljusstakarna är 0,5. De fortsätter med att dela brädan i 4 delar och får 4 ljusstakar som är 0,25. 

En elev vill lägga till en nolla på slutet. En annan elev svarar att ”det är samma sak och undrar  

”alltså, måste vi ha någon enhet, eller? 

Ett påpekande, i en grupp, är att de ska skriva hur de tänker och hur de gör uträkningen. 

Eleven undrar hur de ska svara i decimalform och uppmanar en kamrat att svara, ”du måste 

säga någonting”. 

 

Nu uppmanas flera i gruppen att säga något. Här visas en irritation över att samtliga i gruppen 

inte är lika aktiva. De enas om att skriva 15,0 och två centimeter tjocka bitar.  

I en grupp diskuterar de om hur lång brädan är och fortsätter med att då är det 0,50 för brädan 

är 1 tillsammans. 

De enas om att svaret är 0,5. Någon frågar ”0,5 meter?” Svaret, som ges, är att det inte krävs 

någon enhet. En invändning kommer, ”men varje ljusstake blir ju 50 % av brädan. 

Ytterligare en lösning är att det går åt 0,5 av brädan och 0,25 till 4 små ljusstakar. 
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Resultat av gruppintervjuer 

De fem Intervjufrågorna (bilaga 3) används som rubriker i avsnittet och svaren, i de tre 

grupperna, beskrivs sammantaget. 

Förstod ni uppgiften direkt 

 Det är få svar på frågan. Tolkningen är att eleverna hade problem med att påminna sig om 

hur de uppfattade uppgiften. Några elever menar att den var svår att förstå i början men blev 

självklar om den lästes igenom grundligt.  

På vilket sätt löste ni uppgiften 

Eleverna har samma utgångspunkt för ljusstakar och bokstöd. De återkommer till vikten av att 

läsa igenom uppgiften och det uttrycks på följande sätt, ”man läser igenom ordentligt”. De 

förklarar hur de tänkte och en elev nämner hjärnan. Andra uttrycker det med att de fick 

fundera. Det finns flera exempel på uppfattningar av lösningar: 
 

Eftersom det är två ljusstakar måste man tänka att till varje ljusstake går det åt en halv bit av brädan, 

eftersom de är lika stora. Eller man kan utgå från att de är lika stora. Då blir det en halv”. ”Vi fick 

fundera. Vi fick fundera på första, men de var ganska lika. Vi räknade, typ procent. Ja, vi räknade att 

en bräda är ju 1,0. Alltså i decimalform och sågar man den på mitten då blir det 0,5. Sedan lägger vi 

dit en nolla för att på de andra blir det 0,25. 

 

När det gäller bokstöden säger en elev att det är, ”typ samma”. De berättar att de tog hjälp av 

bokstödet som fanns i biblioteket för att se hur det såg ut. De fortsätter med beskrivningen och 

återkommer till att det är på samma sätt som med ljusstakarna fast brädan ska delas i tre delar. 

De menar att det går inte! Citat: 

 
 Brädan måste ju vara 1,0, för annars är det inte hela brädan. Det enda sättet att dela en sådan bräda 

och få det lika är ju 33, men då blir det 1 över. Men vi säger att vi sågar bort den. Den där sista lilla 

decimalen”. ”Ja, för man sågar alltid bort lite. Det far alltid bort lite spån. Det kan man samla ihop och 

limma sedan”. ”Fast det hade ingenting med uppgiften att göra. Exakt lika stor som brädan. Ja, just det 

man sågar ändå alltid snett. Det gör jag i alla fall.. 

 

Vad tyckte ni om uppgiften 

Eleverna svarar lite olika”, den var ganska svår”, lite klurig” till att ”det var inte så svårt”. De 

nämner att det var problem med decimalformen. De fortsätter med att säga:  
 

Men när man väl kom på hur man skulle göra. När man kom på hur man skulle tänka var det lätt. Det 

krävdes funderingar för svaret. Nja, bra. Den var rolig. Roligt att man slapp komma ihåg de där 

enheterna! Det skall alltid vara enheter och så får man fel på hela uppgiften. Man skriver, typ 

decimeter och så är det centimeter. 
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Kände ni er förberedda för uppgiften 

Eleverna är lite svävande i sina svar. De säger: 

 
 Ja, (mumlande). Jag vet inte. Ja, alltså.  Ja, fast kanske inte decimalform. Det måste vi träna mer på. 

Men annars. Vet inte. Nej, jag var inte förberedd. Men alltså N. när du hörde att hon skulle göra en 

sådan här uppgift, trodde jag det skulle vara ett sådant här omöjligt tal.. Ja, jag skojade bara. 

 

De anser att de behöver träna mer på decimalform.  

Fick ni den information ni behövde för den här undersökningen 

Samtliga elever säger först nej och några kommer sedan på att de har fått information om att 

deras dialog skulle spelas in. De nämner att de inte visste något om uppgiften. 

Intervjuaren frågar om de inte läst informationsbladet som de fick hem och svaret från flera 

elever är, ”kommer inte ihåg”. Några elever kommer ihåg att de skulle intervjuas. 
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Diskussion 

Metoddiskussion i relation till resultaten 

 Holme & Solvang (2001) skriver om att öppen observation innebär en teknik där forskaren 

går in i en speciell roll. Förmågan att hantera rollen utvecklas under observationens gång. 

Frånsett det hade det varit bra med en övning i observation för att få ut ytterligare data. Det 

hade eventuellt kunna underlättat med ett schema för observationen, d.v.s. att jag tänkt 

igenom vad jag skulle observera mera konkret. Men frågan är vad jag i så fall hade tappat i 

information. 

Under pågående arbete kom tre personer in i rummet vid tre olika tillfällen 

Eleverna tittade upp och det ledde till att de tappade fokus och diskussionen ändrade karaktär. 

De återkom till diskussionen om uppgiften. Förmodligen beror agerandet på att i skolans värld 

uppstår alltid störningar och elever är vana vid att hantera det. Det är, trots allt, inte bra med 

störningar under pågående datainsamling. Med ett annat upplägg av undersökningen hade det 

varit lämpligt att försöka avdramatisera bandningen. Då skulle jag ha träffat eleverna vid två 

tillfällen. Först vid ett tillfälle där vi kunde ha fört ett samtal med varandra för att bli mera 

bekanta. Eventuellt hade, på det sättet, fler elever vågat ge sig in i diskussionerna. Vid det 

tillfället skulle diskussionen bandas för att vänja eleverna vid det. Det hade även varit bra med 

en provintervju om informationsblanketten t.ex. (bilaga 1). På det sättet hade jag fått en 

uppfattning om hur elever svarar och det hade varit lättare att ställa följdfrågor.  

Som framgår av beskrivningen av genomförandet har insamling av utsagorna 

inte skett genom enskilda intervjuer utan genom gruppsamtal. Hanteringen av utsagorna enligt 

de sju stegen som är inspirerade av fenomenografin har modifierats på så sätt att jag inte har 

separerat likheter och olikheter i elevernas utsagor från varandra. Avvikelser har istället 

betraktats som anomalier. 

Hartman (2003) anser att det inte går att få ut annan information av ett 

forskningsmaterial än vad som faktiskt finns där. Därför är det viktigt att pröva materialet när 

det gäller både relevans och precision. Innebörden av begreppet validitet är, enligt Hartman, 

att forskningsmaterialet ska vara relevant för frågeställningen. Begreppet reliabilitet innebär 

att det ska gå att lita på data, oavsett art av material. Malterud (2007) skriver att styrkan i 

hanteringen av kvalitativa data är validiteten och att en så rimlig reliabilitet som möjligt ska 

säkerställas. Styrkan i kvalitativa data ligger i validiteten genom att man undersöker vad som 

är viktigt ”för en person i en given situation, i ett givet socialt sammanhang” (s.11). 

Validiteten innebär att rätt datainsamling är utförd utifrån frågeställningen, vilket jag på 

beskrivna sätt försökt uppfylla i studien. 

Genom att elevernas diskussioner och intervjuerna bandades fanns mycket 

information. Det ökar möjligheterna till en så god reliabilitet som möjligt, genom att de 

exakta uttrycken finns kvar och kan lyssnas på gång på gång. Dessutom fanns anteckningar 

från observationen. Avsikten i denna undersökning är inte att generalisera från de enskilda 

elevernas eller gruppernas utsagor och se dem som representativa för en större population.  

Däremot kan resultaten visa på att det finns indikationer på tendenser till underliggande 

strukturer. Genom att utförligt beskriva grunderna för de processer jag utfört med min 

datainsamling, har jag försökt skapa god reliabilitet. Jag har inte sett indikationer på att jag 

inte skulle ha lyckats. En acceptabel reliabilitet är förutsättningen för att erhålla god validitet, 

men det senare förutsätter också att resultaten kan diskuteras i relation till de ontologiska och 

epistemologiska grunder på vilka studien baseras. Det är en förutsättning som gäller oavsett 

om data har kvantitativ eller kvalitativ karaktär (Creswell, 2009). Även där har jag försökt 

vara tydlig och tagit till mig av kritiken mot en renodlad fenomenologisk eller 
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fenomenografisk ansats i försöken att åstadkomma något praxisrelevant med min studie, 

enligt vad Åsberg (1997) skriver.  

Resultatdiskussion 

Underrubrikerna är kategorierna Tolkning av uppgiften, Aktivitet i gruppen, Kunskaper och 

lärande. Dels görs en tolkning traditionellt i relation till kategorier som tagits fram i 

textanalysen. Dels dras slutsatser och ges praxisrelaterade implikationer i relation till 

forskningsfrågorna. 

Tolkning av uppgiften  

En del av eleverna uppfattade inte uppgiftens hela innehåll. Beroende av hur eleverna tolkade 

uppgiften, använde de sig av olika föremål och gester för att förklara för varandra. Wistedt 

m.fl. (1992) diskuterar utifrån att elever gör olika tolkningar av uppgiften. Läraren har en 

tanke med uppgiften och om eleverna inte genomskådar intentionen kan de klara uppgiften 

genom att, t.ex. ord eller ordvändningar ger upplysningar om riktningen för arbetet. Eleverna 

kan ha haft problem med att förstå intentionen genom upplägget och situationen, d.v.s. att det 

pågick en datainsamling för en studie. Det innebar att ”läraren”, jag, vid tillfället, var en 

passiv observatör. I en grupp uppfattade inte eleverna att uppgiften handlade om bråkräkning 

och löste den praktiskt i stället för matematiskt. Anledningen till den praktiska lösningen 

berodde förmodligen på bristande inläsning av uppgiften, vilket gjorde att de inte helt förstod. 

Andra elever upptäckte först då de hade gjort A- och B-uppgifterna att svaren skulle vara i 

decimalform. Det innebar att en diskussion uppstod, där de försökte övertala varandra om 

vilken tolkning som var den rätta. Angående decimalformen fann Wistedt & Martinsson 

(1996) i undersökningen med samma uppgift som har använts för min uppsats, att eleverna i 

början, av problemlösningen, använde hela tal och konsekvent fann decimalformen svårare att 

använda.  

Wistedt m.fl. (1993) skriver att elever tolkar uppgiften mot bakgrund av det de redan vet. De 

menar, att det är när uppgiften är tolkad, som undervisningsstoffet kan vara ett bidrag i 

lärprocessen. Olika tolkningsförutsättningar ger lärandet olika inriktningar. En och samma 

uppgift ger alltså upphov till helt olika lärandeprojekt. Forskarna skriver att vi inte kan utgå 

från att vi menar samma sak även om vi anser oss tala om samma uppgift. Som jag uppfattar 

det, ställs det stora krav på läraren att fånga upp hur varje elev har tolkat uppgiften. Wistedt 

m.fl. (1996 b) diskuterar användandet av skriftlig uppgift i forskningssammanhang. De menar 

att om läraren lämnar ut en skriftlig uppgift kan studenterna inte vänta sig att få veta hur 

uppgiften ska förstås. Studenterna måste då hämta stoff från andras kunskaper. På det sättet 

fås möjligheter att bilda data om hur de uppfattar uppgiften. Jag ingrep vid några få tillfällen 

och det var svårt att inte ingripa flera gånger. I en skolsituation är det naturligtvis mycket 

viktigt att ingripa och skapa ett sammanhang. Biggs (2003) skriver att elever måste förstå 

nivån av kognitivt engagemang (jmf.s.9). 

Aktivitet i gruppen 

Aktiviteten i grupperna var av varierande slag. Resultaten visar att diskussionerna, till stor 

del, fungerade bra även om några av eleverna var störda av inspelningen. Eleverna har 

naturligtvis erfarenhet av grupprocesser men det är tveksamt om de kan sätta ord på det som 

sker. Vikten av att känna till gruppnormer blev tydlig, d.v.s. känna till de olika rollerna i en 

grupp. Dimbleby & Burton (1999) beskriver vikten av de kunskaperna för att kunna 

samarbeta i en grupp. I en grupp tog en elev kommandot direkt och de andra eleverna gjorde 
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precis som hon sade och gjorde. De andra förlitade de sig på henne och undvek att ”ta tag i” 

uppgiften. Wistedt m.fl. (1992) använder begreppet ”konventioner”. De menar att 

konventioner underlättar för gruppkommunikation, d.v.s. begreppet innebär förståelse. Ingen 

konvention är rätt eller fel, men det underlättar om samtliga elever har samma konvention. 

Med det avses, som jag förstår det, att även om elever löser uppgiften på olika sätt är det bra 

om elever förstår att det kan vara olika och på det sättet undvika att elever upplever att de har 

gjort ”fel”. Det kan ske om kamrater har använt andra lösningar. I gruppen, med en stark 

ledare, kom det egentligen aldrig igång någon aktiv diskussion. De lyssnade på henne och 

skrev och ritade av det hon gjorde. Några uttryckte att de inte förstod uppgiften. Irritation 

uppstod inom gruppen, då en elev inte förstod. Då eleven frågade vad som skulle göras, blev 

de andra irriterade. Irritationen visades med muttranden, gäspar och suckar. Det resulterade i 

”MEN vi har ju sagt redan vad du ska skriva”! Då blev allt för svårt och eleven ville inte 

skriva mer. Irritation kan uppstå, anser jag, av att eleverna känner sig stressade av att inte ha 

full kontroll på hur uppgiften ska lösas. Den praktiska lösningen, de gjorde, kanske inte 

kändes rätt. En elev var avvaktande i den gruppen. Det berodde på den otrygga situationen. 

Han kanske inte kände sig säker på uppgiften eller var störd av inspelningen. Wistedt m.fl. 

(1996) skriver att det kan vara begränsande med erfarenheter. De kan bli som kognitiva hinder 

för att förstå både uppgiften och kamraternas utsagor. Även lärare kan ha kognitiva hinder 

särskilt om de är säkra på vad som är ”rätt sätt” för att lösa en uppgift. Författarnas tankar 

förstärker min uppfattning av situationen, att eleven som visar sitt missnöje visar ett beteende 

av att han inte förstår. Han förstår eventuellt varken uppgiften eller vad flickan, som tagit på 

sig gruppledarrollen, menar. Enligt Wistedt & Martinsson (1996) hittar elever lämpliga vägar 

för att förstå en given uppgift utan att lärare är närvarande genom att ta hjälp av en 

”byggnadsprocess”. De uttrycker, genomför och går framåt som ett resultat av avsiktliga och 

förhandlade val. De två andra grupperna fungerade mycket bra och diskussionerna var 

konstruktiva. Samtliga elever var mer eller mindre delaktiga. Eleverna ”bollade” synpunkter 

med varandra. När någon inte förstod vågade hon eller han säga det och fick då förklaringar 

av de andra. Det var många elever som var lyhörda och som visade empati. De lyssnade aktivt 

på varandra. Wistedt m.fl. (1996b) skriver om grupparbete och olika tolkningsförslag: 

”Studenterna ska ju kollektivt producera en lösning till uppgiften, vilket innebär att olika 

tolkningsförslag kan komma att brytas mot varandra i samtalet” (s. 8). 

Eleverna uttryckte sig gärna även genom andra uttrycksformer som att gestikulera och rita.   

Enligt Lpo94 skall eleverna få pröva och utveckla olika uttrycksformer och ges möjligheter att 

uppleva känslor och stämningar. Det fick de göra med den aktuella uppgiften.    

Kunskaper och lärande 

Enligt klassläraren och matematikläraren, för klassen, hade eleverna den kunskap som 

erfordrades av dem. Men som resultaten visar fanns det brister i kunskaperna. Det visade sig 

mest i den grupp som löste uppgiften praktiskt i stället för matematiskt. Det kan bero på 

bristande inläsning, men även att de inte har de förkunskaper som uppgiften krävde. Det är 

säkert lättare för en del elever att referera till något som finns i deras närhet, d.v.s. i vardagen. 

Det här tyder på att det är en väldigt svår balansgång, för en lärare, att kunna avgöra på vilken 

nivå eleverna i en klass befinner sig. 

Flera författare Wistedt m.fl. (1992, 1993, 1996, 1996b), Biggs (2003), Hult (2003), Petersson 

(2005), Jablonka (2009) pekar på vikten av att använda elevers vardagskunskaper och andra 

tidigare kunskaper i undervisning. Wistedt m.fl., Jablonka beskriver vardagskunskaper mera 

specifikt i samband med lösningar av matematiska problem. 
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Jablonka (2009) menar att det är vanligt att använda aspekter ur vardagslivet, utanför skolan, i 

matematikundervisning. Exempel på det är, lösning av ett problem med pengar när man 

handlar, vid matlagning, att köpa en mobil och tillverkning av träarbeten.   

Träarbeten är ett exempel som användes, i min studie, genom att några elever kopplade till 

träslöjden och visade bokstöden som fanns i rummet. Jablonka skriver att för att etablera 

meningen av matematikens uttryck är ”everyday” en språngbräda för att utveckla matematiska 

koncept och procedurer och att ”everyday” är ett fält för undervisning av matematiska 

strategier. Enligt henne är det skillnaderna, mellan ”everyday” och ”academic”, som skapar en 

spänning som kan genomsyra många aspekter av undervisning i matematik. Det gäller 

utbildning överhuvudtaget. Det är därför viktigt att hitta en avvägning i klassrummet. 

Det är något som lärare bör vara medvetna om och som bör ingå i planeringen av lektioner, 

enligt min mening.  

Marton & Booth (2000), Biggs (2003) ställer frågan om varför en del människor lär sig bättre 

än andra och att det är en central fråga. Det är viktigt att som lärare skapa ett informellt 

klimat. Hur läraren känner inför uppgiften spelar roll för studenterna och påverkar dem. 

De beskriver vad hur och vad i lärande betyder. Hur står för att läsa en text, lösa ett problem, 

d.v.s. för att ett problem ska kunna lösas krävs en övergripande förståelse av lärande, läsning 

eller problemlösning. Vad står för att elever är olika i lärandesituationen och det ger olika 

resultat, d.v.s. vilken erfarenhet har de av texter eller problemet. Med det avses lärandets 

innehåll och objekt. Forskarna trycker på vikten av att läraren är medveten om de faktorerna 

och Biggs använder uttrycket ”reflecting teaching”.  

Enligt min mening är det något som ska ingå både för läraren och för den som lär sig. 

Tre personer kom in i rummet vid olika tillfällen. Det ledde till att elevernas diskussioner 

ändrade karaktär för en stund. Eleverna tittade upp på personerna som kom in i rummet. De 

tappade fokus, för en kort stund, men återgick till diskussionen kring uppgiften igen. 

Förmodligen beror det på, att i elevens vardag, i skolans värld, uppstår alltid störningar och de 

har en vana vid att hantera det. 

Det är, trots det, inte bra med störningar under en pågående undersökning. 

Hult (2003) tar upp en aspekt som jag ser som intressant. Han beskriver forskningsprocessen 

som metafor för undervisning. Han skriver bl.a.: ”Forskning kräver vissa personliga 

egenskaper som exempelvis uthållighet, noggrannhet och förmåga att göra analyser, synteser 

och värderingar” (s.10). 

 

Som, jag ser det, är det något som även gäller läraryrket och förståelse av en 

forskningsprocess underlättar för att, som lärare, följa med i pedagogisk forskning. 

Hult fortsätter med att forskning är ett lärande på individnivå och inte enbart på kollektiv 

nivå. Han menar att det individuella lärandet i forskning är djupt och brett. Med det som 

utgångspunkt är det fruktbart att organisera undervisning på samma sätt, d.v.s. använda 

forskningsprocessen som en metafor för undervisning. 

Något som är intressant är även uppfattningen att elever och studenter i alla åldrar tolkar 

texter och problemlösning utifrån synsätt och erfarenheter (Marton & Booth, 2000, jmf.s.8) 

Det är ytterligare en anledning, anser jag, att ta del av forskningsresultat oavsett på vilken 

utbildningsnivå den är utförd. 
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Slutsatser 

 

Med forskningsfrågorna ville jag komma åt hur eleverna uppfattar en gruppuppgift och om 

uppfattningarna kan kopplas till elevernas sätt att lösa uppgiften.  Jag kan direkt konstatera att 

flera elever inte kunde tillfredsställande tolka och lösa uppgiften. De löste den praktiskt i 

stället för matematiskt. Vardagskunskaperna låg närmare till hands än de matematiska. 

Detsamma gällde uppfattningen om decimalform, det var samma elever som hade svårt för att 

förstå vad decimaltal innebär. 

För en del av eleverna var uppgiften uppenbarligen för svår, de besatt inte den kunskap i 

matematik som erfordrades av dem. Uppgiften krävde bråk, decimaltal och decimaltal med 

oändlighetsprincipen, vilket en del av eleverna behärskade.  

För en del elever var uppgiften inte någon större utmaning, de besatt den kunskap som 

krävdes av dem för att på ett tillfredsställande sätt lösa den. De hade argument och kunde föra 

fram sina kunskaper och tankar vidare på ett tilltalande sätt. De andra eleverna fick en 

förståelse för hur uppgiften skulle lösas.  

Elevernas sätt att lösa uppgiften gav ökad förståelse i två av grupperna, där uppgiften tolkades 

och löstes rätt. De diskuterade sig fram till lösningarna och gav varandra synpunkter. I den 

grupp som löste uppgiften på ett mindre tillfredsställande sätt, alltså praktisk, blev inte 

kunskapsbildningen som den var tänkt, gällande oändlighetsprincipen. De eleverna gav 

varandra i stället andra kunskaper, så som att lyssna aktivt på varandra, förklara och praktiska 

uträkningar som också kräver kunskap. 

Bhaskar (1989) menar att det kan finnas strukturer oberoende av den enskilde människans 

existens som alltså föregår oss som människor. Samtidigt menar han också att vi människor 

skapar sådana strukturer. Med det menar han att människan kan handla på ett visst sätt inte i 

mening att den handlingen skall reproduceras men ändå blir effekten just den. Det kan synas i 

de resultat jag erhållit. Eleverna kopplar uppgiften till sin egen erfarenhet och så långt 

fungerar de som empiriska fenomenologer vars handlingar jag kan beskriva fenomenografiskt. 

Eleverna är upptagna av vad som förväntas av dem i skolan eller av lärarna eller av läroboken. 

Kommentarerna kan bli stereotypt endimensionella som att uppgiften klassificeras efter 

dimensionen lätt – svår. Samtidigt kan det dyka upp en och annan anomali i deras reaktioner. 

Någon elev försöker göra de andra uppmärksam på att ”…det står ju att han väljer”…men den 

anomalin får inget gehör . Uppfattningen som gruppen i tyst samförstånd tar leder till en 

lösning som enligt ”facit” är fel. Eleverna fastnar i empirin – erfarenheten – och kan inte lösa 

uppgiften på förväntat sätt och det matematiska tänkandet uteblir. 

 Jablonca (2009) har tidigare pekat på att det finns anledning att beakta 

differentieringen ”everyday – academic” i matematiken. I sin avhandling utvecklade också 

Dunkels(1996) en teori om att ”fumbling” i gruppen kan leda till att elever – utan lärares 

inblandning- kan börja tänka på sätt som forskare i matematik gör. I Bhaskars termer kan 

detta vara ett uttryck för en tendens till indikation om underliggande struktur, i strid mot det 

fenomenologiska och fenomenografiska tänkandet, som är möjlig att komma åt även om den i 

samtida undervisningssituationer är frånvarande och ingen har egen erfarenhet av den 

strukturen.  
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Implikationer och vidare forskningsintresse 

Med koppling till Habermas (1972) praxisfilosofi som utgår från att det är genom det sociala 

och produktionsmässiga sammanhanget som människan lär sig att känna världen. Med den 

kopplingen kan jag fundera över vilka konsekvenser elevernas handlingar i klassrummet kan 

få för deras kunskapsutveckling. Vissa elever lämnade den egentliga sysslan för något annat, 

som var mer greppbart i deras ”värld”. Att rita en bild och diskutera andras bilder kunde 

föredras före att försöka sätta sig in i uppgiften de har blivit tilldelade. Det var störande för 

kamraterna.  En del elever väljer alltså andra vägar vid grupparbeten, där de låter kamrater 

utföra arbetet. Deras skolerfarenhet, som enligt Bhaskars vetenskapliga realism, i så fall inte 

stimulerar indikatorer på underliggande strukturer leder till att eleverna i 

socialkonstruktivistisk mening i stället skapar för skolan kontraproduktiv verksamhet. 

Genom att jag i undersökningen har använt mig av en högst undervisningsrelevant uppgift i 

min uppsats anser jag mig också ha fått praxisrelevant kunskap om elevers 

kunskapsutveckling. Det avser jag avser att använda mig av i mitt arbete som lärare. Det jag 

just nu tänker på är utformningen av grupparbeten, på ett sådant sätt, att alla blir ”fumblers”. i 

Dunkels (1996) mening och aktiva i grupparbetet. Det blir också fler chanser för läraren att på 

ett naturligt sätt hålla tydlig ”everyday och academic” dimensionen i Jablonkas 

mening(2009). Samtliga elever ska ges möjligheter att redovisa, sina synpunkter, inför 

varandra och läraren. Vid en sådan undervisning ökar chansen för alla elever att sätta sig in i 

uppgiften.  

Som lärare gäller det att även ställa frågor vid dessa tillfällen. Genom ett sådant 

upplägg ökar tillfällena för alla elever att utveckla sina förmågor för problemlösningar. De 

elever som har lätt för att förstå uppgifter lär sig att förklara för sina klasskamrater så att 

också de förstår. Andra elever får tid att sätta sig in i uppgiften för att kunna delta men 

samtidigt efterfrågas deras synpunkter. Elever har en förmåga att hitta vägar till lösningar. De 

är oftast kreativa och öppna för nya idéer. ”Läraren spelar en aktiv roll genom att observera, 

ställa frågor och ge idéer. Kom ihåg att barn är problemlösare av naturen” (Lester, 2000 s.91). 

Det var väldigt givande och inspirerande att observera hur eleverna arbetar och utvecklar sina 

tankar och delger varandra uppfattningar. Alla elever förhåller sig olika inför uppgifter, vilket 

är något som en lärare måste vara medveten om. Det för att kunna bemöta de olika 

individerna i skolorna. Elevernas kroppsspråk säger mycket, vilket var tydligt i studien. 

Teoretiska kunskaper om kommunikation och kroppsspråket skulle vara en bra egenskap att 

ha som lärare, d.v.s. lära sig att tyda elevers kroppsspråk. Samtidigt som jag inom dessa 

områden ser möjligheter att påverka den konkreta undervisningssituationen, skulle det också 

vara intressant att inom dessa områden utveckla ny forskningsbaserad kunskap.
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Jag heter Catrine Hällsjö och läser sista terminen på lärarprogrammet vid Luleå 
Tekniska universitet. En av uppgifterna under sista terminen är att göra en empirisk 
undersökning som skall beskrivas i en C-uppsats. Mina huvudämnen är matematik och 
svenska. 
I studien kommer elevers och lärares sätt att lösa matematiska problem att beskrivas. 
Focus kommer att vara på hur elevers diskussioner leder fram till lösningar. 
För eventuella frågor nås jag på telefon 073 - 065 19 09. 

Undersökningen kommer att gå till på följande sätt; 

 

Eleverna kommer att delas in i grupper och får matematiska problemuppgifter som de 

tillsammans kommer att bearbeta. Jag kommer att sitta med och observera, men även 

banda deras konversation. (Endast ljudupptagning, ej film). 

Ljudinspelningen gör jag för att ha möjlighet att kunna lyssna vid flera tillfällen då jag 

skriver min uppsats.  

 

Det är inget prov, utan endast en allmän undersökning för min c-uppsats. Inga namn 

kommer att redovisas i uppsatsen, utan alla elever kommer att vara anonyma. 

 

Jag är mycket tacksam om Ni ger mig möjligheten att utföra undersökningen. 

 

Skriv under och lämna formuläret till läraren i matematik. Hon lämnar sedan 

formulären till mig. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Catrine Hällsjö, lärarstuderande vid Luleå Tekniska universitet. 

 

 

 

 

Elev 

 

 

 

 

 

 

Målsman 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Uppgift  

 
”Calle har slöjd och hittar en bräda som han tänker tillverka 

julklappar av. Han väljer mellan att göra följande: 

 

    A) två adventsljusstakar 

    B) fyra små ljusstakar 

    C) tre bokstöd 

 

Exakt hur stor del av träbiten går åt till varje A) adventsljusstake, 

B) ljusstake eller C) bokstöd? Svara i decimalform!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift hämtad från: 

Wistedt, I., & Brattström, G., & Martinsson, M. (1996). Studier av kunskapsbildning i matematik i 

dialog mellan två vetenskaper.  

Bidrag till ämnesdidaktisk konferens, Kolmården 25.27 november, 1996. 



 

 

Bilaga 3 

 Förstod ni uppgiften direkt? 

 På vilket sätt löste ni uppgiften? 

 Vad tyckte ni om uppgiften? 

 Kände ni er förberedda för uppgiften? 

 Fick ni den information ni behövde för den här undersökningen? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4  

 

Textanalys 
Som första steg, inför att skriva ut texten ordagrant (transkriberingen), lyssnade jag på 

inspelningen flera gånger. Även under utskriften lyssnade jag upprepade gånger, ett stycke i 

taget. Det för att försöka skilja ut utsagorna med tanke på att det var ett grupparbete. Samtliga 

utsagor från de olika grupperna skrevs ut. Den transkriberade texten lästes noggrant flera 

gånger. (Steg 1, som innebär att läsa texten.) 

Sedan påbörjades analysen genom att jag klippte och klistrade lappar på nya blad. Det vill 

säga, jag utgick från de olika delarna i uppgiften. De delarna var adventsljusstaken, fyra små 

ljusstakar och bokstödet som fick utgöra rubriker. Jag klippte ut alla utsagor, från de olika 

grupperna, som handlade om respektive delar och placerade ut dem under rubrikerna. Jag 

utförde detta i pappersform, för att jag ansåg det vara lättare att arbeta med jämfört med att 

använda datorn. 

Jag undersökte vad de olika utsagorna innehöll om de olika delarna. Efter det följde en 

noggrann genomläsning. De olika utsagorna om hur eleverna uppfattat själva gruppuppgiften 

och hur de diskuterade runt lösningen och kom fram till resultatet (kunskapsbildningen) 

samlades. (Steg 2, där de mest signifikanta delarna identifieras och samlas.) Eftersom 

materialet fortfarande är omfattande gick jag till steg tre för att reducera texten. 

Jag utgick från frågeställningarna, på nytt, och samlade det som var viktigt utifrån 

frågeställningarna, utvikningar togs bort. (Steg 3, som innebär att texten reduceras.) 

Sedan läste jag återigen, för att verkligen sätta mig in i vad eleverna sade. Hur skulle jag dela 

in texten i kategorier efter utsagorna? Jag upptäckte, genom att studera deras diskussioner, att 

de hade svårigheter till en början, vilket jag kallade Inledande svårigheter. Då samlade jag 

alla utsagor som hörde till kategorin Inledande svårigheter, praktiskt innebar det att jag åter 

igen klippte och klistrade utsagorna. En annan kategori var Uppfattningar om hur brädan 

skulle användas. Sista kategorin blev Lösning av uppgiften. (Steg 4, som innebär 

klassificering av likartade svar.) 

Jag läste återigen och konstaterade att utsagorna verkligen hörde hemma under de kategorier 

som var bestämda i fjärde steget. Dessutom att det inte fanns svar som återkom i de andra 

kategorierna, att de verkligen ”hörde hemma under sin” kategori. (Steg 5, som innebär 

gränssättning så att utsagorna inte hamnar i flera kategorier.) 

Efter det skrev jag ut hela Resultatavsnittet med kategorierna, från fjärde steget, som rubriker 

i Resultatdelen. (Steg 6, som innebär nya kategorier med ny namngivning.) 

Genom att fortsätta analysen i Resultatdelen fann jag nya kategorier. De var, Tolkning av 

uppgiften, Aktivitet i gruppen och Kunskap och kunskapsbildning. Nu diskuterade jag det 

unika i varje kategori i avsnittet, Resultatdiskussion. (Steg 7, som innebär att beskriva det 

unika i varje kategori.) Analysen är modifierad från fenomenografisk analys genom att jag 

inte har skiljt på likheter och olikheter i utsagorna. 

 

 

 

 

  

 

 


