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Samtal om problemlösning i 

matematik 

Lärarnas uppfattningar om den egna rollen och elevernas roller när 

elever samarbetar  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares tal om den egna rollen och roller 

som elever kan ta eller tilldelas vid undervisningssituationer där elever samverkar kring 

problemlösning i matematik. Frågeställningarna behandlar vilken betydelse lärarna tillmäter den egna 

rollen och elevernas roller, hur lärarnas beskrivning av den egna rollen utvecklas under samtalet samt 

vilken betydelse lärarna tilldelar reciprocitet mellan eleverna. Det teoretiska ramverket har sin grund i 

det designteoretiska perspektivet som Rostvall och Selander (2008) har utvecklat samt forskning om 

lärares roll vid matematikundervisning och lärares yrkesutveckling. Resultatet från ett 

fokusgruppsamtal analyseras och diskuteras med hjälp av det designteoretiska perspektivet. Resultatet 

visar att lärarna främst tillmäter den egna rollen betydelse då det gäller organisation av elevgrupper i 

målsättning att samtliga elever ska delta i problemlösningsarbetet. Elevernas roller beskrivs som 

betydelsefulla för att motivera sina kamrater till att delta i problemlösningsarbetet. Reciprocitet 

beskrivs som något som uppstår till följd av att eleverna får pröva olika roller eller genom arbete med 

bedömningsmatriser. Lärarnas tal om den egna rollen utvecklas under samtalet från en beskrivning av 

den ensamma läraren som bevakar organisationen till en bild av en roll där läraren samarbetar med 

kollegor för att utveckla elevernas roller. Studien avslutas med ett antal förslag till nya 

frågeställningar. 

Nyckelord  

Design, lärarroll, elevroll, reciprocitet, kooperativt lärande, scaffolding, matematik  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

 

Då det gäller svenska elevers prestationer i matematik syns en nedåtgående trend både i förhållande till 

andra länder och till våra egna tidigare resultat (Skolverket, 2008; Skolverket 2009b). När resultaten 

analyseras står det tydligt att eleverna har brister i sin konceptuella förmåga vilket tolkas vara en följd 

av det fokus på procedurella kunskaper som finns i undervisningen (Bentley, 2008; Skolverket 2009a, 

2009b och 2010a). Konceptuell förmåga kan förklaras som förmågan att se hur olika matematiska 

kontexter eller områden är sammanbundna av kärnfulla principer eller begrepp. Procedurell kunskap 

kan beskrivas som i huvudsak inriktad på procedurer, det vill säga handlingssekvenser för 

problemlösning, inte förståelse av övergripande sammanhang och begrepp (Skolverket, 2010a). Även 

den höga graden av individuellt arbete i läroböckerna ses som en bidragande orsak till att eleverna inte 

klarar det kunnande som prövas i TIMMS-studien (Skolverket, 2009a, 2009b). Det individuella arbetet 

innebär att eleverna lämnas mer åt sig själva utan interaktion med kamrater och/eller lärare samt att de 

följer lärobokens struktur i egen takt. Lärarens roll är i dessa fall mer tillbakadragen. Elevernas 

meningsskapande sker sällan genom att de själva ges möjlighet att ställa eller besvara 

förståelseskapande frågor (Skolverket, 2009b). Hur läraren förhåller sig till undervisningsmetoder och 

yrkesroll kan beskrivas som en undervisningskultur, vilken kan skilja sig åt mer eller mindre mellan 

olika länder (Lester & Lambdin, 2007; Stigler & Hiebert, 1999). Stigler & Hiebert (1999) visar 

exempelvis i sin videostudie hur lärare i olika undervisningskulturer har skilda förväntningar på 

elevernas förmåga att tillsammans bearbeta matematiska problem. Kollaborativt inriktade 

utvecklingsarbeten, som till exempel Lesson Studies (Stigler & Hiebert, 1999) eller Learning Studies 

(Gustavsson, 2008), där lärare tillsammans planerar och utvärderar lektioner, har visat sig effektiva för 

att utveckla undervisningen så att fler elever ges möjlighet att utveckla den begreppsförståelse som 

krävs för att nå målen. 

 

Det finns idag åtskilliga studier där forskare har använt sig av reciprocal peer tutoring, dvs. ömsesidig 

samarbetsinlärning, där eleverna turas om att ta olika roller i lärandeprocessen. Gisbert & Font (2008) 

visar exempelvis hur elever som arbetar med reciprok samarbetsinlärning utvecklar sin språkliga 

kompetens och sin självuppfattning samt att dessa elever var lika nöjda med den hjälp de kunde få från 

sin kamrat som den hjälp de kunde få från sin lärare. Andra studier, där forskare låtit elever ta 

ömsesidiga roller vid träning av läsförståelse, visar att dessa elever utvecklar sin läsförståelse och sina 

förståelseövervakande strategier bättre än elever som undervisas traditionellt (Kelly, Moore, & Tuck, 

2001; Palincsar & Brown, 1986). Utveckling av förståelseskapande strategier kan liknas vid en 

utveckling av den metakognitiva förmågan vilken är betydelsefull vid lärande. Den metakognitiva 

förmågan handlar om medvetenhet om sitt eget tänkande, till exempel hur man tolkar en text, söker i 

sitt minne eller löser problem. Förutom avsiktliga val av strategier innebär metakognition också att 

man kontinuerligt övervakar sitt tillvägagångssätt och att man är på rätt väg i sitt förehavande (Holton 

& Clarke, 2006). Avsiktliga val av problemlösningsmetoder och övervakning av sitt eget tänkande är 

viktiga ingredienser för att eleverna ska lyckas bra i skolans samtliga ämnen, även då det gäller 

matematikämnet.  
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I min roll som specialpedagog sedan nio år tillbaka har jag ställt mig frågan hur skolan kan utveckla 

undervisningen i matematikämnet så att fler elever når målen. Trots att forskning visar att elever kan 

utveckla ett konceptuellt kunnande om de erbjuds möjlighet till kollaborativt arbete kring matematiska 

problem och trots att det görs många utvecklingsinsatser, tycks en sådan undervisning vara mindre 

förekommande i Sverige (Bentley, 2008; Skolverket 2009b; SOU 2004:97). Detta blir, enligt min 

uppfattning, ett bekymmer särskilt för de elever som har extra utbildningsbehov i matematik. Mot 

bakgrund av att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgång (Hattie, 2009) kan det 

vara av betydelse att förstå hur lärare uppfattar den egna rollen och elevernas roller vid undervisning 

som är samarbetsinriktad.  

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Fram till den 1 juli styrs grundskolan dels av LpO94 där de grundläggande värden som skall prägla 

skolans verksamhet framgår och dels av kursplaner (SKOLFS: 2000:135), vilka anger den miniminivå 

av kunskap som alla elever ska uppnå samt de mål som undervisningen ska sträva efter att eleverna 

når. Ett av strävansmålen i grundskolans kursplan för matematikämnet är att alla elever ska utveckla 

sin förmåga att förstå och använda grundläggande talbegrepp, geometriska-, algebraiska- och 

statistiska begrepp (SKOLFS: 2000:135). Vidare framgår att matematikundervisningen bör inriktas 

mot både kreativa aktiviteter och procedurell respektive konceptuell kunskap. 

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla 

elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar 

(SKOLFS: 2000:135, sidan 28). 

Även då det gäller bedömningens inriktning så ska den bland annat riktas mot elevens förmåga att 

använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik samt förmågan att följa, förstå och pröva 

matematiska resonemang. Förmågor som att se mönster, föreslå lösningar och reflektera över resultats 

rimlighet samt självständighet och kreativitet värderas (SKOLFS: 2000:135). I LpO94 lyfts 

grundläggande värden fram. Skolan ska exempelvis sträva efter att utgöra en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja samt lust att lära. Under rubriken Kunskaper fastslås bland 

annat att skolan ska bidra till elevens harmoniska utveckling och sträva mot att varje elev  

 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

… 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, 

(sid.10) 

 

I den rådande kursplanen står att skolan i matematikundervisningen ska sträva mot att eleven 

 
– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
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– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 
tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 
(SKOLFS: 2000:135) 

Det är skolhuvudmannen som ska ansvara för att verksamheten utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen och det krävs en daglig pedagogisk ledning och ett professionellt ansvar från lärarna 

för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Som redskap för denna utveckling nämns den pedagogiska 

diskussionen i läroplanen:  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker (sid. 6) 

Kunskapsområde  
Inom skolforskning finns det idag en hel del forskning som baseras på sociokulturell teoribildning. 

Intresset för hur elever konstruerar kunskap genom interaktion med varandra kommer till exempel till 

uttryck i den forskning som finns kring så kallad Collaborative Learning (CL). Inom CL-forskning 

försöker forskare förklara hur språkligt och socialt samspel formar lärandet (Gröning, 2006). En sådan 

undervisning kallas ofta reciprok eftersom eleverna samspelar kring frågeställningar och lösningar. 

Lärarens uppgift är att överföra den aktivt coachande rollen från sig själv till eleverna. Enligt Palincsar 

och Herrenkohl (2002) bör vi utveckla våra elevers förmåga att samarbeta med kamrater som 

intellektuella partners inom fler ämnesdomäner. De lyfter också fram behovet av forskning om de 

kognitiva redskap och intellektuella roller som eleverna kan utveckla med lärarens stöd. 

Inom forskning om matematikundervisning finns idag ett intresse för hur elevernas lärande påverkas 

av de roller de ges i interaktionen med sina kamrater (Holton & Clarke, 2006; Messenes, 2008; Taflin, 

2007).  I denna forskning beskrivs oftast lärarens roll att vara den som ställer de förståelseskapande 

frågorna och ser till att diskussionen genomgår avgränsade faser i vilka eleverna ibland ges en mer 

aktiv roll (Stigler & Hiebert, 1999; Taflin, 2007).  

Det förekommer också forskning om hur undervisningen kan utvecklas genom att lärare samverkar 

med varandra (Gustavsson, 2008, Gustavsson, 2010; Kling Sackerud 2009). Musanti och Pence (2010) 

undersöker kollaborativa utvecklingsformer för lärare och fastslår i sin forskning att relationer till dem 

vi bearbetar undervisningsformerna med har stor betydelse för utvecklingen av lärarprofessionen. 

Vidare beskriver Hargreaves (1994) hur undervisningskulturen i skolan innehåller uppfattningar, 

värderingar, vanor och föreställningar om hur undervisningen ska genomföras och hur detta formar ett 

ramverk för yrkets utveckling.  

I skolan är samtal en viktig del både i elevernas lärande och vid lärares gemensamma reflektioner 

kring undervisningen. Lärare samtalar med varandra, elever, elevers föräldrar och skolledning. I dessa 

samtal kommer lärarnas uppfattningar kring olika fenomen att formas och omformas. Studier av 

lärares uppfattning om, specifikt den egna rollen och de roller som elever tar eller tilldelas vid 

problemlösning i grupp är inte så vanligt förekommande. Dr Olive Chapman i Canada har dock gjort 

en studie över lärares praktiska kunskaper om hur de kan underlätta kamratinteraktion vid 

matematikundervisning (Chapman, 2004). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares tal om den egna rollen och roller 

som elever kan ta eller tilldelas vid undervisningssituationer där elever samverkar för att lösa 

matematikproblem. Vidare är syftet att belysa hur lärarnas beskrivningar av den egna rollen utvecklas 

under samtalet. 

 

Följande frågeställningar är viktiga för studien: 

1. Vilken betydelse tillmäter lärarna den egna rollen då eleverna arbetar med gemensam 

problemlösning? 

2. Vilken betydelse tillmäter lärarna de roller som eleverna antar under samarbete kring 

matematikproblem?  

3. Vilken betydelse tilldelar lärarna reciprocitet (ömsesidighet) mellan eleverna?  

4. Hur utvecklas lärarnas beskrivningar av den egna rollen under samtalet? 

Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras designteorin vilken ligger till grund för studiens frågeställning, analys 

och diskussion. Centrala begrepp och tidigare forskning presenteras för att tydliggöra ur vilket 

perspektiv studien görs. 

Designteori 

Utgångspunkten för denna studie är att ett lärande sker i interaktion med andra individer samt att 

lärarens roll är betydelsefull då det gäller att skapa en undervisningsdesign där eleverna erbjuds 

möjligheter till lärande. Vidare är utgångspunkten att den mening lärarna tillmäter den egna rollen och 

elevernas roller är av betydelse för att interaktionen mellan eleverna ska leda till lärande. För att 

analysera och diskutera vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen och elevernas roller i ett 

system där den omgivande kulturen, i form av normer, förväntningar och förgivettaganden har ett 

designteoretiskt perspektiv valts. Perspektivet lyfter fram hur kunskap kan utvecklas vid social 

interaktion och vilka faktorer som kan påverka denna process (Rostvall & Selander, 2008). 

 

Designteorin är utvecklad av Staffan Selander, professor i didaktik och Anna-Lena Kempe, fil Dr och 

lektor i pedagogik, båda vid Stockholms universitet. Avsikten med designteorin är att ge en mer 

sammanhängande bild av lärande (Selander & Kress, 2010). Selander (2008c) beskriver designteorin 

som en blandning mellan sociokulturell teori och multimodal teoribildning i det avseende att den 

sociokulturella teorin kompletteras med ett intresse för hur lärande uttrycks och kommuniceras med 

olika tecken som tal, text, gester, bilder etc. En lärandesituation i skolan kan beskrivas med hjälp av 

Selanders modell för design av en formell lärsekvens (Selander, 2008a, sid 17). I det mer formella 
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sammanhang som skolan utgör har någon, oftast läraren, iscensatt en situation som kan studeras 

utifrån vad den erbjuder, vad den visar och på vilket sätt detta visar sig. Modellen kan användas som 

ett analysredskap vid studier av hur lektioner utformas, vad som betonas och vad som ställs i 

bakgrunden. Selander använder begreppet didaktisk design i betydelse av något som både beskriver 

hur individen återskapar (re-designar) information i egna meningsskapande processer och hur någon, 

exempelvis läraren, formar sociala processer och skapar förutsättningar för lärande (Selander & Kress, 

2010). Enligt Selander & Kress (2010) designar läraren ett rum för lärande vilket bland annat innebär 

att designa sociala relationer. Detta läranderum kan betecknas som ett socialt rum där deltagarna och 

omgivningen har förväntningar kring roller och positioner. Läranderummet kan också betraktas utifrån 

det intresse och den förförståelse deltagarna har samt deras institutionellt formade förväntningar. 

Selander & Kress (2010) benämner detta som ett ideologiskt rum. 

Figur 1. Modell över formell lärsekvens (Selander, 2008a, s 17) 

 

Modellen ovan visar hur iscensättning (eng. »setting«) i skolan påverkas av kursplan (»curriculum«), 

institutionella normer (»institutional norms«) och resurser för lärande (»learning resources«). Resurser 

vid iscensättningen av en lärandeaktivitet kan exempelvis vara papper, pennor, whiteboard, 

filmkamera, dator etc. De resurser som görs tillgängliga kan visa vilka förväntningar som finns på den 

verksamhet som ska bedrivas samt på vilka relationer som ska utvecklas (Selander & Kress, 2010). 

Eleverna bearbetar och omvandlar (transformerar) den inkommande informationen utifrån sin 

befintliga förförståelse. Deras intresse och förmåga till social interaktion påverkar formering av 

representationer och presentation. Eleverna söker information och samarbetar med varandra. Vid 

problemlösning i matematik kan exempelvis eleverna genom interaktion med varandra och läraren 

forma representationer av innehållet i uppgiften, vad som efterfrågas samt de begrepp som används i 

problemlösningsuppgiften. Processen påverkas av de möjligheter som iscensättningen ger då det gäller 

utrymme för exempelvis antaganden och hantering av frågeställningen genom verbal interaktion. 

Enligt Selander & Kress (2010) innebär iscensättning även ett samspel mellan det som har iscensatts i 

exempelvis undervisningen och den tolkning som individen gör av situationen. Individens tolkning 

och intresse påverkar hur han/hon iscensätter och positionerar sig. Institutionella normer, resurser för 
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lärande och kursplaner utgör förutsättningar för iscensättning, medan iscensättningen handlar om hur 

situationen är arrangerad, hur aktiviteten utförs (Selander & Kress, 2010).  

 

Enligt Selander & Kress (2010) kan kunskap om något representeras i form av verbala beskrivningar, 

handlingar eller som interaktion med andra. Representationen visar hur individen eller gruppen 

uppfattar och förstår världen. Transformation kan förklaras som ett sätt att bearbeta och omgestalta 

information till en ny representation. Lärande kan med detta ses som skillnader mellan individens 

representationer vid två olika tidpunkter (Selander & Kress, 2010). Genom att studera elevers 

representationer kan bedömning göras formativt under den första cykeln. Interaktionen mellan lärare 

och elever, mellan elever och elever eller mellan elever och läromedel eller andra artefakter kan 

studeras. Läraren har en viktig roll för att genom interventioner stödja eleverna så att processen går 

framåt och att eleverna interagerar med varandra på ett fruktbart sätt. Den andra transformationscykeln 

beskriver hur eleverna presenterar det de lärt sig genom exempelvis en Power Point, en teater eller 

med ord, texter och bilder. Denna del belyser också elevernas reflektioner över sin lärandeprocess och 

lärarnas arbete med bedömning. Ett designteoretiskt perspektiv kan således sätta fokus på elevernas 

lärande i förhållande till lärandesituationens inramning. Inramningen påverkas av institutionella 

förhållanden som rutiner och förväntningar kring rollfördelning (Selander & Kress, 2010). Inramning 

kan också beskrivas som ett sätt genom vilket både den lärande och den undervisande individen, 

iscensätter sig själva. I innevarande studie används Selanders modell för formellt lärande (Selander, 

2008a, s 17) för att analysera vilken betydelse några lärare tillskriver den egna rollen och elevernas 

roller. Lärarnas förväntningar utgör en del av den inramning som utgör villkor för läraktiviteterna. 

 

Med ett sociokulturellt perspektiv, vilket designteorin bygger på, ses samtal som möjliga lärtillfällen. 

Därför kommer också Selanders modell över design av semiformella lärsekvenser (Selander, 2008a, s 

16) att användas för att analysera och diskutera hur lärarnas representationer av den egna rollen 

utvecklas under samtalet. I samtalet utgör gruppmedlemmarnas berättelser, kunskaper och tidigare 

erfarenheter tillsammans med intervjufrågorna en del av de resurser som används av lärarna i 

transformationsprocessen. Enligt Selander (2008a) utgår den semiformella lärandesekvensen från en 

iscensättning vilken har ett uttalat syfte och innefattar normer för hur de deltagande kan agera. 

Selander (2008a) använder modellen som exempel på hur lärande kan gå till vid museibesök där 

besökarna ombeds att utrycka representationer i form av fotografier eller tankekartor. 

 

Figur 2. Modell över semi-formell lärsekvens (Selander, 2008a, s 16) 
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Selander & Kress (2010) beskriver hur normer och värderingar till del påverkar vad vi anser är 

brukligt i form av goda seder och på så sätt bidrar till stabilitet. Normer och sedvänjor hör på så sätt 

till institutionella mönster. Enligt Rostvall (2007) kan det innebära ett stort risktagande för den 

enskilde läraren att avvika från det tankekollektiv, som utvecklats under hundratals år i skolans 

institutioner, genom att bryta mot gängse uppfattningar om hur undervisningen ska genomföras.  

 

Jewitt (2008) skriver om makt i förhållande till givet utrymme i den didaktiska designen. Enligt ett 

maktperspektiv fråntas läraren mycket av inflytandet över den pedagogiska designen om alltför stor 

tilltro läggs till läromedel. Detta kan vara ett didaktiskt problem på så sätt att omgivande samhälle, 

föräldrar, skoltraditioner etc. förutsätter att läromedlet står för den didaktiska designen. Läraren kan 

också aktivt arbeta med design av den verbala kommunikationen och relationerna i klassrummet. 

Jewitt (2008) ger exempel på hur läraren kan utforma en didaktisk design där eleverna ges möjlighet 

att framträda i olika roller, exempelvis som ”expert” eller ”vägledande kamrat”.  

 

Läraren har enligt styrdokumenten ett ansvar för att utforma eller designa undervisningen på ett sätt 

som gynnar elevernas lärande. Även eleverna formar eller designar sin lärprocess vilken påverkas av 

bland annat elevens intresse och rådande iscensättning. Eleven kan representeras som en mer eller 

mindre aktiv medproducent i sitt lärande. Läromedelstexter utgör ofta en del av iscensättningen vid 

undervisning och de kan genom sin design placera eleven i en mer eller mindre aktiv och reflekterande 

position. Läromedel har på så sätt enligt Selander en ”interpersonell metafunktion” (Selander, 2008b, 

sid 87). Även en lektionsdesign kan genom de roller eleverna erbjuds, sätta eleverna i mer eller mindre 

aktiva positioner. Selander (2008b) lyfter exempelvis fram frågeställningars möjliga funktioner i ett 

undervisningssammanhang. Enligt Selander (2008b) kan vi ge eleverna möjlighet att utveckla och 

konstruera kunskap genom de frågor vi ställer. I stället för att välja frågor av minnesorienterad 

karaktär, vilket endast kräver ett återgivande av inlagrad faktakunskap, kan vi ställa metareflekterande 

frågor. Exempel på metareflekterande frågor är: 

 

 Vilken av informationen som finns i uppgiften är mest betydelsefull? 

 Vilken av informationen i uppgiften behöver vi använda? 

 Vilka ord behöver förklaras? Vad skulle kunna missförstås? 

 Vilken information får vi av bilden? 

 Hur skulle uppgiften kunna förenklas? (Selander, 2008b) 

 

För att eleverna ska erbjudas möjlighet att agera aktivt och metareflekterande har därför designen av 

undervisningen en stor betydelse. Jewitt (2008) beskriver även betydelsen av att läraren disponerar tid 

och tempo samt genom design av lektionen styr vem och vad som ges tid. För att läraren ska kunna 

styra en sådan design är det viktigt att han/hon är medveten om de förväntningar och förutsättningar 

som omgärdar undervisningen. Enligt Jewitt (2008) kan didaktik liknas vid en multimodal 

designprocess där läraren påverkas av samhällets förväntningar, läromedel, tillgång till multimodala 

resurser etc. men också har stora möjligheter att genom design av tid och tempo skapa goda 

lärtillfällen. 
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Tidigare forskning 

Studiens syfte är att med hjälp av ett designteoretiskt perspektiv beskriva och analysera några lärares 

tal om den egna rollen och elevernas roller vid problemlösning i grupp. Jag har dels sökt efter tidigare 

forskning med anknytning till lärares och elevers roller vid samarbetsinriktad och problembaserad 

undervisning i matematik. För att kunna ställa lärarnas tal om sin roll och elevernas roller i relation till 

ett designteoretiskt perspektiv har jag också sökt forskning med anknytning till lärares 

yrkesutveckling. Jag har använt följande sökord: problemlösning (problem solving), grupparbete 

(group work), matematik (mathematics), roller(roles) och designteori (design theory) vid sökning i 

databaserna Libris och SwePub. Jag fann många avhandlingar inom området matematik men sparsamt 

med aktuella, svenska sådana med anknytning till problemlösning i grupp. Taflins avhandling från 

2007 är ett exempel. Jag använde också databasen ERIC (EBSCO Host) för att hitta utländska artiklar. 

Med sökorden reciprocal teaching och mathematics fann jag 14 faktagranskade artiklar, däribland 

artiklar av Holton & Clarke (2006) och Menesses (2008). Vidare sökning på mathematics, peer 

interaction och roles fann jag en artikel av Olive Chapman, professor vid Universitetet i Calgary, 

Canada. För att hitta forskning om lärarutveckling avseende lärares roller i undervisningen har jag 

gjort en sökning på följande ord: mathematics, teacher development, roles och interaction.    

Lärarens och elevernas roller  

Utgångspunkten för den innevarande studien är att elevernas lärande påverkas av undervisningens 

design. Eftersom syftet är att undersöka vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen och 

elevernas roller, vid problemlösning i grupp har jag tagit del av forskning om hur lärare kan arbeta 

med att stödja elevernas problemlösningsprocesser. Stödjande processer definieras här enligt Holton & 

Clarkes (2006) beskrivning vilken utgår ifrån hur Wood, Bruner & Ross (1976) myntade begreppet 

scaffolding efter intryck från Vygotskijs idéer om den proximala utvecklingszonen. Uttrycket 

scaffolding kommer av ordet byggnadsställning och valdes som ett passande ord för de stödjande 

processer som läraren använder för att eleven ska klara av att lösa ett problem. Precis som när en 

byggnadsställning avlägsnas då huset är klart, är tanken att eleven ska ha internaliserat de 

förståelseskapande processerna så att han/hon på egen hand klarar att lösa liknande uppgifter utan 

lärarens direkta stöd. Holton & Clarke (2006) argumenterar för att läraren har rollen att stödja 

elevernas lärandeprocesser på två sätt: dels det direkta stöd läraren ger eleven för att han/hon ska klara 

att lösa den aktuella uppgiften och den bas för framtida, självständigt lärande som läraren 

tillhandahåller. Holton & Clarke (2006) argumenterar för att det huvudsakliga syftet med de 

instruktioner läraren ger bör vara ett progressivt arbete för att överföra processer av stödjande 

strukturer så att eleven på lång sikt utrustas med redskap att ta kontroll över sina egna 

lärandeprocesser. De breddar begreppet scaffolding genom att bemyndiga den lärande så att det 

stödjande uppdraget flyttas från läraren till eleverna. Lärarrollen förändras i och med detta sätt att 

tolka begreppet. 

An incidental consequence of this reconception of scaffolding from the 

perspective of multiple agencies is a recognition of (i) the constructive role of 

peers in the process we have called ‘reciprocal scaffolding’ and (ii) the role of 

the teacher in scaffolding not only the students’ construction of mathematical 

knowledge, but also the students’ construction of scaffolding practice, for use in 

both reciprocal scaffolding and self-scaffolding (ie metacognitive contexts)  

(Holton & Clarke, 2006, sid. 128). 
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Holton & Clarke (2006) delar vidare upp det stöd eleverna kan få i tre varianter: expert scaffolding 

(expert stöd), reciprocal scaffolding (reciprokt stöd) och self-scaffolding (själv-stöd) (Holton & 

Clarke, 2006, sid 134) vilka hanteras i två domäner: conceptual scaffolding (konceptuellt stöd) och 

heuristic scaffolding (heuristiskt stöd). Se förklaring och tabell nedan. 

 

Holton & Clarke (2006), s 137 

Expertstöd är det som ges av läraren, reciprokt stöd är det som ges i ett ömsesidigt samarbete elever 

emellan och själv-stöd är det stöd som elevens internaliserade frågestrukturer ger. Den konceptuella 

domänen definieras som de handlingar som hanterar stöd kring koncept eller procedurer och den 

heuristiska domänen relaterar till heuristiskt stöd där läraren, klasskamraten eller individen inte har 

den direkta lösningen utan i stället använder sig av förståelseskapande frågor. Läraren ställer 

förståelseskapande frågor och ger eleverna redskap för framtida problemlösning genom att utveckla 

deras förmåga att ställa frågor både till varandra och till sig själva. Att arbeta genom att ställa 

heuretiska frågor kan ses som ett sätt att stödja utvecklingen av metakognitivt tänkande vilket innebär 

en ökad medvetenhet om sitt eget tänkande, till exempel hur man tolkar en text, söker i sitt minne eller 

löser problem (Holton & Clarke, 2006). Förutom avsiktliga val av strategier innebär metakognition 

också att man kontinuerligt övervakar sitt tillvägagångssätt och att man är på rätt väg i sitt förehavande 

(Holton & Clarke, 2006).  Med detta ges elevrollen en utvecklad innebörd vilket enligt Holton & 

Clarke (2006) utvecklar individens förmåga att bearbeta och lösa problem.  

 

Scaffolding erhålls främst genom språklig aktivitet men också via ögonkast och gester. Om eleverna 

blir medvetna om de stödjande processerna kan de sedan använda dem vid problemlösning på egen 

hand i form av en slags metakognition. Scaffolding kan med detta resonemang sammanfattas som en 

undervisningsakt där lärarens roll är att stödja elevens omedelbara kunskapskonstruktion och att 

tillhandahålla en grund för elevens självständiga lärande i framtiden. Holton & Clarke (2006) 

argumenterar för en ny pedagogik där målet bör vara att överföra de stödjande processerna från läraren 

till eleverna: 

In proposing the recognition of reciprocal scaffolding and self scaffolding as legitimate and important 

classroom activities, we are advocating the progressive devolution of the role of scaffolding agent 

from teacher to learner as a significant curricular goal (s 141). 

Holton & Clarke (2006) expanderar således begreppet scaffolding till en process där lärarens roll inte 

bara är att ge eleverna ett direkt stöd för matematisk kunskapsutveckling utan också är att utveckla 

elevernas förmåga att stödja varandra i metakognitiva processer. Dessa metakognitiva processer kan 

enligt Holton & Clarke (2006) internaliseras så att eleverna utvecklar tankestrukturer som kan vara till 

stöd också vid individuellt arbete. Eftersom innevarande studie behandlar lärarnas tal om den egna 
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rollen och elevernas roller vid problemlösning i grupp kommer Holton & Clarkes utveckling av 

begreppet scaffolding till användning som ett exempel på en form av intervention.  

Menesses (2008) har sett positiva effekter på lärande då elever fick arbeta enligt reciproka principer 

där de växlade roll mellan instruktör och elev. I hennes studie jämfördes elevers resultat efter 

undervisning med samarbetsinlärning utan reciprokt program och undervisning där eleverna växlade 

roller som instruktör/elev enligt reciproka principer. Menesses (2008) fick signifikanta resultat som 

visade att den reciproka undervisningen gav bättre effekt vad gäller utveckling av matematiska 

förmågor inkluderande aritmetiska beräkningar, begreppsförståelse och problemlösningsförmåga än 

den undervisning som endast var kamratledd utan att eleverna växlade roller. I jämförelse med 

kontrollgruppen visade även den kamratledda undervisningen i de fall eleven varit antingen instruktör 

eller elev, utan att växla roller, bättre resultat. I experimentet fick eleverna noggranna instruktioner om 

hur de skulle undervisa sin kamrat enligt en ”berätta, visa, göra” modell där den som intog lärarrollen 

kallades coach och den andre för spelare eftersom träningen var upplagd i form av ett spel där coachen 

visade kort på tal som kamraten skulle lösa. Coachen fick noggranna instruktioner om hur han/hon 

skulle hantera sin roll. I den grupp där reciprokt lärande testades fick båda eleverna i paret vara coach 

respektive spelare (Menesses, 2008). Detta sätt att systematisk arbeta med att överföra lärarrollen till 

eleverna påminner på så sätt om Holton & Clarkes (2006) beskrivning av hur arbetet med reciprok 

scaffolding kan gå till. Menesses (2008) beskrivning av elevrollen skiljer sig dock från Holton & 

Clarke på så sätt att det är läraren som instruerar den elev som ska ta rollen som coach. På så vis 

erbjuds inte eleven möjlighet att formulera egna frågor till kamraten på det sätt som Holton & Clarke 

(2006) och Taflin (2007) beskriver. Den lärarroll som Menesses (2008) beskriver ger därmed inte 

eleverna möjlighet att internalisera ett självstöd på det sätt Holton & Clarke (2006) beskriver.  

I avhandlingen Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande visar Taflin (2007) hur 

matematikundervisning genom problemlösning kan bidra till kreativa samtal och logiska resonemang 

där olika matematiska idéer diskuteras. Taflin (2007) har undersökt lärares insatser i samband med att 

de planerade och genomförde en lektion kring ett och samma matematiska problem. Arbetet med 

problemlösningen genomgår enligt Taflin vissa faser och för att beskriva dessa har hon utgått från 

Polyas (1945) ordningsföljd: 

 

• Att förstå problemet 

• Att göra upp en plan 

• Att genomföra planen 

• Att se tillbaka och kontrollera resultatet (Billstein, Libeskind & Lott, 2007).   

 

Taflin (2007) redogör för hur elevgrupper som fick i uppgift av läraren, att enskilt eller tillsammans 

med kamrater, arbeta enligt dessa faser, gavs fler tillfällen att bearbeta matematiska idéer. Taflin 

(2007) gör därmed en koppling mellan organisationen av problemlösningsarbetet i faser och elevernas 

lärande. Hon konstaterar också att lärandet påverkades positivt när en uppföljning görs inför hela 

klassen eftersom eleverna bearbetar matematiska idéer även då. 

 

Liksom både Menesses (2008) och Holton & Clarke (2006) kopplar Taflin (2007) elevernas lärande 

till de roller elever och lärare tar under lektionerna. Lärarens roll växlar bland annat mellan att planera, 

introducera, stödja samt lyfta fram elevers olika lösningar och sammanfatta resultat. Elevernas roller 

under de observerade lektionerna är enligt Taflin (2007) att samarbeta, lyssna på varandra, arbeta fram 

lösningar samt att föreslå representationsmodeller. Till skillnad mot Menesses (2008) kopplar Taflin 
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(2007) de olika rollerna till olika faser i problemlösningsarbetet. Under vissa faser är läraren mer aktiv 

genom att exempelvis ställa frågor och ge eleverna utmaningar och i andra faser har läraren en mer 

tillbakadragen roll. Taflin (2007) menar att eleverna ges fler tillfällen till lärande eftersom lärarens roll 

i vissa faser är att vara mer nyfiken och lyhörd för elevernas förslag. Under dessa faser utvecklades 

interaktionen mellan eleverna och deras användning av begrepp, definitioner och symboler ökade. 

Som jag ser det framhäver Taflin (2007) i och med detta de egentliga effekterna som vissa av faserna 

erbjuder, nämligen att eleverna får en mer aktiv roll i det gemensamma problemlösningsarbetet. 

Lärarens uppgift är då att ta ansvar för att faserna ges tid och struktur. Samarbetet avslutas i regel med 

att eleverna får hitta på ett eget problem som liknar det problem som de arbetat med. Detta problem 

ska kamraterna lösa. På så vis får designen av lektionen med Jewitts begrepp, en ”interpersonell 

metafunktion” vilken ger eleven en mer aktiv och reflekterande identitet. Läraren får samtidigt 

ytterligare information om hur eleverna förstår de begrepp som är aktuella i och med att de på egen 

hand får skapa en ny uppgift till sina kamrater. Att ge eleverna rollen att skapa ett matematiskt 

problem påminner också om det reciproka kamratstöd vilket Holton & Clarke (2006) beskriver, på så 

sätt att eleverna när de formulerar ett matematiskt problem måste formulera det nya problemet så att 

kamraterna förstår.    

 

Kling Sackerud (2009) har i sin avhandling, Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i 

matematik använt ett designteoretiskt perspektiv som analysredskap för att undersöka vad som 

påverkar elevers ansvarstagande för, inverkan på och delaktighet i sitt lärande. För att förstå elevernas 

möjligheter till ansvarstagande har hon undersökt hur skolsystemet i allmänhet och instruktioner i 

matematik i synnerhet är organiserade och genomförs. Avhandlingen är intressant ur ett skolkulturellt 

perspektiv eftersom den lyfter fram ett antal faktorer som påverkar undervisningen. Datainsamlingen 

görs genom både intervjuer och observationer i syfte att analysera undervisningen från år ett till år 9. 

Även skolledares och lärares sätt att uttrycka och implementera idéer om elevernas ansvarstagande för 

sin utbildning har undersökts. Kling Sackerud kommer fram till att laborationer och problemlösning i 

grupp blir mer sällsynta ju äldre eleverna blir och att möjligheten att använda elevgruppen i 

lärandeprocessen utnyttjas i liten utsträckning. Hennes undersökning visar i stället att eleverna i stor 

utsträckning arbetar enskilt i böckerna och att lärarens främsta uppgift ofta är att hjälpa eleverna att 

klara detta. Det visade sig också att lärarna sällan talar med sina rektorer om undervisning och lärande 

samt att rektorerna sällan besöker klassrummen. Enligt Kling Sackerud (2009) krävs det utvecklade 

former för erfarenhetsutbyte mellan lärare inom och över stadiegränserna för att stärka lärares 

didaktiska roll och därmed minska läromedelsberoendet. Till detta menar Kling Sackerud att det 

behövs tid och resurser.  

 

Chapman (2004), professor vid Universitetet i Calgary, Canada, har undersökt lärares praktiska 

kunskap om kamratinteraktion vid lärande i matematik. Praktisk kunskap definieras som den kunskap 

som vägleder lärarens agerande i undervisningen. De lärare som studerades var sådana som 

kontinuerligt erbjöd eleverna möjlighet att engagera sig i parinteraktion. Studien utgår från tidigare 

forskning som pekar på behovet av kunskap om hur lärare tänker och agerar är viktiga för att utveckla 

matematikundervisningen.  

The teacher is the determining factor of how the mathematics curriculum is interpreted and taught. 

Thus, it is important to learn from teachers what they do and how they make sense of what they do 

in the classroom (Chapman, 2004 sid 191). 
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Datainsamlingen har gjorts genom intervjuer och klassrumsobservationer. Syftet var att studera elev-

interaktion genom läraren eftersom mycket av den tidigare forskningen om kooperativt lärande, enligt 

Chapman (2004), saknar lärarperspektivet. Det teoretiska perspektivet bygger liksom i innevarande 

studie på ett socialt perspektiv enligt vilket lärande sker genom interaktion med andra. Chapman 

(2004) ville undersöka lärares meningsskapande kring interaktion mellan elevpar samt när och hur 

lärare använde det i undervisningen. Genom att undersöka lärares praktiska kunskap ville Chapman 

(2004) tydliggöra bakomliggande uppfattningar som kan hjälpa eller hindra lärares arbete med elev-

interaktion. Resultatet visar att lärare som genomgående erbjuder möjligheter till samarbete också har 

god kunskap om elevernas roller när eleverna interagerar samt om hur läraren själv ska agera för att 

stödja kamratinteraktionen. Lärarnas klassrumserfarenhet och uppfattning om matematik och lärande 

spelar en avgörande roll för den praktiska kunskapen. Fyra teman framträdde då det gäller lärarnas 

praktiska kunskap om kamratinteraktion: Förhållanden som stödjer ett socialt perspektiv, elevernas 

beteende och utkomster av kamratinteraktion, lärandeaktiviteter som stödjer kamratinteraktion samt 

vad läraren kan göra för att stödja interaktionen mellan eleverna. Det tema som beskriver elevernas 

beteende och deras vinster av kamratinteraktion delas in i sju undergrupper:  

 

 Att jämföra erfarenheter 

 Att dela matematiska idéer 

 Att uttrycka matematik i ord 

 Att ställa frågor till kamraterna 

 Att bli motiverad och utveckla självtillit 

 Att utveckla självständighet 

 Att pröva sin förståelse genom att ex jämföra sina resultat (Chapman, 2004) 

 

Enligt Chapman (2004) erbjuder lärarnas praktiska kunskap oss viktiga insikter i pedagogiska 

strategier som kan underlätta kamratinteraktion. Praktisk kunskap utgör basen för lärares 

meningsskapande och spelar en viktig roll vid lärarutbildning. Elevernas lärande kan underlättas om 

läraren iakttar följande beteenden: 

 Läraren lyssnar och observerar eleverna för att ta reda på vad de förstår 

 Läraren ställer ledande frågor för att kontrollera elevernas förståelse eller underlätta 

begreppsutveckling 

 Läraren ger stöd till elevernas tänkande  

 Läraren använder en modell för frågor som eleverna sedan kan ta över 

 Läraren underlättar goda kamratrelationer (Chapman, 2004) 

 

Chapmans (2004) resultat lyfter med detta fram lärarnas kunskaper om elevernas roller och den egna 

rollen som betydelsefulla för lärarens förutsättningar att skapa en god kamratinteraktion. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett flertal forskare som beskriver hur elever som 

erbjuds konkreta  

Utveckling av lärares yrkesroll 

Det finns ett flertal forskare som har intresserat sig för hur den omgivande kulturen påverkar lärarens 

handlingar och val av design. Musanti & Pence (2010) beskriver exempelvis komplexiteten i 

lärarutveckling med utgångspunkt från ett teoretiskt perspektiv där kunskapsutveckling ses som 

historiskt och socialt situerat men också som beroende av social interaktion. De utgår vidare från att 

lärares kunskap påverkas av politiska och sociala krafter vilka är rotade i samhällsdiskursen. Musanti 

& Pence (2010) för fram att det krävs långsiktighet då det gäller professionell utveckling för lärare 
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samt att utvecklingsinsatser bör byggda på ett kollaborativt arbete. De har undersökt den pågående 

studien Collaboration Centers Project (CCP), ett treårigt federalt lärarutvecklingsprogram där syftet 

var att hjälpa engelsklärare att utveckla sin undervisning. Musanti & Pence (2010) har följt 

programmet för att studera hur kollegial och samarbetsinriktad professionsutveckling påverkar lärare 

samt hur lärare kan påverka professionell utveckling. Syftet var att tillföra ny kunskap till forskning 

om lärarsamarbete genom att avtäcka meningsskapande kring lärares motstånd. Enligt Musanti & 

Pence (2010) framkallar det oro och dissonans, med den existerande identiteten som den isolerade och 

självständige läraren, att be lärare att undervisa i team eller föregå som modellärare eller mentor för 

andra lärare. Studien belyser värdet av att lärare lär sig samarbeta kring professionell utveckling men 

också behovet av att undersöka hur denna interaktion påverkar lärarnas roller och hur lärarna 

förhandlar identiteter och konstruerar kunskap (Musanti & Pence, 2010). 

 

De internationella TIMMS-undersökningarna (TIMMS 2007) visade ett sviktande resultat i matematik 

bland de amerikanska eleverna under 90-talet. Med anledning av detta gjordes en videostudie (Stigler 

et al, 1999) där man använde videoinspelningar från 231 årskurs åtta-klassrum i USA, Japan och 

Tyskland för att undersöka likheter och skillnader i lärarnas instruktionsmetoder vid undervisning i 

matematik. Målet med studien var att förstå hur lärare konstruerar och genomför lektioner i varje land 

samt att utveckla ett gemensamt språk för att beskriva lektionerna. Resultatet visade att japanska 

elever arbetar med utmanande problem i grupper där de får hitta på uppgifter till varandra och 

uppmuntras hjälpa varandra, vilket aktiverar deras språk. I de andra länderna tycks läraren mer 

kontrollerande och eleverna får ägna långa stunder åt att lyssna och titta på. Typiskt för 

undervisningen i Japan var att utmanande problem valdes och att läraren försåg eleverna med det stöd 

som eleverna behövde för att de skulle kunna börja utveckla egna metoder för lösningar. Undervisning 

är således, enligt författarna, en kulturell aktivitet och dessa kulturella skillnader betecknas som 

”teaching gap”. Elever och lärare, i olika undervisningskulturer, vet vad de ska förvänta sig och vilka 

roller de ska ha i undervisningen Stigler & Hiebert (1999).  

 

Stigler och Hiebert (1999) konstaterar i sin bok The Teaching Gap att trots att de amerikanska lärarna 

uppgav att de var ganska eller mycket insatta i de rekommendationer som fanns kring hur 

undervisningen borde reformeras, kom det inte någon förändring till stånd. Stigler & Hiebert (1999) 

beskriver vidare hur man i Japan har infört Lesson Studies som skolutvecklingsmodell och hur den 

japanska undervisningspraktiken förändrats markant under de senaste 60 åren. I USA anses lärarna 

kompetenta då de kommer från lärarutbildningen men i Japan deltar alla lärare i professionella 

utvecklingsgrupper, exempelvis Lesson Studies, vilket anses vara en naturlig del i lärares arbete. 

Forskarna märkte att de amerikanska lärarna på olika sätt försökte ”jazza upp” lektionerna och öka 

elevernas intresse genom ickematematiska inslag eller genom att sätta matematiska problem i 

verklighetsbaserad kontext. Japanska lärare agerade som om matematik vore ett system av 

förhållanden mellan begrepp, fakta och procedurer. 73% av de japanska lärarna uppgav att det de i 

huvudsak ville att eleverna skulle lära sig var att se saker på ett nytt sätt som till exempel att se nya 

relationer mellan matematiska idéer. Stigler & Hiebert (1999) såg att dessa lärare agerade som om 

ämnet till sin natur var intressant och bekymrade sig inte med att motivera ämnet på ickematematiska 

vägar. Sex principer framträdde som grundläggande för utveckling av undervisning: 

 

 förväntan att utveckling sker gradvis och är något kontinuerligt pågående 

 lärarna håller konstant fokus på studenternas lärandemål 

 undervisningen, inte läraren fokuseras 
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 förbättringarna görs i en kontext där läraren agerar dagligen 

 lärarna utformar förändringarna på egen hand  

 system utvecklas utifrån lärarnas egen erfarenhet  

       (Stigler & Hiebert, 1999, sid 137) 

 

Lena Geijer (2003) har i sin avhandling Samtal för samverkan undersökt hur olika professioner från 

förskola, skola och vård talar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt hur de samverkar om sin 

kompetens. I ett treårigt projekt följs en grupp med olika professioner vilka alla arbetar med någon 

anknytning till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det empiriska materialet består av deltagande 

observationer, sju individuella intervjuer och 15 fokusgruppsamtal. Enligt Geijer (2003), visar 

resultatet att fokusgruppsamtalen leder till att deltagarnas yrkeskompetens ökar genom att de fördjupar 

sin förståelse, samt att deltagarnas vilja att förändra och förbättra verksamheten ökar.  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså ett flertal forskare som menar att ett strukturerat kollegialt 

samarbete i form av bland annat samtal, kan bidra positivt till den enskilda lärarens professionella 

kunskapsutveckling samtidigt som lärares yrkesidentitet och undervisningsstil också påverkas av den 

omgivande kulturen. 

Centrala begrepp  

Utöver de begrepp som presenteras i de tidigare delarna av den teoretiska bakgrunden är även dessa 

begrepp betydelsefulla för innevarande studie. 

Problemlösning i matematik 

Innevarande studie behandlar lärarnas samtal om undervisning genom problemlösning i matematik. 

Elevernas arbete med problemlösning kräver att de erbjuds ett matematiskt problem vilket här 

definieras som en uppgift vilken  

 en person vill eller behöver lösa 

 personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa och 

 det krävs en ansträngning av henne/honom att lösa (Hagland, Hedrén och Taflin, 

2005). 

Det problemlösningsarbete som frågeställningarna i innevarande studie anknyter till är problemlösning 

som sker i elevgrupper om exempelvis 2 till 4 elever och där syftet med aktiviteten är att eleverna ska 

lösa problemet genom interaktion med varandra. 

Reciprocitet 

Reciprocitet kommer av det latinska ordet reci´procus och betyder tillbakaströmmande, ömsesidighet. 

Termen kan användas för att karakterisera mänskligt umgänge i allmänhet (NE). I den här studien 

används begreppet reciprocitet som ett uttryck för det ömsesidiga samspel som kan uppstå mellan 

lärare och elever och mellan elever i lärandesituationer. Ömsesidigheten består i att det sker ett utbyte 

kring en uppgift (i studien talar lärarna om problemlösning i grupp) genom att eleverna växelvis, 

ställer och besvarar frågor till varandra.  

I en reciprok undervisning turas eleverna om att ta givna roller, under ledning av läraren. Palincsar & 

Brown (1984) beskrev tidigt denna metod i anknytning till utveckling av undervisning av läsförståelse.  

Palincsar & Brown (1984) använde Vygotskijs teorier om dialog och stödjande interaktion och ansåg 

att eftersom den naturliga dialogen mellan barnet och föräldern främjar inlärning på ett så kraftfullt 
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sätt borde en sådan dialog kunna skapas även i skolan. De intresserade sig för den planering och 

självreglering som en sådan dialog skulle kunna gynna hos eleverna och utvecklade därför metoder för 

reciprok undervisning. För att uppmuntra det gemensamma ansvaret för dialogen kring en text 

beskriver de hur läraren kan be eleverna att leda diskussionen, egentligen att agera som lärare. Den 

elev som för tillfället leder diskussionen enligt detta arbetssätt kan till exempel fråga efter information, 

förtydliga, summera, uppmuntra de andra eleverna. Det här turtagandet kallas reciprok undervisning 

och bygger på att samarbetet mellan läraren och eleverna i att konstruera mening och lösa problem 

leder till en högre kvalitet på inlärningen. Vad som händer vid en typisk reciprok undervisning är att 

medlemmarna i en grupp i tur och ordning tar ledningen av diskussionen kring en text. Alla 

gruppmedlemmar får leda varsin gång och börjar med att ställa frågor och slutar med att summera 

kärnan i det som gruppen läst. Gruppen återläser och diskuterar möjliga tolkningsproblem. Frågorna 

gör att diskussionen hålls vid liv. Försök att klargöra förståelseproblem görs och ledaren ställer frågor 

om vad gruppen tror om kommande innehåll. Dessa fyra områden är utmärkta förståelseskapande 

metoder. Lärarens ansvar är att presentera modeller att utvinna kunskap, samt att vid behov hjälpa 

eleverna att fullfölja sina nya roller (Palincsar & Brown, 1984 och 1986). De ömsesidigt tagna rollerna 

där eleverna turas om att leda arbetet med de förståelseskapande frågeställningarna (prediction, 

clarification, summarization, and student-generated questions) går att jämföra med de faser som Taflin 

beskriver eftersom de också ger möjlighet för elever och lärare att inta olika roller i 

problemlösningsarbetet. De olika faserna möjliggör för eleverna att bearbeta problemet både enskilt 

och i gruppen eftersom läraren i vissa faser medvetet håller sig ”på avstånd”. Lärarens kunskap om 

betydelsen av och hans/hennes förmåga att utforma undervisningen så att eleverna erbjuds möjligheter 

att utveckla förståelseskapande processer är med detta resonemang betydelsefullt för elevernas 

lärande. 

Roller 

Inom sociologin är roll ett begrepp för de förväntningar och normer som är associerade med en social 

position eller uppgift. Rollerna lärare-elev utgörs av ett roll-par där rollerna kompletterar varandra 

utifrån ett ömsesidigt samspel. Rollen som lärare är en och rollen som elev är en annan. Den ena rollen 

är ofta beroende av den andra. Individen är både rollskapare och rolltagare och rollerna påverkar i 

större eller mindre utsträckning det individuella beteendet (NE.se). Émile Durkheim (1858 – 1971), en 

av sociologins klassiker, menade att det är sociala fakta som till exempel traditioner, institutioner, 

sociala relationer, normer, värden och kollektiva föreställningar som styr och möjliggör individens 

handlingar. Han lyfter också fram att sociala fakta bör förstås mot bakgrund av sociala 

helhetssammanhang (NE.se). Roller och förväntningar utgör delar av den sociala inramning som 

påverkar individens kunskapsutveckling. De roller vi har påverkar vårt sätt att kommunicera och skapa 

mening (Rostvall & Selander, 2008). De olika roller eleverna tar eller tilldelas kommer enligt detta 

perspektiv att påverka deras lärande. 

 

Tankestilar och institutioner 

Begreppen tankestil och tankekollektiv myntades av den polske läkaren och biologen Ludwik 

Fleck på 1930-talet. Fleck definierar ett tankekollektiv som något som uppstår då två eller fler 

människor utbyter tankar (a.a. sid 52). Både formella organisationer som skolan eller informella 

grupper kan i egenskap av ett kollektiv där medlemmarna delar konventioner, normer och regler 

kallas institutioner.   
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Inom institutioners ramar skapas begreppsliga system – och språkliga uttryckssätt som utgör 

förståelsehorisonter eller tankekollektiv. Dessa system avgränsar institutionens möjligheter att 

benämna och förstå skeenden omkring sig (Rostvall & West, 2001). 

Ett tillfälligt tankekollektiv kan uppstå då en grupp möts som inte tidigare träffats. Efter en stunds 

samtal kan en speciell stämning infinna sig och ett speciellt sätt att resonera uppstå. Stabila 

tankekollektiv bildas i anslutning till organiserade, sociala grupper. Om gruppen har funnits tillräckligt 

länge fixeras tankestilen och får en formell struktur (Fleck, 1997). Begreppet intrakollektivt 

tankeutbyte beskriver det utbyte mellan de invigda som stärker tankebildningen i kollektivet. Utbyte 

mellan olika tankekollektiv, ett så kallat interkollektivt tankeutbyte kan resultera i en förändring av hur 

varseblivningen riktas. 

 

Enligt Fleck (1997) yttrar sig kollektivets strävan efter konsensus inom en tankestil som ett 

motstånd mot det som inte stämmer överens med tankekollektivet. Denna motståndssignal kallar 

han faktum (Fleck, 1997). Enligt Fleck (1997) är individen nästan aldrig fullt medveten om hur 

den kollektiva tankestilen påverkar hennes/hans tankar. Språket och orden spelar, i hans 

kunskapsteoretiska modell, betydande roller som medierande artefakter. Tankestilen uppehåller 

sig vid gemensamma, inom ett kollektiv intressanta problem, omdömen och kunskapsmetoder 

som kollektivet anser vara adekvata. Den kunskap som utvecklas är på detta sätt socialt beroende 

genom att den representeras i ett tankekollektiv. 

För att utforska en tankestil krävs sociologiska metoder (Fleck, 1997). När vi observerar en 

institution, som till exempel skolan, kan vi observera språk, begrepp och motiv för verksamheten. 

Lärares uppfattningar om och förväntningar på, elevers förmåga att interagera på ett 

kunskapsutvecklande sätt och de roller eleverna kan inta, kan exempelvis beskrivas som ett sätt 

tänka, en tankestil. Genom att till exempel studera representationer som utvecklas i ett samtal kan 

den rådande tankestilen inom det aktuella tankekollektivet studeras.  

Kapitel 3 Metod 

I följande kapitel redogör jag för mitt val av fokusgrupp som datainsamlingsmetod, hur urvalet 

är gjort samt hur genomförandet av fokusgruppsamtalet och analysen görs. Jag tar också upp 

tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter. 

Metodologiska val 

När syftet med en studie är att beskriva data som kan bestå av sociala samspel, i syfte att förstå de 

egenskaper och den karaktär som det studerade fenomenet har kan det teoretiska perspektivet anses 

vara kvalitativt (Fejes & Thornberg, 2009). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är intresse för 

studiesubjektens perspektiv ett vanligt kriterium för kvalitativa studier. Med utgångspunkt från mitt 

syfte att beskriva och analysera några lärares tal om den egna rollen och roller som elever kan ta 

eller tilldelas vid undervisningssituationer där elever samverkar för att lösa matematikproblem har jag 

därför valt ett kvalitativt perspektiv för datainsamling och analys. Eftersom jag, genom mitt arbete 

som lärare i 24 år varav 8 år som specialpedagog, har en hel del erfarenheter av lärares resonemang 
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och om de förhållanden som råder i skolmiljön har jag valt en etnografiskt inspirerad 

materialinsamlings-metod. Datamaterialet består av ett audioinspelat fokusgruppsamtal. Valet att 

studera lärares samtal genom ett fokusgruppsamtal bygger på ett sociokulturellt perspektiv där språklig 

interaktion ses som en medierande faktor (Vygotskij, 1976). Om man vill ”fördjupa sin förståelse av 

vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter” (Wibeck, 2000 sid. 127) är 

fokusgruppsmetoden en lämplig metod. Vid jämförelse med en enkätundersökning som bara ger 

information om vilken åsikt aktuell person har vid ett specifikt tillfälle, kan ett fokusgruppsamtal ge 

information om hur åsikter och tankar förändras och genereras, vilket kan ge mer verklighetsnära data 

(Wibeck, 2000). Även strukturerade intervjuer, med en person i taget skulle kunna innebära att 

väsentliga förhållanden eller åsikter inte kommer till uttryck, om inte moderatorn ställer frågor med 

anknytning till just dessa områden. Fokusgrupptekniken låter också samtalet flöda mer fritt än vad 

man gör vid strukturerade intervjuer och risken blir därför mindre att respondenterna påverkas av 

moderatorn. Alternativet att genomföra en observationsstudie skulle begränsa datamaterialet till det 

läraren och elevgruppen producerar i form av mening vid just det filmade tillfället utan att moderatorn 

har möjlighet att ställa kompletterande och förtydligande frågor. Eftersom ett fokusgruppsamtal också 

kan förstås som en lärsekvens (Geijer, 2003) vilken jag anser går att beskriva med Selanders modell 

för semiformellt lärande (Selander, 2008a, s 16) har jag valt fokusgruppmetoden för att kunna studera 

hur lärarnas diskussion kring den egna rollen och elevernas roller utvecklas under samtalet.  

Fokusgrupper 

Merton och Lazarsfeld utvecklade fokusgruppsamtal som forskningsmetod i slutet av 30-talet. De ville 

utveckla en metod där respondenternas svar på intervjufrågorna inte styrdes av ledande frågor. Med 

hjälp av öppna frågor hade de som målsättning att skapa en diskussion i intervjugruppen där de 

intervjuade talade så mycket som möjligt och så många aspekter som möjligt av det undersökta 

fenomenet skulle framträda. Metoden är känd för att användas vid marknadsundersökningar för att 

samla information som kan användas vid produktutveckling eller marknadsföring. Sedan mitten av 

1980-talet har intresset för metoden ökat bland annat inom samhällsvetenskaplig forskning. Prefixet 

fokus står för att gruppen är sammansatt för ett specifikt syfte samt för att samtalet rör sig kring ett 

specifikt tema där samtalsledaren kan styra samtalet i större eller mindre grad för att få svar på den 

utvalda frågeställningen (Esaiasson m fl, 2007; Wibeck, 2000).  

Fokusgruppsamtal kan användas för att exempelvis studera utsagors frekvens, omfattning och 

intensitet och går enligt Wibeck (2000) bra att använda i en mer tolkande process, där forskaren kan 

studera både vad, hur och i vilket sammanhang deltagarna gör olika uttalanden. Metoden kan användas 

för att studera attityder och värderingar om komplexa problem eller när handlande och motivation ska 

undersökas. Med hjälp av den sociala interaktionen som uppstår under samtalet kan forskaren få syn 

på den tysta vardagskunskap som finns i respondentgruppen. Det är också ett sätt att få syn på olika 

uppfattningar inom ett område (Wibeck, 2000). Fördelen med fokusgruppsamtal jämfört med 

individuella intervjuer är att risken är mindre att respondenterna påverkas av intervjuledaren eftersom 

denna har en mer tillbakadragen roll än i en individuell intervju (Esaiasson m fl., 2007; Wibeck, 

2000). Metoden är dessutom effektiv eftersom vi får information från fler personer på en kortare tid 

jämfört med den tid motsvarande antal individuella intervjuer skulle ha tagit (Bell, 2006).  

Risker med metoden är att interpersonella faktorer påverkar gruppklimatet så att ett grupptänkande 

uppstår. Ett sådant tänkande kan uppstå om det utvecklas en hög grad av gruppkohesion vilket kan 

komma till uttryck genom att medlemmarnas uttryck snarare är ett medel för att skapa tillhörighet i 
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gruppen än fria åsikter och tankar. Moderatorns roll är viktig för att balansera detta och andra sociala 

positioneringar som t ex att både moderatorn själv och gruppmedlemmar kan tillskrivas en 

maktposition som hämmar diskussionen (Esaiasson m fl., 2007; Wibeck, 2000). Den viktigaste 

egenskapen som moderatorn bör ha är därför flexibilitet eftersom grupper kan se så olika ut då det 

gäller det stöd som behövs för att genomföra en diskussion där allas åsikter och funderingar kommer 

fram. Generellt sett finns utöver detta alltid en risk, vid olika intervjuformer, att forskarens starka 

engagemang i den frågeställning som ska studeras påverkar respondenterna (Bell, 2006; Wibeck, 

2000). För att minska risken med detta används en semistrukturerad intervjuteknik där lärarnas 

diskussion hålls ganska fritt på så sätt att moderatorn låter dem slutföra resonemang som engagerar 

dem. Frågemanuset används antingen när diskussionen ebbar ut eller där frågorna passar in. Metodens 

stora fördel ligger också i möjligheten att samla data om en grupp människors delade kulturella 

förståelse för olika resonemang (Wibeck, 2000). Resultatet från ett fokusgruppsamtal ger däremot inte 

någon möjlighet att uttala sig generellt om olika grupper utan handlar mer om att skapa förståelse för 

ett fenomen. 

Urval 

Till fokusgruppsamtalet sökte jag matematiklärare som hade en viss erfarenhet av eller ett intresse för 

undervisning genom problemlösning i grupp vilket jag tydliggjorde i ett brev (se bilaga 1) som först 

skickades till ett antal rektorer och därefter även till de lärare som anmälde sig intresserade. Jag ville 

med detta att lärarna skulle ha tillräckligt med förförståelse för en sådan undervisning att diskussionen 

kunde föras med hjälp av exempel från deras undervisning. Lärare som undervisar i matematik och har 

en viss erfarenhet av eller intresse för att utveckla undervisning genom problemlösning i grupp utgör 

således respondentgrupper. Jag har vänt mig till lärare vid skolor i Stockholms innerstad som liknar 

varandra då det gäller bland annat elevernas resultat. För att kontrollera detta har jag använt mig av 

Utbildningsförvaltningens webbsida ”Hitta och jämföra skolor” där jag exempelvis har kunnat jämföra 

andel elever som gått ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Genom att respondentgruppen bestod 

av lärare från skolor med liknande förhållanden då det gäller elevers resultat eller upplevelse av 

arbetsro minskade risken för att olika aspekter av undersökta fenomen i första hand skulle förklaras 

med lokala förhållanden. I och med att jag inte heller ville undersöka en lokal diskurs krävdes det att 

gruppen skulle bestå av lärare från olika skolor. Eftersom det inte är lämpligt att välja respondenter 

som forskaren känner sorterade jag bort skolor där jag nyligen arbetat eller arbetar. Om forskaren 

sedan tidigare känner någon av respondenterna skulle detta kunna påverka de andra 

gruppmedlemmarna att bli mer återhållsamma eller att uttalanden anpassas till det man tror att 

forskaren vill höra (Wibeck, 2000). De tre respondenter är i åldrarna 30 till 60 år och har olika 

grundutbildningar. Anna är 7-9-lärare, Anders är mellanstadielärare liksom Astrid. Deras åldrar var 

mellan 34 och 56 år.  

Uppläggning och genomförande 

Fokusgruppen 

Ett lämpligt antal för ett fokusgruppsamtal är fyra till sex personer (Wibeck, 2000). Därför var 

målsättningen att få minst fem personer villiga att delta. Samtalstillfället bokades till en 

eftermiddagstid mellan 16.00 och 18.00 för att göra det lättare för lärarna att delta utan att behöva gå 

ifrån sin undervisning. Först skickades ett brev till rektorerna vid nio skolor, via mail (se bil.1). Där 
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presenterades projektet och beskrevs hur fokusgruppsamtalet skulle gå till. I brevet framgick också att 

lärare med viss erfarenhet av undervisning genom problemlösning söktes. Syftet med brevet var att 

rektorerna antingen själva skulle skicka frågan vidare till aktuella personer eller att jag skulle få namn 

på lärare som jag själv kunde kontakta. Genom att rektorer på så sätt medverkade i rekryteringen gavs 

de möjlighet att godkänna att lärarna kontaktades samtidigt som de med sitt namn eventuellt kunde 

göra lärarna mer motiverade att delta. Efter en vecka med knapphändig respons, skickades förfrågan 

till ytterligare fyra skolor. I de fall en personlig kontakt först tagits via telefon gick rekryteringen 

lättare. I så gott som samtliga fall var det nödvändigt med ett flertal telefonsamtal eller mail till 

rektorer och lärare, för att få svar. En av rektorerna svarade nej direkt med hänvisning till att lärarna 

redan hade så mycket att göra med den matematiksatsning som Skolverket finansierar. Även fler av de 

tillfrågade lärarna som avböjde hänvisade till en stor arbetsbörda vilken bland annat berodde på arbetet 

med matematiksatsningen. Jag ville inte att gruppen skulle bli för stor och nöjde mig därför med fem 

respondenter samt en person i reserv. En för stor grupp kan innebära ökad risk för svårigheter att 

bibehålla gruppens gemensamma fokus och kommunikation (Wibeck, 2000).  

 

Trots att jag hade skickat ut informationsbrev till respondenterna en vecka innan samtalet, där det bl a 

stod att det var mycket viktigt att de hörde av sig i god tid vid förhinder, var det två av respondenterna 

som hörde av sig några timmar innan samtalets start och meddelade att de inte kunde delta. Vid det 

laget hade reservpersonen bokat in något annat och kunde därför inte heller delta. Eftersom det låg 

mycket arbete bakom att rekrytera respondenterna bestämde jag mig för att genomföra samtalet med 

dessa tre personer. För att få ett så bra samtalsklimat som möjligt är det viktigt att samtalet genomförs 

på neutral mark, (Wibeck, 2000) därför förlades samtalet till ett rum på Universitetets lokal vid 

Campus Konradsberg i stället för vid någon av de skolor som lärarna arbetade vid. Detta rum var 

lagom stort och trevligt inrett med ett ovalt bord som kunde inbjuda till samtal. En av mina 

kurskollegor satt med som bisittare. Hennes uppgift var att bistå mig med eventuella tips på 

förtydligande frågor samt att om möjligt även uttrycka en kort helhetsuppfattning efter samtalet. 

Eftersom det är av stor betydelse hur moderatorn introducerar sessionen när gruppen samlas (Wibeck, 

2000) hade ett manus (se bil. 3) som i grova drag beskrev hur samtalet skulle introduceras, förberetts. 

Även ett frågemanus hade utarbetats (se bil. 4). Målsättningen var att respondenterna skulle känna sig 

trygga och fria att ventilera sina tankar, därför påmindes de om att materialet från samtalet skulle 

behandlas konfidentiellt och att det därmed inte skulle kunna gå att koppla deras namn till innehållet i 

den färdiga uppsatsen. Min roll som moderator presenterades och målsättningen med samtalet 

beskrevs som en diskussion mellan deltagarna där moderatorn ibland skulle komma in med 

frågeställningar för att få eventuella uttalanden förtydligade. Det betonades också för gruppen att jag 

inte var ute efter ”rätt” åsikt utan att få reda på vilka olika tankar och åsikter som kan finnas om arbete 

med problemlösning i grupp. Bisittarens uppgift beskrevs som icke deltagande utan till hjälp med att 

föra anteckningar.  

 

Wibeck (2000) beskriver betydelsen av att moderatorn och bisittaren småpratar lite med gruppen för 

att få en avspänd atmosfär, innan samtalet sätter igång. För att skapa en avspänd stämning serverades 

kaffe och smörgås innan samtalet började. Under tiden fick respondenterna möjlighet att ställa frågor. 

Ett frågemanus hade utarbetats med utgångspunkt från forskningsfrågorna. Frågorna var formulerade 

på ett öppet sätt för att möjliggöra samtal om olika aspekter på roller och reciprocitet. Frågorna 

relateras till studiens syfte enligt nedan: 
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1. Vilka är de stora fördelarna med undervisning genom problemlösning i grupp? (Frågan är 

formulerad för att få igång samtalet genom att den inte är så specifik. Lärarna ges möjlighet att 

problematisera elevers lärande och interaktion i förhållande till de roller läraren och eleverna tar, 

redan utan att de fått en direkt fråga om roller.)  

2. Vilken betydelse tillmäter du din egen roll då eleverna ska arbeta med problemlösning i grupp? 

(Frågan är tänkt att inbjuda till ett resonemang kring de interventioner som läraren eventuellt gör 

för att elevernas arbete med problemlösning ska leda till lärande. Lärarna skulle här kunna ta upp 

den egna rollen i förhållande till elevers roller, rolltilldelning och reciprocitet mellan elever redan 

innan frågan om betydelsen av de roller eleverna tar.) 

3. Vilken betydelse tillmäter du de roller som eleverna tar/får vid arbete med problemlösning i grupp? 

(Om inte samtalet redan innan har berört elevers rolltagande ges nu möjlighet till 

problematisering kring detta. Frågan skulle också kunna leda till samtal om reciprocitet mellan 

eleverna vid samarbete kring problemlösning.)  

4. Vilken betydelse tillmäter du reciprocitet, dvs att eleverna ömsesidigt växlar roller? 

(Här skulle lärarna kunna problematisera lärande i förhållande till ömsesidighet och roller) 

5. Vad ser ni för utvecklingsområden för att arbetet med problemlösning i grupp ska få ett ännu bättre 

resultat?  (Svar på frågan kan ge information om hur lärarna egentligen skulle vilja utforma 

undervisningen och om de upplever hinder för att förändra den egna rollen och elevernas roller i 

undervisningen.) 

6. Vilka svårigheter tror ni att lärare ser med undervisning genom problemlösning? (Frågan är tänkt 

att ge information om hur lärarna ser på sin roll.) 

7. Vad i samtalet har varit utvecklingsbart? (Detta är en av de två avslutande frågorna som ställs för 

att få information om något väsentligt i lärarnas uppfattningar inte kommit till uttryck samt för att 

få information om vilka aspekter lärarna i huvudsak betonar.) 

8. Är det något annat ni skulle vilja tillägga till diskussionen? 

 

Frågemanuset lästes in så att frågorna skulle kunna formuleras ur minnet, där de passade i samtalet. 

Detta gjordes för att samtalet skulle flyta fritt och mer likna ett vanligt samtal där deltagarna skulle ha 

möjlighet att utveckla sina tankar. Jag antog att det skulle kunna ha påverkat samtalet negativt om jag 

följt manuset ordagrant genom att läsa frågorna innantill i turordning. Min roll skulle i så fall lätt 

kunna ha blivit väldigt styrande och samtalet skulle kunna ha kommit att likna mer en formell intervju 

där respondenten ibland kan tendera att vänta på nästa fråga i stället för att utveckla sina tankar. 

Introduktionsfrågan var, som Wibeck (2000) beskriver, avsedd att introducera ämnet och underlätta 

interaktionen genom att ge medlemmarna möjlighet att reflektera över egna erfarenheter. De 

avslutande frågorna kan ge deltagarna möjlighet att tillägga något de själva tycker är viktigt och att 

reflektera kring vad diskussionen handlat om (Wibeck, 2000).  

 

Fokusgruppsamtalet pågick i ca 1 timme och 40 minuter. Lärarna fördelade taltiden relativt jämt 

mellan sig på ett spontant och otvunget sätt. Det uppstod, enligt min uppfattning, ett engagerat samtal 

som trots att det bitvis styrdes av mina frågor också utvecklades spontant mellan deltagarna varpå 

även andra frågor än intervjufrågorna kom att behandlas. Vissa frågor engagerade lärarna mer och 

därför utvecklades samtalet mer kring dessa frågeställningar. Lärarna uttryckte ibland skilda åsikter 

och ibland delade de synsätt. Utöver de områden som intervjufrågorna omfattade uppstod vissa teman 

som återkom vid ett flertal tillfällen under samtalet och därför också innefattas i resultatet.  
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Bearbetning av data  

Det ljudinspelade fokusgruppsamtalet transkriberades först på en nivå nära skriftspråket. Därefter 

sammanfattades samtalet under rubriken Beskrivning av data för att ge en övergripande bild av 

samtalet. Genom att göra en sådan sammanfattning kan läsaren bilda sig en uppfattning över hur 

ämnesaspekter utvecklas och länkas till tidigare aspekter vilket kan vara intressant för analysen 

(Wibeck, 2000). Det kvalitativa analysarbetet består sedan av två delar, en frågeanalys, utgående från 

forskningsfrågorna och en temaanalys, utgående från de teman som lärarna uppehållit sig vid och 

utvecklat utöver de frågor som ställdes av mig vid samtalet. För att skapa överblick över hela analysen 

görs en sammanfattande analys. Slutligen förs en diskussion utifrån de mönster som blir synliga i 

analysen. 

Transkription 

Inspelningen från fokusgruppsamtalet är transkriberat på ett sådant sätt att det lätt ska kunna läsas. Ett 

skriftspråkligt uttryckssätt har därför använts på så sätt att exempelvis ”och” skrivs ut även om 

respondenten har sagt ”å”. Varje persons uttalanden står för sig och betonade ord är markerade med 

understreck. I övrigt noteras inga uppehåll, sjunkande eller höjda röstlägen, suckar etc. Materialet är 

genomlyssnat ett flertal gånger för att höra vad respondenterna sa på vissa svårtydda ställen. För att 

underlätta arbetet har ett transkriberingsverktyg använts. Detta var ett dataprogram som gjorde det 

möjligt att med hjälp av piltangenterna backa i inspelningen ett givet antal sekunder. För att säkerställa 

anonymitet har lärarna fått fingerade namn. Transkriptionen i sin helhet med färgmarkeringar och 

etiketter är 23 sidor långt och tas därför inte med som en bilaga. 

Frågeanalys 

Efter en första genomläsning av det transkriberade materialet gjordes en återläsning. De delar av 

texten där respondenterna uttryckte svar på en forskningsfråga markerades. Eftersom samtalet ses som 

en process vilken samtliga deltagare är delaktiga i har jag inte lagt tyngdpunkt vid vem av lärarna som 

säger vad utan analyserat texten som en produkt av en process där samtliga deltagare påverkar 

innehållet. Markeringarna fick olika färger beroende på vilken forskningsfråga de besvarade. Varje 

markering försågs med en etikett som i korthet beskrev vad texten handlade om. Följade markering 

ansågs besvara frågan om vilken betydelse lärarna tilldelar den egna rollen och etiketterades sätta 

samman fungerande grupper. 

 

Astrid: Det är ju lite viktigt det här med gruppsammansättningen, jag tycker att har man två 

jätteduktiga och så har man (om de är tre)…om man har två jätteduktiga och så har man en som 

tycker att det är jättesvårt kan det gärna bli så att den tredje sitter och bara skriver svaret och de 

andra två som löser det och den hänger inte med och de andra två som löser det har inte någon 

vidare lust att förklara heller, utan kör sitt race (sid 4). 

 

Ett annat exempel är följande stycke vilket erhöll etiketten att fördela ansvarsroller 

Anna: De får lite ansvarsroller att sammanställa uppgifterna och skriva ner svaret, så där. Oavsett 

om det är matte eller något annat tycker jag att det är bra. Speciellt om de sitter några stycken i 

en grupp att det är någon som är lite ledare och som kan presentera svaret för resten av klassen 

sen när man går igenom. Att den rollen också då vandrar, att man har en lista, att det vandrar 

genom klassen så att det inte är samma person för det är ju också lätt att det är samma person 

som tar på sig ansvarsrollen och vill berätta ”så här gjorde vi, så här gjorde jag” (sid 6).  



 

26 

 

 

En annan markering etiketterades till alla får redovisa en liten del: 

 

Anders: Så att alla känner sig delaktiga tror jag är rätt så viktigt även om det kan vara små 

mängder och att man kan dela upp det nästan så att nån ska ansvara för den här gången för att 

berätta hur man har tänkt och nån ska ansvara för att läsa upp svaret kanske till och med bara, om 

man nu börjar med de yngre barnen, så att de blir vana (sid 9). 

 

Efter att texten blivit bearbetad på detta sätt sammanfördes de etiketter som ansågs tillhöra samma 

kategori t ex sätta samman fungerande grupper + fördela ansvarsroller + alla får redovisa en liten 

del = läraren som organisatör. Kategoriseringen utgår ifrån studiens teoridel och mina egna 

reflektioner. Etiketterna sammanställdes i listor där de olika etiketterna sorterades i kategorier under 

respektive forskningsfråga. I kanten av listorna skrev jag vilken sida i transkriptionen respektive 

etiketts uttalande fanns samt vilken lärare som hade gjort uttalandet. Detta gjorde jag för att få en 

överblick över de delar i materialet som jag ansåg svarade mot mina forskningsfrågor. Listorna gav 

mig också en uppfattning om hur frekvent lärarna behandlade vissa kategorier. Analysen av 

forskningsfråga 1-3 skiljer sig från analysen av den sista frågan på så sätt att analysen av de första 

frågorna görs genom att större betydelse läggs vid de kategorier lärarna tar upp mer frekvent. 

Analysen av den sista frågan utgår från hur vissa kriterier visar sig kronologiskt. Jag kunde se hur 

lärarnas resonemang förändrades under samtalet genom att etiketterna var uppskrivna i kronologisk 

ordning utifrån vilken sida i transkriptionen etiketten härrörde. För att besvara den sista 

forskningsfrågan som handlar om hur lärarnas beskrivningar av den egna rollen utvecklas under 

samtalet har jag alltså använt listorna med etiketterna och avläst var i samtalet de olika kriterierna 

finns. Jag har på så sätt kunnat analysera hur lärarnas tal om den egna rollen utvecklats. 

Temaanalys   

Utöver de svar jag fann på mina forskningsfrågor framträdde också teman vilka lärarna ofta återkom 

till eller uttryckte med större intensitet. Dessa teman har jag behandlat i en temaanalys. Jag fann dem 

betydelsefulla eftersom lärarna där ger uttryck för faktorer som påverkar deras resonemang om den 

egna lärarrollen. Enligt Braun och Clarke (2006) kan en temaanalys kan vara en konstruktivistisk 

metod som undersöker på vilket sätt innebörder, upplevelser, skeenden osv är effekter av existerande 

diskurser. Ett tema definieras vidare som något som fångar något viktigt om datan i förhållande till 

forskningsfrågan och representerar någon form av mening och mönster i datan (Braun & Clarke, 

2006).  

Diskussion 

I studien används Selanders modell Design av en formell lärsekvens (Selander, 2008a, s 17) för analys 

och diskussion av lärarnas tal om den egna rollen och elevernas roller. Med utgångspunkt från 

Selanders Modell över semi-formell lärsekvens (Selander, 2008a, s 16) analyseras också hur lärarnas 

tal om den egna rollen utvecklas under samtalet. De mönster som framträder i analysen av lärarnas 

samtal diskuteras i relation till den presenterade forskningsbakgrunden och i relation till det 

designteoretiska perspektivet. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Validiteten beskriver i vilken utsträckning den genomförda undersökningen beskriver det vi avsett att 

beskriva. Hög validitet innebär att de analyser som görs verkligen görs med det insamlade 
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datamaterialet som grund och inte på någon annan grund (Bell, 2006). Som forskare bör jag således 

förhålla mig vaksam och kritisk till de val eftersom det finns många aspekter som påverkar de resultat 

jag kommer fram till. Exempel på sådana påverkansfaktorer kan vara politiska eller kollektiva 

uppfattningar och individuell subjektivitet. Forskarens förförståelse kommer att styra både val av 

metodologi och data vid tolkning och reflektion. Det är dock inte bara negativt att ha en bred 

erfarenhet av det område man undersöker. Liksom den etnografiske forskaren har jag också nytta av 

att vara välbekant med den miljö och det problemområde jag undersöker (Kullberg, 2004).  

 

Förekomsten av uttalanden där lärarna beskriver sin uppfattning om den egna rollen och elevernas 

roller är valda som indikatorer på vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen och elevernas 

roller i undervisningen. Det finns emellertid en mängd faktorer som kan påverka trovärdigheten i en 

fokusgruppstudie. För det första medför alltid intervju som datainsamlingsmetod en risk för skevhet 

(bias) i materialet eftersom det finns möjligheter att respondenterna påverkas av moderatorn och de 

frågor som ställs även om detta inte sker medvetet från moderatorns sida. Det finns en extra stor risk 

för sådan påverkan om forskaren är starkt engagerad i den studerade frågeställningen (Bell, 2006). 

Valet av fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod bygger här på att formen ger intervjuaren en mer 

tillbakadragen roll och att samtalet i större grad kan utvecklas fritt med mindre inflytande från 

moderatorn än i en traditionell strukturerad intervju (Wibeck, 2000). Det finns dock en risk för att 

lärarna inte ger uttryck för allt de kan eller har åsikter kring. Lärarnas uttalanden kan också vara ett 

uttryck för gruppkohesion. Det sammanhang i vilket samtalet förs, påverkar de uttalanden som görs. 

Exempelvis kan det, i det fall gruppen består av tre medlemmar, uppstå en situation där var och en 

fungerar som medlare mellan de andra två eller att den tredje parten antingen försöker hålla sig utanför 

eller spela ut de andra två mot varandra (Wibeck, 2000). Efter genomfört samtal kunde jag dock 

konstatera att samtalstiden hade fördelats lika mellan deltagarna, att ingen av deltagarna, enligt mitt 

sätt att se, hade fungerat som medlare eller försökt spela ut någon av de andra deltagarna. Det går 

också att konstatera, genom läsning av det transkriberade materialet, att lärarna både byggde vidare på 

och ibland sade emot varandras uttalanden, vilket kan ses som tecken på att samtalsklimatet var öppet 

och tillåtande.   

Ett fokusgruppsamtal anses ge hög grad av ekologisk validitet (Wibeck, 2000) vilket innebär att 

metoden ger oss data som kan vara direkt aktuella i det sociala sammanhang där fenomenet vanligen 

diskuteras. Respondentgruppen i innevarande studie betraktas som representativ då det gäller ålder och 

utbildning, bland de lärare som undervisar i matematik i skolåren 5 till 9, vilket gör att det aktuella 

fokusgruppsamtalet kan anses likna en diskussion på vilken skola som helst, vad gäller lärarnas tal om 

den egna rollen och elevernas roller vid problemlösning i grupp. Mot bakgrund av att lärarna ställer 

upp på att delta i ett fokusgruppsamtal på sin fritid finns dock en risk att de representerar en grupp som 

är väldigt engagerade i sitt arbete. Detta skulle kunna innebära att den ekologiska validiteten 

försämras. För att förbättra validiteten skulle fler fokusgruppsamtal än ett kunna göras med andra 

lärargrupper för att sedan användas i en triangulering av resultaten. 

 

Vad gäller analysmetoden så finns risken att analysen av ett fokusgruppsamtal framstår som en 

beskrivning av generella förhållanden under det att materialet endast kommer ur den grupp som varit 

aktuell för samtalet (Wibeck, 2000). Avsikten i denna studie är emellertid att använda det analyserade 

materialet till en diskussion vilken kan ge uppslag till kompletterande studier och trianguleringar 

vilket är vanligt vid etnografiska studier. En triangulering med en enkät, individuella intervjuer eller 

observationer skulle kunna öka studiens tillförlitlighet men främst hade ett större antal 

fokusgruppsamtal kunnat öka tillförlitligheten av resultatet. Utifrån att studiens förklaringsanspråk 
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endast gäller att föra en diskussion utifrån resultatet och aktuell forskning samt styrdokument har jag 

valt att se respondenterna i fokusgruppen som representanter för de lärare som finns ute på skolorna. 

Som nämnts tidigare föreligger dock en risk för att dessa är personer med ett intresse för matematik 

som är något högre än för genomsnittsläraren, dels genom att jag har fått kontakt med dem genom 

rekommendationer, del genom att de frivilligt ställt upp på en intervju utanför sin ordinarie arbetstid. 

Det skulle i så fall kunna innebära att de är mer vana vid att tala om sin undervisning, att de är mer 

kunniga vad gäller matematikdidaktik samt att de har utprövat elevinteraktiva metoder i större 

utsträckning än andra matematiklärare. Min bedömning har dock varit att dessa omständigheter inte 

påverkar undersökningen negativt.  

 

Reliabilitet (mätnoggrannhet) kan i ett fokusgruppsamtal bedömas utifrån att olika forskare, oberoende 

av varandra, skulle kunna komma fram till samma resultat utifrån det aktuella materialet (Wibeck, 

2000). Jag har inte låtit någon annan forskare granska transkriptionen men jag pratade en stund, efter 

fokusgruppsamtalet, med den kurskollega som agerat bisittare. Hennes intryck av lärarnas samtal var 

att de talade i huvudsak om organisation, exempelvis hur eleverna skulle grupperas och mindre om 

vilka uppgifter deras egen och elevernas roller skulle kunna ha. 

Etiska aspekter  

Vid fokusgruppsamtalet har Vetenskapsrådets krav och rekommendationer på etiska principer 

(Webbplatsen Codex) använts. Jag har följt de krav som finns gällande deltagarnas intressen i form av 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagarna är garanterade att materialet ska 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att personerna eller den omgivning de verkar i, ska beskrivas på 

ett sådant sätt att det inte går att identifiera dem (Bell, 2006). Detta informerade jag om dels i det 

första brevet till rektorerna och dels i ett nytt brev, direkt riktat till de lärare som var villiga att delta 

(se bilaga 2). I detta brev lämnades, återigen, kontaktuppgifter för att lärarna skulle kunna få svar på 

eventuella frågor om deras medverkan i studien. I brevet fanns information om den övergripande 

planen med fokusgruppsamtalet, att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att deltagandet var 

på frivillig basis. I och med detta kan samtyckeskravet anses vara beaktat. I brevet fanns också 

information om att nyttjandekravet tillämpades, vilket innebär att den information som samlats in 

under processen inte kommer att lånas ut för utomvetenskapligt eller kommersiellt användande. 

Tid i yrket uttrycks endast som ett spann inom vilket de tre lärarnas åldrar befinner sig och namn 

fingeras i transkriptionen. Ljudfilerna förvaras på en persondator och inga uppgifter som går att koppla 

till deltagarna förvaras på den datorn.  
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av fokusgruppsamtalet. För att ge en övergripande bild av 

hur lärarna talar om den egna rollen och elevernas roller görs först en beskrivning av samtalet. 

Därefter görs en analys utgående från forskningsfrågorna. Slutligen presenteras de teman som 

lärarna återkommer till utanför forskningsfrågorna. Dessa teman sammanställs sedan med 

frågeanalysen för att utgöra en grund till diskussionen. 

Beskrivning av data 

Samtalet inleddes med en öppningsfråga där lärarna fick berätta om de fördelar de ser med 

undervisning genom problemlösning i grupp. Lärarna uttryckte att arbete med problemlösning gav 

variation från arbete i läroboken. De fördelar lärarna beskrev med problemlösning i grupp var 

framförallt att fler elever blir engagerade och aktiva samt att eleverna ges möjlighet att se fler 

lösningar på problemen. En av lärarna gav också exempel på hur eleverna genom att förklara för 

någon annan kan öka sitt eget kunnande: 

 

Anna: Om man då sätter dom eleverna på att förklara för kompisar som inte kanske har förstått. Så 

oftast så kommer de efteråt och: ”Jag har lärt mig jättemycket på något som jag redan kunde!” 

Alltså, de tänker på ett annat sätt när dom tar på sig rollen som läraren själva, att dom ska förklara. 

Då är de så mycket noggrannare i sitt sätt att förklara även för sig själva då. Det är ett jättebra sätt 

tycker jag, liksom att befästa kunskapen. Förklara för andra (sid 2). 

Sedan pratade gruppen om hur de upplevt att gruppuppgifterna vid de Nationella proven initierat bra 

diskussioner mellan eleverna samt att eleverna kunnat bygga vidare på varandras resonemang. En av 

lärarna lyfte fram betydelsen av att läraren har förberett lämpliga problemlösningsuppgifter och 

gruppsammansättningar. Lärarna konstaterade att det finns väldigt lite gruppuppgifter i läroboken. Ett 

omfattande resonemang utvecklades sedan om lärarens roll för att alla elever ska vara delaktiga. De 

beskrev hur de ibland uppmuntrar elever med dåligt självförtroende och gör medvetna 

gruppindelningar för att eleverna ska fungera socialt. Lärarna uttryckte vidare att det finns svårigheter 

med dessa gruppindelningar eftersom alla elever inte vill samarbeta med varandra.  

 

Lärarna utvecklade betydelsen av att läraren organiserar både gruppindelning och eventuell 

rollfördelning mellan eleverna för att inte eleverna ska anta stigmatiserande roller. De talade om 

svårigheterna med att få vissa elever att ta rollen som exempelvis ordförande. De diskuterade 

möjligheten att få alla elever delaktiga, dels genom ett system där eleverna vet att rollerna roterar och 

dels genom matriser som tydliggör mål för elevernas insats i grupparbetet. I samband med denna 

diskussion tog en av lärarna upp att det kan upplevas som att matematiken kommer i andra hand 

eftersom det krävs så mycket arbete med att få samarbetet mellan eleverna att fungera. Lärarna 

uttryckte att de behöver hålla en strikt ordning på gruppindelningarna för att kunna förklara både för 

elever och i viss mån även föräldrar att det finns ett rättvist system där eleverna inte själva alltid får 

välja samarbetspartner. 
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Samtalet övergick sedan till att handla om elevernas roller vid problemlösningsarbete. En av lärarna 

beskrev hur elever som till en början kan få en mindre uppgift, som till exempel att presentera 

gruppens lösning inför klassen, kan vara ett sätt att få en tyst elev att framträda.  

 

Anna: ….är man tyst och inte vågar prata och stå för vad man själv har gjort så är det ändå en 

grupp som har gjort något tillsammans. Du behöver ju inte redovisa vad precis du gjorde eller 

tyckte eller sa utan ”det här sa vi i vår grupp” och då har du även lagt ansvaret på de andra men du 

är fortfarande med och pratar och presenterar. Jag tycker det är bra att ta fram alla elever. De blir 

sedda också, både av mig och sina klasskompisar (sid 6). 

Efter detta knöt lärarna an elevernas samverkan till bedömning. Lärarna diskuterade huruvida arbete 

med en bedömningsmatris, där lärarna tydliggjort mål för elevernas insats, kunde leda till att eleverna i 

större grad släpper fram varandra i diskussionen och de elever som tidigare varit passiva, blir mer 

aktiva. En av lärarna hade positiva erfarenheter av arbete med matriser och lyfte fram att eleverna 

behöver stöd i hur de ska agera vid det gemensamma arbetet med problemlösningen. 

 

Anders: Men nånstans ibland så förväntas det att de kanske ska kunna jobba i grupp bara. Och man 

kanske ändå måste veta hur man ska bete sig då. Att vi måste lära dem det. De måste veta vad vi 

förväntar oss av dem (sid 7). 

En annan av lärarna uttryckte dock aversion mot bedömning med motivation att de elever som får reda 

på att de klarar målen mindre väl, skulle kunna tappa självförtroendet. De andra lärarna menade att 

matrisen är till för att tydliggöra målen för eleverna och därför är något som stimulerar dem till att 

både vara mer aktiva själva och att lyssna på sina kamrater så att alla deltar i problemlösningsarbetet. 

 

När lärarna sedan fick frågan om vilken betydelse de lägger i reciprocitet i elevernas roller, utvecklade 

Anders ett resonemang kring hur man kan arbeta för att få alla elever att delta i 

problemlösningsarbetet. Han menade att elever som tilldelas en begränsad del av presentationen 

kanske vågar ta en mer aktiv del nästa gång de arbetar med problemlösning i grupp. 

 

Anders: …Om man inte kan förklara uträkningen eller hur man har tänkt i första ledet så kanske de 

ändå kan säga vad de har kommit fram till för resultat. Och då kanske de vågar nästa gång ta lite 

mer aktiv del i det andra också (sid 9). 

Samma lärare hade tidigare talat om hur tysta elever kan stimuleras till aktivitet genom att få i uppgift 

att presentera svaret på ett problem inför klassen. Resultatet av fokusgruppsamtalet visade vidare att 

lärarna menade att eleverna behöver träning för att klara av att ta del i problemlösningsarbetet. Lärarna 

förklarade dock att de har svårt att ta tid till detta eftersom de upplever mycket stress från både 

läromedel, Nationella prov och betygsättning. Lärarna kritiserade återigen läroboken vilken de ansåg 

dels innehålla för lite problemlösningsuppgifter och dels vara för monotont uppbyggd. En av lärarna 

utvecklade idén om att helt släppa matematikboken och i stället själv utforma undervisningen.  

 

Vid återkommande frågor från moderatorn angående de roller lärarna upplever att eleverna skulle 

kunna ta rörde sig diskussionen i stället kring vilka metoder som skulle kunna bryta de invanda och 

stigmatiserade roller som eleverna ofta tar. En av lärarna återkopplade till den tidigare diskussionen 

om betydelsen av att läraren organiserar samarbetet mellan eleverna. Läraren menade att förutom att 

dela in grupper och ansvarsroller kan läraren också se till att dela in problemlösningsprocessen i faser 

för att alla elever ska få en chans att komma till tals. Därefter beskrev lärarna att de upplever att även 
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eleverna är väldigt styrda av läroboken. En av lärarna gav exempel på att eleverna ibland tror att en 

lösning som inte ser ut som exempellösningen i boken är felaktig. Lärarna uttryckte att de skulle vilja 

arbeta på ett annat sätt men att de saknar tiden för att samverka med kollegor. De fördelar de såg med 

en sådan samverkan var dels att undervisningen skulle kunna utvecklas men också att lärarna skulle få 

möjlighet att ta del av sina kollegors kunskaper och erfarenhet. En av lärarna nämnde Learning Study 

och Lesson Study som modeller för kollegial skolutveckling.  

 

Frågan om vilken betydelse lärarna tillmäter elevernas roller aktualiserades och Astrid menade att det 

bara är när samarbetet mellan eleverna inte fungerar som funderingar kring elevernas roller uppstår.   

 

Astrid: … jag tänker, de där rollerna, när man reagerar på dem är när det blir konflikter, att nån vill 

pracka på de andra en lösning, ett sätt att tänka utan att de andra vill tänka på problemet själva. Då 

tänker jag att, då blir jag medveten om rollerna, funkar det så blir jag inte medveten om roller mer 

än att jag tycker att åh, bra aktivitet, liksom, här är bra aktivitet” och så är jag nöjd med det. Det är 

när jag märker liksom så här att det är nån som säger; ”men du ska alltid liksom, eller du försöker 

alltid ta kommandot” eller.. då blir jag medveten om rollerna i gruppen och att det inte funkar, 

kanske, så…. Så att jag har..  inte tänkt på något om att utveckla roller utan det är då jag märker 

rollerna, annars tänker jag inte på det när det funkar bra. 

Anders: Men det är väl som du sa där med att man har olika, att man.. nån sekreterare eller vad 

man nu kallar det för… så är det ju med vuxna grupper också att om man har roller så blir det ju 

bättre samtal…. Så att tidtagare kan man ju ha, som ser till att hålla koll på tiden ibland… 

Anna: Moderator… (skratt) Går runt så att alla får säga vad de tycker… 

Anders: Det kan man nog träna, just dom här rollerna kan man ju styra in ganska tidigt (sid 19). 

Lärarna drog en parallell mellan elevers behov av någon som leder problemlösningsarbetet och vuxnas 

behov av en moderator för att samtalet ska få en god kvalité och alla ska komma till tals och att den 

avtalade tiden för arbetet hålls. Därefter utvecklade lärarna betydelsen av att eleverna byter roller i 

syfte att de ska märka att de klarar dessa nya roller och därmed utveckla sin förmåga att delta i 

problemlösningsarbetet. Astrid uttalade sig åter igen kritiskt om det fokus som ligger på organisation 

för elevernas sociala samspel i stället för på det matematiska innehållet. 

 

Astrid: Får jag säga en sak innan jag glömmer det?  Jag tänkte just så här : när det blir jobbigt 

med problemlösning tycker jag, det är när det är så mycket annat än matematiken, helt plötsligt är 

det inte en mattelektion utan det är en lektion som handlar om att kunna samarbeta. Då känn…där 

går gränsen att jag känner att nu är det inte matte längre jag håller på med utan… d blir det 

jobbigt… sånt gör att man liksom mer och mer dras bort från att det är matte och det går åt så 

mycket energi och tid till att få något att fungera och det är så lite matte man lär sig utan det de 

lär sig är ju formen, liksom. Sånt tar bort min… 

Anders: Då gör man inte om det.. 

Astrid: Nej! (sid 19 - 20). 

 

Lärarna lyfte också upp betydelsen av att eleverna får arbeta med grupprocesser även på andra 

lektioner, exempelvis lektioner om EQ. Här uttryckte lärarna ett omvänt samband mellan roller och 

gruppsamverkan. De menade att om eleverna är trygga och medvetna om att alla måste få komma till 
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tals genom att de har arbetat med tilldelade roller så kanske rollerna inte blir så viktiga på lång sikt 

eftersom det uppstår en ömsesidig samverkan i och med att eleverna är vana vid arbetssättet.Vid 

frågan om vad lärarna tyckte var utvecklingsbart i samtalet svarade de att de tyckte att diskussionen 

hade varit mycket lärorik. Lärarna uttryckte också att det är viktigt att lärare har tid till att utveckla och 

arbeta med problemlösningsuppgifter och organisation kring det, samt att det skulle vara intressant att 

utveckla rolltilldelning vid problemlösning. 

Frågeanalys 

En kategorisering har gjorts av de utsagor som anses svara på respektive forskningsfråga. Varje fråga 

genererar ett antal svarskategorier. Kategorierna presenteras här under respektive forskningsfråga med 

citat från transkriptionen.   

1.Vilken betydelse tillmäter lärarna den egna rollen då eleverna arbetar med gemensam 

problemlösning? 

Följande kategorier anses besvara frågan om vilken betydelse lärarna tillmäter den egna rollen: 

 

Lärarens roll som organisatör 

Den svarskategori som förekommer mest frekvent och omfattande är den där lärarna beskriver sin roll 

som organisatör av arbetet med problemlösning i grupp. Lärarna beskriver hur de genom organisation 

av gruppindelningar och rolltilldelning kan stötta elever med dåligt självförtroende och få dem att ta 

en mer aktiv del av problemlösningsarbetet. Astrid uttrycker i citatet nedan att sociala 

hänsynstaganden på detta sätt kommer i förgrunden när gruppindelningar vid arbete med 

problemlösning görs. 

 

Astrid: Jag tänkte på det när ni sa så där hur man delar in dem. Jag har kommit på ibland när jag 

delar in dem men då handlar det inte om att jag tänker på deras mattekunskaper utan det är mest 

det sociala. Att de inte ska liksom… jag klarar inte av när de börjar pusta och stöna för att de inte 

vill jobba med den eller den (…) 

Anna: Det är ju också en del i undervisningen, kunna hantera och jobba tillsammans med olika 

personligheter. Det är ju jätteviktigt. Du kan ju inte komma ut i arbetslivet och säga att jag vill inte 

jobba med den här personen (skratt), alltså det fungerar ju inte! 

Astrid: Jag kan göra så här om jag märker, antingen om jag får, det har hänt att jag får mail av 

föräldrar liksom nån elev som tycker jättebra om en kompis men det känns inte roligt att jobba ihop 

med den jämt eller att den säger det själv då brukar jag tänka på extra så här att de ska inte jobba 

ihop i No (sid 6). 

Anders: Men där kan det ju också, tänker jag ibland, vara jättebra att kunna säga ”att jag har ett 

system som jag följer och nu har de jobbat ihop i två veckor eller vad det är så nu kommer inte det 

att ske på en ganska lång tid för vi följer det här, och då kan föräldrarna acceptera det kanske. Det 

är ett sätt att slippa försvara sig också, som lärare (sid 6). 

 

Citatet ovan visar hur lärarna tillmäter sin roll som organisatör betydelse, också för att elevernas 

sociala förmåga till samarbete ska utvecklas även på lång sikt. Lärarna beskriver att de måste ha ett 

systematiskt och rättvist system över hur de delar in eleverna i grupper. Genom att bestämma vilka 
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elever som ska samarbeta kan lärarna inkludera elever som riskerar att hamna utanför till skillnad mot 

om eleverna själva får bestämma samarbetspartner. Om eleverna får arbeta med vem de vill menar 

lärarna att vissa grupper kan bli ineffektiva. Genom sin kontroll av gruppstrukturen kan lärarna 

besvara frågor från både elever och föräldrar som ibland har synpunkter på gruppindelningarna. Den 

roll lärarna beskriver skulle kunna liknas vid en ordningsvakt som håller ordning på vems tur det är att 

vara gruppledare eller sekreterare och hur grupperna ska sättas samman. Lärarna beskriver hur de 

genom att visa eleverna att de följer ett system där alla någon gång måste vara exempelvis ordförande 

lättare kan få samtliga elever att anta den rollen vid senare tillfälle. Lärarna tillmäter i denna 

beskrivning sin roll betydelse i egenskap av att göra initiala interventioner riktade mot iscensättningen 

av problemlösningsarbetet. 

Ett annat sätt att organisera så att samtliga elever ges möjlighet att delta i problemlösningsarbetet är 

enligt lärarna att skapa en organisation för hur tiden används.  

Anders: Men där tror jag att det är väldigt viktigt att man styr som lärare igen. Jag tror man måste 

styra mycket mer än vad man gör, till exempel att som vi brukar göra att man först så har man 

problem då måste man tänka själv först och komma fram till hur tänker jag ut en lösning. Att man 

ger tid till det, och sen att man ska berätta sin lösning för de andra. För annars så får de ju inte, 

kommer vissa aldrig till tals (s 14). 

I citatet nedan beskriver Anna hur läraren kan organisera så att det finns laborativt material att tillgå, 

vilket underlättar för vissa elever att lösa problemet genom andra representationsformer. 

Anna: Jag tänkte på det här med de svagare eleverna också om man har lite praktiska hjälpmedel 

bara för då ser man ofta att de tar andra vägar till svaret eller tar andra lösningar. Och de tänker 

oftast mycket lättare också snabbaste vägen fram i stället för att kanske jobba för mycket med 

algoritmer och lösningsstrategier så där… Det kan vara enkla sätt som blir rätt och det kanske kan 

vara en strategi som fungerar enbart på det problemet och inte på något annat men de har ju 

fortfarande tankelogiken (s. 14). 

Lärarna liknar också lärarrollen vid moderatorns roll under fokusgruppsamtalet och menar att 

fokusgruppsamtalet är ett exempel på hur organisation kan göra att ett samtal ligger på en högre nivå 

än om det vore helt ostrukturerat. Samtidigt som resultatet visar att lärarna tillmäter sin roll stor 

betydelse som organisatör för att eleverna ska vara delaktiga utrycker de att arbetet med att få 

organisationen att fungera kan göra att de tappar fokus på matematikinnehållet. Lärarna uttrycker med 

detta en konflikt mellan ett behov av att skapa en gruppstruktur där alla elever kan delta och ett behov 

av att lyfta upp det matematiska innehållet i undervisningen.  

 

Lärarens roll att tydliggöra mål  

Vid några tillfällen under samtalet betydelsegör lärarna arbetet med att förtydliga målen. Lärarna 

beskriver hur detta kan göras med hjälp av en bedömningsmatris. En av lärarna berättar om sina 

erfarenheter av att eleverna blivit mer aktiva, delaktiga och noggrannare med att släppa fram varandra 

i problemlösningsarbetet, när målen för samarbetet synliggjorts i en matris där eleverna först själva 

fått göra en bedömning av sina insatser. Följande citat kan ses som ett exempel på att lärarna ser ett 

positivt samband mellan förtydligandet av målen och ökat deltagande bland eleverna. 

Anders: Nånting som jag tycker om jag nu ska säga min erfarenhet så tycker jag själv att just det 

här som vi pratade om matriser, inte bara där men att få eleverna själva och se var de ligger och att 

de själva kan ta tag i sitt lärande, det är ett stöd för dem och de vet vad de ska göra för att komma 

upp till nästa steg och det tycker jag ibland är magiskt, faktiskt.. (s.22). 



 

34 

 

Astrid uttrycker däremot tveksamhet då det gäller lärarens roll att göra bedömningar. Hon menar att 

bedömning skulle kunna leda till att någon elev känner sig orättvist bedömd och därmed påverkas 

negativt i lärandesituationen. 

 

Astrid: Du är aldrig rädd för det där med högre kvaliteter, alltså när det ska vara högre kvaliteter så 

blir eleven lite ledsen när den inte når upp till högre kvaliteter eller… 

Anders: Nej, de måste ju förstå vad de ska göra för att nå dit och det är ju mitt jobb att hjälpa dem 

med det. Och sen handlar det ju mycket om att de själva måste ta ansvar, vi kan ju aldrig proppa in 

nånting i dem, de måste ju förstå att det är dom ska göra jobbet, inte vi (sid 22 – 23). 

Lärarna uttrycker således skilda uppfattningar om betydelsen av att tillmäta den egna rollen betydelsen 

att tydliggöra mål. Genom sitt tal om bedömning, tidsplanering och tillförande av laborativt material 

kan det betraktas som att läraren tillskriver sin roll betydelse att genomföra interventioner i den första 

transformationsenheten.  

 

Lärarens roll att formulera förståelseskapande frågor 

Vid tre tillfällen under samtalet rör sig diskussionen kring betydelsen av att läraren ställer frågor som 

ökar elevernas möjlighet att förstå det matematiska problemet. När lärarna i slutet av 

fokusgruppsamtalet fick frågan om vad i samtalet de ansåg vara utvecklingsbart, sa de bland annat att 

de skulle vilja arbeta vidare med att skapa problemuppgifter till eleverna med öppna diskussionsfrågor 

vilket kan ses som att lärarna lägger betydelse vid den egna rollen då det gäller att formulera frågor 

som kan öka elevernas förståelse.  

Anna: Det är ju öppnare diskussionsfrågor eller problemuppgifter som man kan ge till eleverna, 

alltså konkret material men ändå öppet för eleverna att man har möjlighet att fånga in deras 

intresse på ett bra sätt så man slipper stå med det själv… 

Astrid: vikten av en bra… alltså att organisera upp det, alltså att planera upp och en bra lektion. 

Anders: Det vore ju rätt intressant det där med roller, kan man utveckla den delen i problemlösning. 

Att man tilldelar dem roller. Fundera på vad som är optimalt där. Det är ju intressant organisatoriskt 

sett (sid 21). 

När lärarna talar om frågor som kan hjälpa eleverna att öka sin förståelse tillmäter de i huvudsak den 

egna rollen uppgiften att ställa frågor. De tillmäter inte elevernas roller betydelsen att ställa frågor till 

sina kamrater. Lärarna tillmäter således inte sin roll betydelsen att överföra lärarens stödjande 

strukturer till eleverna så att de kan stödja varandra på ett reciprokt sätt i arbetet med att forma nya 

representationer. 

2. Vilken betydelse tillmäter lärarna de roller som eleverna antar under samarbete kring 

matematikproblem?  

Lärarna talar om antingen roller som eleverna tilldelas av läraren eller om roller som eleverna kan anta 

spontant, vilket sker utan lärarens kontroll. Följande kategorier anses besvara frågan om vilken 

betydelse lärarna tillmäter de roller eleverna antar. 

 

Diskussionspartnern som gör kamraterna i gruppen delaktiga 

Till den här kategorin hör uttalanden där lärarna tillmäter elevernas roller betydelsen att göra eleverna 

delaktiga. Lärarna beskriver hur undervisning där eleverna arbetar med problemlösning i grupp kräver 
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att eleverna engageras eftersom de tilldelas rollen som gruppmedlem och därmed förväntas delta i 

diskussionen.  

Anders: …det är lätt att man blir, ja sitter där bortglömd och gör andra saker. Om man är engagerad 

i problemlösning i gruppen så tvingas man att vara delaktig på ett annat sätt (sid 2). 

Elevens roll som diskussionspartner i problemlösningsarbetet tillmäts också betydelsen att bidra till att 

kamraterna i gruppen reflekterar över och omprövar sina resultat genom att jämföra resultaten med 

varandra. 

Astrid: Jobbar de i grupp så sitter de så här ” ja, men jag fick ett annat svar” och så sitter de och 

diskuterar det och till slut så kanske de kommer fram till ett svar allihop gemensamt (sid 4). 

I citatet ovan beskriver Astrid en form av ömsesidigt samspel mellan eleverna. Sammantaget tillmäter 

lärarna i denna kategori elevernas roll som diskussionspartner betydelsen att alla elever görs delaktiga 

i problemlösningsarbetet. Lärarna beskriver ömsesidigheten mellan eleverna som något som kan 

uppstå i de grupper som läraren organiserar. Lärarna tilldelar med detta den egna rollen betydelse att 

rikta interventioner mot den primära iscensättningen. 

Tilldelade roller kan leda till ett ömsesidigt lärande 

Till den här kategorin hör uttalanden där lärarna tillskriver de roller eleverna tilldelas stor betydelse. 

Anna beskriver det reciproka samspel som kan uppstå mellan två elever när en av dem får den 

tilldelade rollen att förklara ett problem för en kamrat.  

Anna: Och sen om man får förklara ett problem för andra då befäster man ju sin egen kunskap 

också på ett sätt. Det är oftast jättebra att be en elev att förklara för en annan, så att de tänker på 

ett annat sätt när de förklarar också, att de liksom befäster kunskaperna (sid 2). 

Lärarna tillmäter därmed rollen att förklara för en kamrat den betydelsen att ett ömsesidigt lärande 

utvecklas. Till denna kategori hör också lärarnas beskrivning av hur elever genom att tilldelas rollen 

att presentera en del av den bakgrundsfakta som krävs för att lösa ett problem, erbjuds möjlighet till 

ömsesidigt deltagande i gruppen. 

 

Astrid: Ja, att det fanns ett fä… att det fanns ett material med… just det här har jag aldrig sett förut 

att man kan hålla på sin ledtråd, det sätter ytterligare en liten knorr på det hela. 

Anders:  …man blir ju viktigare som person eftersom det bara är jag som känner till den ledtråden 

och då måste jag vara med och lösa det här problemet annars funkar det inte (sid 4). 

Lärarna beskriver hur eleverna tilldelas rollen som ”ägare” till en viktig del av den information som 

krävs för att lösa problemet. Genom att eleverna tilldelas en sådan roll måste de samverka med de 

andra i gruppen för att lösa problemet. Lärarna beskriver också hur en elev som får i uppgift att 

redovisa en del av gruppens lösning inför klassen, kan öka sin delaktighet nästa gång hon/han deltar i 

problemlösningsarbete eftersom han/hon på detta sätt fått erfarenhet av att vara aktiv. Lärarna tillmäter 

ordföranderollen, betydelse på så sätt att både den som agerar ordförande och övriga gruppmedlemmar 

aktiveras. Även i denna kategori tilldelar lärarna elevernas roller betydelsen att på egen hand utveckla 

ett reciprokt samspel i transformationsprocessen. 

Tagna roller kan stigmatisera 

Till denna kategori hör lärarnas beskrivningar av hur roller som eleverna antar på egen hand tillmäts 

en negativ funktion. Enligt lärarna kan roller fungera stigmatiserande om eleverna tillåts att själva ta 

den roll de vill. Elever som redan är aktiva blir ännu mer aktiva och elever som brukar vara inaktiva 

får en ännu mer tillbakadragen roll. 
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Astrid: En del är ju väldigt drivande överhuvudtaget tycker jag, de tar sig an problemet och de 

andra sitter runt och tittar på. Så kan det ofta se ut om man inte styr någonting. 

Astrid: Då är det nästan bättre att de inte jobbar med de där, för de som sitter utanför tycker jag 

kommer bättre igång själva om det inte finns några duktigare som tar hela platsen liksom, då kan 

dom bli engagerade om det inte finns… liksom någon som tar all plats. (sid 13) 

Astrid beskriver också hur hon först blir medvetenhet om betydelsen av elevernas roller när hon 

upptäcker att dessa är på väg att stigmatiseras. Lärarnas tal om elevernas roller visar att de tillmäter 

dem stor betydelse i transformationsprocessen även i negativ mening. Elevernas behov av stöd för att 

exempelvis klara av diskussion och metareflektion i den andra transformationsenheten kommer tydligt 

till uttryck i lärarnas beskrivning.  

3. Vilken betydelse tilldelar lärarna reciprocitet mellan eleverna? 

Följande kategorier anses besvara frågan om vilken betydelse lärarna tilldelar reciprocitet mellan 

eleverna.  

 

Reciprocitet kopplas till lärande 

Resultatet av samtalet visar att lärarna tilldelar reciprocitet en positiv betydelse för lärande. 

Anders: Ja, men jag tänker också det här att det kommer fram flera olika idéer och lösningsförslag 

ofta när man jobbar med gruppen. Och att det kan finnas möjlighet för fler elever att känna igen sig 

och så att man kan få tillfälle att se andra lösningar som man kanske inte har tänkt på själv. Det är 

ju en fördel. 

Anna: Jag tänker på det här med konkretiseringen också att från att ha varit något abstrakt så om 

man så om man diskuterar och ser olika lösningar så är det lättare att se något konkret också i 

problemet eller uppgiften. Oftast så har man möjlighet att diskutera så har man oftast enklare att se 

en helhet, en bild. Jag tycker… får man sitta och diskutera så man konkretiserar problemet lite 

lättare (sid 1). 

Lärarna drar också en parallell till de Nationella proven där de sett eleverna samarbeta. De lägger 

betydelse vid det ömsesidiga utbytet kring problemlösning där eleverna bygger vidare på kamraternas 

resonemang. Enligt lärarna kan ett lärande också utvecklas om eleverna får rollen att förklara för en 

kamrat. Lärarna beskriver hur en elev som får i uppdrag att förklara för en kamrat, utvecklar sitt eget 

kunnande genom att han/hon måste verbalisera sammanhangen så att kamraten förstår. En av lärarna 

ger också exempel på hur elever genom diskussion av lösningar kan få syn på enklare lösningar än de 

själva tänkt sig. Läraren berättar om hur elever som vanligtvis löser problem på en abstrakt nivå kan få 

hjälp att hitta mer konkreta lösningar.  

 

Reciprocitet kan utvecklas 

Lärarna talar om reciprocitet som någon vilket i huvudsak utvecklas som en följd av hur lärarna 

organiserar arbetet med problemlösningen. Enligt lärarna kan reciprocitet exempelvis utvecklas om 

läraren organiserar så att eleverna byter roller. Anna uttrycker en hypotes om att eleverna genom att 

tilldelas roller upptäcker nya sidor hos sig själva och därmed kommer att samspela mer ömsesidigt i 

framtiden.  

Anna: Jag tycker väl också att vissa elever kan ju genom att de får byta roll så kan man se andra 

sidor hos dem och förhoppningsvis märker de av dem själva också och vissa elever sätter ju sig 
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verkligen in sig i rollen också (…)  genom att rotera så kanske man kan få dem att inse att de kan ta 

på sig fler roller samtidigt; ”Jag kan leda ett samtal samtidigt som jag är med och löser och 

samtidigt som vi gör det här…” Att man utvecklar rollerna på så vis att man tillslut faktiskt kanske 

har en grupp som kanske tar lika mycket ansvar för alla delar….att dom kommer till den insikten att 

vi har alla lika stor betydelse för gruppen …om man ska se utveckling av rollerna på så vis (sid 19). 

 

Lärarna menar vidare att reciprocitet kan utvecklas om eleverna får arbeta efter en bedömningsmatris 

där målet att eleverna ska lyssna på varandra och se till att alla deltar i problemlösningsarbetet 

tydliggörs.  

Anders: (…) då gjorde vi faktiskt en matris om hur man ska delta i ett grupp… vad förväntas av dig 

som elev och så skrev vi upp tydliga mål för deras gruppinsats bara, inte något med matematiken 

utan det handlade mer om att vara delaktig i att lösa problemet, att man lyssnade på sina kamrater 

och att man lyssnade på de mål som var på lektionen. Det var otroligt vad det hände mycket när vi 

började med den där. När vi hade den första gången och de skulle bedöma sin egen insats i det här 

grupparbetet vi hade haft så var det ju många som låg väldigt lågt på skalan. Men nästa gång de 

gick ut så visste de ju också vad som förväntades av dem och alla vill ju bli bättre och på en gång så 

hände det otroligt mycket. 

Astrid: Jag blir så förvånad Anders, jag blir så förvånad att det behövs ett papper. Det är så men jag 

förstår inte. 

Anders: Men nånstans ibland så förväntas det att de kanske ska kunna jobba i grupp bara. Och man 

kanske ändå måste veta hur man ska bete sig då. Att vi måste lära dem det. De måste veta vad vi 

förväntar oss av dem. Och vad innebär delaktighet? Jag tror de är för små för det. Jag tror att det 

krävs mer där, också… att hitta sådana strategier också.. Så den har varit väldigt nyttig på många 

grupparbeten inte bara på matte, (skratt) utan även annat (sid 7). 

 

Lärarna beskriver också hur reciprocitet kan utvecklas om eleverna får arbeta i nivåanpassade grupper 

där. Nivåanpassningen skulle, enligt lärarna göra att elever som annars är inaktiva på grund av att de 

hämmas av mer kunniga elever, kunna framträda i större utsträckning. Lärarna tillmäter således både i 

denna och den förra kategorin reciprocitet stor betydelse för elevernas formerande av representationer 

men talar om fenomenet som något som automatiskt kan utvecklas genom att eleverna får uppdraget 

att lösa ett matematiskt problem tillsammans. 

 

Reciprocitet tilldelas ingen betydelse 

Till den här kategorin hör endast ett par uttalanden där reciprocitet inte tilldelas någon betydelse eller 

en negativ betydelse.  

 

Anna: (…) det finns ju dom som jättegärna vill tala om hur de tycker och tänker och sådär och så 

finns det ju dom som kanske bara sitter och … men ser lösningen på problemet och sen så, utan att 

delge de andra, bara givna svaret, ”Jag tänkte så där och det blev rätt.” 

Astrid: Det finns ju dom som tycker jättemycket om problemlösning men som inte tycker om att 

göra det i grupp som hellre sitter och gör problemlösning själva och gör det jättebra liksom. 

Anders: Sen har man ju dom där som är  ..ni pratar om de sv.. men vi har de där som är väldigt, 

väldigt duktiga ibland också i klasserna som kanske inte.. som har egna strategier ibland och vill 
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bara gå sin egen väg och snabbt fram och dom kan ju också ibland vara svåra i en grupp och det är 

svårt att möta dem som lärare också, att de får utmaningar tillräckligt.. 

Astrid: Det finns ju de som tycker jättemycket om problemlösning men som inte tycker om att göra 

det i grupp som hellre sitter och gör problemlösning själva och gör det jättebra liksom (sid 14). 

Lärarna uttrycker att det finns elever som inte behöver samarbeta för att lösa uppgiften. Enligt lärarna 

löser dessa elever problemlösningsuppgifterna lika bra på egen hand och vissa av dessa elever vill inte 

samarbeta med sina kamrater utan arbetar hellre på egen hand. Här tillmäter lärarna elevernas roller 

betydelsen att i huvudsak leverera en presentation av en lösning, inte att exempelvis genomföra en 

diskussion och ett metareflekterande arbete i gruppen. 

4. Hur utvecklas lärarnas beskrivningar av den egna rollen under samtalet? 

Transkriptionen av samtalet är i sin helhet 23 sidor långt. I början av samtalet representeras lärarrollen 

som en organisatör eller ordningsvakt för hur eleverna ska grupperas och hur roller ska tilldelas i syfte 

att göra alla elever delaktiga i problemlösningsarbetet och minska risken för stigmatisering. 

 

Anna: (… ) vi har ju de sociala grupperna att hålla koll på och försöka bryta upp. Vi brukar också 

alltid dela in dem när vi jobbar med gruppaktivteter så att det inte bli kompisarna tillsammans och 

det finns vissa utstötta elever som inte har någon naturlig grupp att vara med i och då, det blir ju 

det här lite rättvisetänkandet också då liksom (skratt). Att man delar upp och både placering och 

gruppaktiviteter att man fördelar uppgifterna (sid 5). 

Senare i samtalet, på sidorna 8 respektive 19 i transkriptionen, reflekterar Astrid spontant över att de 

organisatoriska frågorna tar stor del av utrymmet när lärare låter elever arbeta med problemlösning.  

Astrid: Nej, ja, jag ser en del saker som jag kommer att tänka på sådär som vi ska lära dem att vi 

ska ha matteundervisning, de ska lära sig matte men det är så mycket annat som vi fokuserar på 

för att vi ska få det där att funka, för att det ska funka, än matte, matten kommer liksom allra sist 

(sid 8). 

Astrids beskrivning visar att hon anser att fokus på organisation och form konkurerar med 

matematikinnehållet både i själva fokusgruppsamtalet och i de undervisningssammanhang som lärarna 

relaterar till. Under andra halvan av samtalet tillmäter lärarna i större grad än tidigare den egna rollen 

att skapa stödjande strukturer för att öka elevernas möjligheter att bearbeta det matematiska problemet. 

En av de interventioner som tas upp är att läraren kan förbereda förståelseskapande frågor till eleverna. 

Talet om lärarrollen utvecklas således från att endast gälla primära interventioner riktade mot 

iscensättningen. 

 

Anna: Ja, om man hade tid och kunna få sitta och diskutera i kollegiet vad; skulle vi kunna tänka 

oss att vi skulle få för frågor från eleverna på det här området? Vad skulle vi kunna ställa för fråga? 

Vad tror vi att de skulle svara? Hur kan vi fortsätta därifrån? Vad kan vi ställa för motfrågor? Nu 

känns det som att ” Jamen statistik är väl ett enkelt område, jamen gå ut på Ringvägen och räkna 

gula bilar och gör ett statistiskt diagram(skratt). Det är liksom, det är sådana, det blir oftast 

statistikfrågor tyvärr, där man kan fånga intresset också och ge dem en öppen uppgift om 

fotbollsstatistik eller glasspriser i Konsum eller vad det nu kan vara. Det är ju inte så mycket 

problemlösning som det blir mest att man får en gruppuppgift och ge till eleverna som de ska lösa, 

det är ganska enkla uppgifter och ja det är det här innehållet som saknas tror jag. 
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Anders: Sen tror jag att det är viktigt att man på en skola till exempel med man jobbar nära som 

har ungefär samma åldersgrupp också har någon fortbildning gemensamt som ja, om det nu är 

någon kurs eller vad det kan vara. Till exempel när vi nämner det här att diskutera med kollegor så 

finns det ju Lesson Study och Learning Study sådana metoder nu där man jobbar ihop mer intensivt 

som kollegor och det tror jag på (sid 17). 

Här tillmäts också lärarrollen betydelsen att genom samverkan med andra lärare bearbeta innehållet i 

problemlösningsuppgifterna i målsättning att ge eleverna ökade möjligheter till lärande. Diskussionen 

utvecklas sedan kring ett antal interventioner för att eleverna ska erbjudas möjlighet att utveckla ett 

ömsesidigt samarbete vid problemlösningsarbetet. Lärarna talar med andra ord om hur interventioner 

kan stötta eleverna i transformationsprocessen. Nivågrupperingar, stärkt självbild hos eleven liksom 

att eleverna turas om i roller som exempelvis ordförande eller sekreterare, skulle enligt lärarna kunna 

leda till ökad ömsesidighet nästa tillfälle eleverna arbetar med problemlösning i grupp.  

 

Anna: (…) genom att rotera så kanske man kan få dem att inse att de kan ta på sig fler roller 

samtidigt. Jag kan leda ett samtal samtidigt som jag är med och löser och samtidigt som vi gör det 

här… att man utvecklar rollerna på så vis att man tillslut faktiskt kanske har en grupp som kanske 

tar lika mycket ansvar för alla delar….att dom kommer till den insikten att vi har alla lika stor 

betydelse för gruppen …om man ska se utveckling av rollerna på så vis (sid 19). 

I slutet av samtalet utvecklas lärarnas resonemang kring elevernas roller. Astrid förklarar att hon inte 

brukar reflektera över elevernas roller förrän om det blir problem med samarbetet i någon grupp. 

Anders och Anna menar att det är viktigt att eleverna får tilldelade roller för att interaktionen ska 

fungera bra. Anders menar också att dessa roller kan tränas (se citat ovan, från sid 19 i transkriptionen, 

sid 30).  

 

I den senare delen av samtalet (sid 18 och 20 i transkriptionsmaterialet) berättar Anders hur han och 

hans kollegor genom att arbeta med en bedömningsmatris tydliggjort för eleverna hur ömsesidigt 

samarbete leder till lärande. Anders talar om matrisen som ett redskap eller intervention som används 

för att öka samtliga gruppmedlemmars delaktighet eftersom den tydligt visar att förmåga att lyssna på 

andra och att förklara hur man själv tänker är kvaliteter som värderas. Lärarna talar också om hur de 

kan skapa förutsättningar för delaktighet genom att dela upp problemlösningsarbetet i faser där varje 

elev först tänker igenom ett lösningsförslag för sig själv innan han/hon presenterar det för gruppen. Ett 

annat sätt att ge fler elever möjlighet att samspela är enligt lärarna att erbjuda laborativt material så att 

andra former att representera sin lösning möjliggörs. 

 

I slutet av diskussionen svarar lärarna på frågan om vad de ser som utvecklingsbart av det som 

diskuterats i samtalet. Lärarna menar att diskussioner, så som det aktuella fokusgruppsamtalet, är 

mycket lärorika. 

Astrid: Ja, alltså sådana här diskussioner är ju faktiskt väldigt bra tycker jag, Det är väldigt lärorikt 

att prata med andra lärare. Det måste ges utrymme för sådana här diskussioner tycker jag, men det 

går inte och ge… nånstans måste intresset komma från läraren själv och det vet inte jag inte om det 

gör för man har ju så mycket annat också, men jag tycker att sådana här diskussioner är 

jättelärorika (sid 21). 

  

Representationer av lärarrollen utvecklas och diskuteras således inom fler områden under samtalet. 

Representationerna förändras från att i huvudsak tillmäta lärarrollen betydelsen att hålla ordning på 
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organisationen av eleverna till att i större grad tillskriva rollen betydelsen att utveckla interventioner i 

form av förståelseskapande frågor att samarbeta med andra lärare för att utveckla arbetet med 

problemlösning i syfte att eleverna ska få stöd att iscensätta ett samarbete.  

Tematisk analys  

Följande teman framträdde utöver de svar som erhölls på forskningsfrågorna. 

Läroboken 

Under samtalet beskriver lärarna att de inte hinner arbeta med problemlösning i grupp så mycket som 

de skulle vilja. De anger att de behöver hinna med olika moment inför betygssättning samt att de 

upplever att eleverna behöver hinna med läroboken.  

Anna: Och bara prata matematik också, det gör man ju inte. Det är som du sa att Nationella. Det är 

nästan bara då som man sitter och pratar matematik med eleverna på det sätter för det finns inte 

utrymme. För min del, man ska ju hinna med alla delmoment för att de ska få de och de betyget.. 

så det blir ju en jättestress och hinna det här. Men jag tror att fler och fler faktiskt bortser från 

böcker som läromedel och utgår från eleverna. 

Astrid: Ja, jag känner mig jättestressad också utav böckerna så att jag tar bort den mer och mer 

känner jag och nu e vi en lektion av tre har vi böckerna. Jag kan inte ta bort den helt för jag känner 

att de måste färdighetsträna också men… 

Anna: Nej 

Astrid och Anders: Mm 

Astrid: ja, jag vet inte hur det kommer att bli jag har aldrig prövat förut, få se men det är bättre än 

att se att vissa inte gör nånting. 

Moderator: Menar du att du får en högre aktivitet hos eleverna jämfört med arbete i böckerna? 

Astrid: Ja, Ja, och det blir inte det här återupprepandet som böckerna har hela tiden  liksom..och 

böckerna har inte problemlösning uppfattar jag det som liksom inte utan det kan finnas längst.. på 

varje kapitel finns det de sista,  två uppgifter per kapitel ungefär som det är lite problemlösning.  

Anna: Om det ens är det. Oftast är det bara läsuppgifter att man ska läsa men ändå tillämpa samma 

sak som man har gjort på tre gånger tio uppgifter innan, så det är inte mycket problemlösning i 

böckerna tyvärr..  (sid 10) 

 

I citatet ovan uttrycker lärarnas att de känner sig frustrerade och styrda av läroboken vilken 

representerar normen för undervisningsinnehållet och arbetssättet. Lärarna uttrycker att de upplever att 

boken inte stämmer med deras syn på hur undervisningen bör vara upplagd. De beskriver boken som 

enformig och att de få problemlösningsuppgifter som finns, bygger på den procedur som kapitlet avser 

att lära ut vilket lätt leder till att eleverna slentrianmässigt använder den metoden. Lärarna beskriver 

till och med hur eleverna kan fråga om de har gjort rätt då de löst en uppgift med en annan metod än 

den som kapitlet behandlar. 

 

Kritiken mot boken utvecklas vid minst sex tillfällen under samtalet vilket gör detta till det mest 

omfattande temat vilket tyder på att lärarna uppfattar detta som ett stort problem. Under samtalet 
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utvecklar lärarna konkreta förslag på att de skulle kunna lägga upp undervisningen på andra sätt 

genom att exempelvis utveckla tematiskt knutna problemlösningsuppgifter som är öppna till sin 

karaktär. Diskussionen om behovet av ett bra undervisningsmaterial återkommer under samtalet, först 

som en fråga efter bra, färdiga material och sedan som en önskan att tillsammans med andra lärare, 

utveckla problemlösningsuppgifter som passar till olika teman och inte bara används som lösryckta 

uppgifter.  

Bristen på tid för att samverka med andra lärare 

Lärarna beskriver att de behöver tid för att sitta tillsammans och utveckla undervisningen. De menar 

att de inte har tillräckligt med tid för detta. En av lärarna berättar att samarbetet ökat med kollegorna 

efter att de börjat med nivågrupperad undervisning och då ”tvingats” till samverkan kring planering 

och bedömning. 

Anna: Ja, när vi har tid. Men absolut. Och försöker ge varandra tips och idéer på hur man kan 

förbättra arbetsområdena så att man kan lägga in någon extrauppgift för och slippa den här 

monotona aritmetiken bara. 

Astrid: Jag tycker att man kan säga så här att sådana här diskussioner alltså, det finns inte 

utrymme i den vardagliga, alltså vardagliga arbetet finns det inte utan det intresset måste finnas 

hos lärare och göras på fritiden om det ska bli något. Det finns inte möjlighet, det finns ingen rektor 

som sätter in en vikarie för att man ska sitta och diskutera sådana här saker och det finns så 

mycket annat liksom som ska göras så jag tycker aldrig att det kommer…. 

Anders: Det borde ju lyftas på konferenser sånt här, det borde ju verkligen göra det! Men det är ju 

väldigt lite pedagogiska diskussioner överhuvudtaget upplever jag så på skolor (sid 16). 

 

Lärarna efterlyser i sitt samtal ökade möjligheter till samtal och samverkan med andra lärare då det 

gäller undervisningen. De uttrycker att tidsbrist resulterar i att varje lärare måste bygga upp sin egen 

förståelse genom egna erfarenheter, vilket då tar tid. Tiden utgör en resurs för lärarnas lärande och 

utveckling av undervisningen.  

Sammanfattande analys 

Lärarna tillmäter den egna rollen stor betydelse i form av organisatör av initiala interventioner som 

gruppindelningar och tilldelning av elevroller. De uttrycker att det är viktigt att organisera grupper 

och/eller vem av eleverna som ska ha vilka roller för att alla elever ska delta i problemlösningsarbetet. 

Annars kan eleverna anta stigmatiserade roller vilket lärarna beskriver som en bidragande orsak till att 

vissa elever tar över och andra hamnar utanför och blir inaktiva vid problemlösningsarbetet. Eftersom 

eleverna i många fall själva vill bestämma vem de ska arbeta med och vilka roller de ska ta menar 

lärarna att arbetet med att hålla ordning på organisationen är både viktigt och arbetskrävande. Lärarna 

tillmäter därmed den egna rollen stor betydelse då det gäller att få samarbetet mellan eleverna att 

fungera socialt genom att påverka iscensättningen med gruppindelningen. Då det gäller organisation 

av undervisningssituationen talar lärarna också om betydelsen av att disponera tiden så att alla elever 

får möjlighet att först fundera igenom problemet på egen hand samt om betydelsen av att läraren ser 

till att det finns laborativt material för att problemet ska kunna lösas med andra representationsformer. 

Dessa båda interventioner beskrivs dock som i huvudsak riktade till elever med extra 

undervisningsbehov i matematik. Sammantaget betonar lärarna den egna rollen att arbeta med initiala 
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interventioner riktade mot iscensättningen av problemlösningsarbetet. I övrigt nämner lärarna också att 

deras roll kan vara att underlätta interaktionen mellan eleverna genom att ställa förståelseskapande 

frågor eller genom att tydliggöra målen med hjälp av en bedömningsmatris. Den lärarroll de då talar 

om då tillskrivs betydelsen att rikta interventioner mot processen i den första transformationsenheten.  

 

Lärarna tillmäter i ringa grad den egna rollen betydelsen att intervenera genom att skapa en design av 

hur eleverna ska agera i exempelvis ordföranderollen. De beskriver att eleverna kan ha roller som 

gruppledare eller sekreterare men inte hur eleverna ska agera i dessa roller. De talar exempelvis inte 

om hur läraren skulle kunna överföra rollen att ställa förståelseskapande frågor från sig själv till 

eleverna för att på så sätt utveckla ett reciprokt stöd så som Holton & Clarke (2006) beskriver. Lärarna 

tillmäter med andra ord inte den egna rollen betydelsen att ge eleverna former för samarbetet i 

transformationsprocessen och diskussionen. 

 

Även den betydelse lärarna tillmäter elevernas roller domineras av sociala motiv som att engagera och 

motivera sina kamrater i gruppen genom att delge varandra lösningar och jämföra sina resultat. 

Lärarna talar också om hur elevernas roller kan få en negativ betydelse. Om eleverna tillåts att på egen 

hand inta roller spontant, kan enligt lärarna, eleverna anta stigmatiserade roller vilket i sin tur kan leda 

till att aktiva elever dominerar och vissa elever aldrig kommer till tals. Tilldelade roller däremot 

förklaras kunna leda till ökad delaktighet. Lärarna berättar att eleverna kan tilldelas roller som 

exempelvis ordförande, sekreterare eller den som redogör resultatet för klasskamraterna men endast 

vid två tillfällen under samtalet ger lärarna exempel på hur de ger eleverna ett innehåll i dessa roller. 

Vid det ena tillfället handlar det om att den som har rollen som ordförande ska ”gå laget runt” för att 

låta alla komma till tals och vid det andra tillfället handlar det om att eleverna får varsin ledtråd som 

de ska använda i det gemensamma problemlösningsarbetet. Sammanfattningsvis talar lärarna om 

elevernas roller som att de tillmäter dem stor betydelse för att få kamraterna delaktiga men utan att 

lärarna tillmäter den egna rollen betydelsen att stötta eleverna i hur de ska hantera interaktionen under 

transformationsprocessen samt hur de ska agera vid diskussion och presentation i den andra 

transformationsenheten. 

 

Lärarna tillmäter reciprocitet en positiv betydelse för lärande. Redan i början av samtalet ges exempel 

på hur en situation, där en elev fått i uppdrag att förklara för en annan, leder till att både den elev som 

förklarar och den som blir förklarad för upplever att de lärt sig något. I slutet av samtalet utvecklar en 

av lärarna en idé om hur elevernas förmåga att spontant anta olika roller under problemlösningsarbetet 

skulle kunna utvecklas om de först tränats i roller som exempelvis gruppledare, presentatör av 

gruppens lösning osv. Denna idé leder till att lärarna talar om utveckling av tilldelade roller, som ett 

utvecklingsområde. Lärarna beskriver också hur reciprocitet mellan eleverna skulle kunna utvecklas 

genom arbete med bedömningsmatriser, utveckling av elevernas självförtroende samt 

nivågrupperingar.  

Astrid påtalar vid två tillfällen under samtalet att hon upplever att det finns risk att tappa fokus på 

matematikinnehållet om man uppehåller sig för mycket vid hur eleverna ska organiseras. I den senare 

delen av samtalet tillmäts dock lärarrollen en ökad grad av betydelse då det gäller att skapa en design i 

syfte att samarbetet mellan eleverna ska fungera bra. Lärarna tillskriver den egna rollen betydelser som 

exempelvis att arbeta med elevernas roller, bedömningsmatriser, disposition av faser i 

problemlösningsarbetet samt att erbjuda laborativt material för att eleverna ska få tillgång till fler 

former att representera sina lösningar. Lärarna utvecklar resonemanget kring den egna rollen främst 

vad gäller att skapa och ställa förståelseskapande frågor samt att tydliggöra vilka kvaliteter som 
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bedöms i problemlösningsarbetet genom en bedömningsmatris. Under samtalet utvecklas således 

lärarnas representationer av lärarrollen från den ensamma läraren som försvarar sin organisation inför 

både elever och föräldrar till en lärarroll där samverkan med andra lärare är viktig för att utveckla en 

design för stödjande strukturer som kan stödja eleverna att iscensätta ett reciprokt samarbete.  

 

Utanför de givna frågeställningarna framstår också två teman som lärarna bygger upp under samtalet. 

Dessa återkommer ett flertal gånger under samtalet med viss intensitet vilket gör att de också påverkar 

analysen. Det ena temat handlar om hur lärarna förhåller sig kritiska till läroböcker och känner sig 

styrda av dessa. De beskriver hur även eleverna påverkas av normer och förväntningar kring läroboken 

och hur de som lärare till och med kan uppleva att boken är ett hinder för elevernas lärande. Det andra 

temat handlar om lärarnas bristande möjligheter till diskussioner med kollegor, vilket de skulle vilja ha 

större möjlighet till för att utveckla undervisningen. Lärarna talar om tid för kollegialt samarbete som 

en resurs för den utvecklingen av den egna undervisningen. 

Kapitel 5 Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Först diskuteras lärarnas tal om den 

egna rollen, elevernas roller och reciprocitet mellan eleverna, därefter diskuteras utvecklingen 

av lärarnas tal om den egna rollen. 

Diskussion av resultatet  

Inledningsvis bör läsaren göras medveten om studiens begränsningar, vad gäller anspråk. Utifrån 

syftet att belysa lärarnas tal om den egna rollen och de roller som eleverna kan ta eller tilldelas, har ett 

fokusgruppsamtal genomförts och analyserats. Det förklaringsanspråk som föreligger gäller således 

endast det som de deltagande lärarna uttrycker vid det aktuella samtalstillfället.  

Lärarnas tal om den egna rollen och elevernas roller (formellt lärande) 

I fokusgruppsamtalet uttrycker lärarna förväntningar då de talar om vilken betydelse de tillmäter den 

egna rollen och elevernas roller. Förväntningar utgör enligt Selander (2010) en del av den inramning 

som påverkar iscensättningen av en läraktivitet. Med utgångspunkt från att lärarna primärt tillskriver 

den egna rollen, en roll som organisatör av elevgrupperingar för att få alla elever att delta gör jag 

tolkningen att lärarna förväntar sig att problemlösningsarbetet i huvudsak ska fungera som en social 

aktivitet. Detta styrks av att en av lärarna under samtalet uttrycker kritik mot att lektioner med 

problemlösning ibland inte är en mattelektion utan ”en lektion som handlar om att kunna samarbeta”.  

 

När lärare från tre olika skolor möts i fokusgruppsamtalet kan man med Flecks (1997) begrepp kalla 

det ett tillfälligt tankekollektiv. Resultatet av samtalet kan därmed anses vara ett uttryck för ett 

institutionellt tänkande kring syftet med problemlösning i grupp. Lärarnas primära fokus på 

interventioner för att elevernas sociala interaktion ska fungera kan därmed vara ett uttryck för 

institutionell inramning där problemlösningsarbetet inte i huvudsak uppfattas som ett tillfälle för 

utveckling av problemlösningsförmåga och ämneskunskap. Tidigare studier har visat att 

problemlösning i grupp används sparsamt ju äldre eleverna blir samt att elevgruppen i liten 
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utsträckning används i lärandeprocessen (Kling Sackerud, 2009). Dessa förhållanden, tillsammans 

med den bild lärarna ger av bristfälliga problemlösningsuppgifter i läromedel är exempel på hur 

normer och värderingar yttrar sig på ett sätt som att kollaborativ problemlösning i matematik inte 

prioriteras vare sig som aktivitet eller utvecklingsområde. Med utgångspunkt från Selanders modell 

över formellt lärande konstaterar jag att lärarna talar om sin roll som betydelsefull i huvudsak i 

initialskedet av problemlösningsarbetet. De tillskriver i mindre grad den egna rollen betydelsen av att 

stötta transformationsprocessen och att ge eleverna stöd att föra en metareflekterande diskussion. 

Lärarna uttrycker dock att deras roll kan vara att organisera tiden, i likhet med den fasindelning som 

Taflin (2007) beskriver, men då främst som en intervention för att elever med extra utbildningsbehov i 

matematik ska ges en chans att delta. Även tillgången på laborativt material beskrivs som gynnsamt 

för elever med extra utbildningsbehov, men inte som en naturlig del i en transformationscykel där 

både representationer och presentation kan göras med multimodala medel (Selander, 2008a, sid 17). 

En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att lärare, så som Kress & Selander (2010) beskriver, 

påverkas av normer och värderingar och att dessa fortfarande innefattar värderingar där 

kunskapsrepresentation i skriftspråklig form ställs före mer konkreta representationer.  

Att lärarna tillmäter den egna rollen betydelsen att organisera grupper med målsättning att eleverna 

ska fungera socialt kan också tolkas som ett uttryck för en mycket betydelsefull kompetens. Kunskap 

om vad som underlättar social delaktighet är enligt Chapman (2004) en del av den lärarkunskap som är 

avgörande för elevernas lärande. Även att ställa förståelseskapande frågor, vilket lärarna beskriver 

som en viktig aktivitet hör till den praktiska kunskap som Chapman (2004) sorterar in under den 

lärarkunskap som stödjer elevinteraktionen.  

Institutionella ramar kan vara bakomliggande orsak till att lärarna inte tillskriver den egna lärrollen 

mening i form av att rikta interventioner mot transformationsprocessen i stället för att lägga så mycket 

vikt vid arbetet med initiala interventioner. Interventioner som riktas mot elevernas samverkan vid 

transformationsprocessen skulle exempelvis kunna handla om att skapa en design där eleverna får stöd 

i hur han/hon ska agera. Ett sådant stöd kan exempelvis handla om att ge former för hur eleverna kan 

ställa förståelseskapande frågor till varandra (Holton & Clarke, 2006; Selander, 2008b). Lärarna 

tillskriver visserligen elevernas roller betydelsen att agera ordförande, sekreterare eller att vara den 

som presenterar gruppens lösning för klassen men de problematiserar inte det stöd eleverna kan 

behöva av läraren för att axla dessa roller. Detta kan tolkas som att lärarna inte upplever att det krävs 

en tydlig intervention för att problemlösningsarbetet verkligen ska ge möjlighet att ”formulera och 

pröva antaganden, lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden” (SKOLFS 1994: 1) utan att ett reciprokt samspel ska uppstå automatiskt 

bara eleverna får sig en roll tilldelad. Det kan också tolkas som att lärarna inte tror att eleverna klarar 

att utveckla reciproka roller på ett sådant sätt som Holton & Clarke beskriver (2006).  

Mot bakgrund av att rådande kurs- och läroplaner också utgör en del av den inramning som kan 

påverka iscensättningen av en lärandesituation (Selander, 2008a, sid 17) tolkar jag lärarnas sätt att tala 

om den egna och elevernas roller som om att lärarna i huvudsak kopplar arbetet med problemlösning i 

grupp till läroplansmålen. I Lpo 94 uttrycks elevens möjlighet att utveckla tillit till den egna förmågan 

och att känna trygghet samt hänsynstagande och respekt i samspel med andra, som grundläggande 

värderingar. Mot bakgrund av att informanterna uttrycker en konflikt mellan fokus på att elevgruppen 

ska fungera socialt och fokus på matematikinnehållet, skulle man också kunna uppfatta det som att 

lärarna har svårt att kombinera arbete med de grundläggande värden som beskrivs i läroplanen med 

innehållet i kursplanens kunskapsinnehåll. Även Musanti & Pence (2010) ser i sin studie att lärares 

professionsutveckling påverkas av politiska och sociala krafter.  
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Lärarna talar i positiva ordalag om reciprocitet vilket inte är konstigt med tanke på att Lpo 94 påbjuder 

att eleverna ska lära sig ”att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” 

samt lära sig ”att lyssna, diskutera, argumentera” (sid 10). Att lärarna talar om reciprocitet som i något 

som kan uppstå indirekt, antingen genom att läraren organiserar så att eleverna får olika roller eller 

genom att eleverna får arbeta med en bedömningsmatris kan tolkas som att läraren inte i så hög grad 

tillskriver sig möjligheten att skapa en design för reciprocitet. Visserligen är arbetet med 

bedömningsmatrisen ett steg på vägen där läraren görs ansvarig för att tydliggöra vad som värderas i 

bedömningen men vid en jämförelse med tidigare forskning (Holton & Clarke, 2006; Menesses, 2008) 

finns det mer konkreta sätt att iscensätta lärprocesser så att elever erbjuds möjlighet att agera i ett 

reciprokt samspel. Min tolkning av lärarnas tal om reciprocitet är att de är påverkade av normer och 

förväntningar vilka kommer till uttryck i form av en institutionell inramning. Lärarnas tal om hur lite 

tid de har både för att utveckla problemlösningsarbetet och för att genomföra det i praktiken förstärker 

bilden av att lärarna inte tillskrivs så mycket makt över lektionsdesignen. Att svårigheterna med att få 

en förändring till stånd beskrivs som en följd av brist på tid kan också tolkas som en kollektiv 

tankestil. Tankestilen skulle kunna förklaras som skyddande och sammanhållande för lärargruppen, i 

tider då många frågor riktas mot skolan med anledning av de negativa resultat som redovisas av bl. a 

Skolverket (2010c).  

Utvecklingen av lärarnas tal om den egna rollen  

Med ett designteoretiskt begrepp ger lärarna i samtalet uttryck för representationer av den egna rollen 

och elevernas roller. I fokusgruppsamtalet transformeras representationerna till nya representationer 

och därför kan samtalet betraktas som en lärandesituation, vilken tolkas med hjälp av Selanders 

modell för semi-formellt lärande (Selander, 2008a, s 16). Lärarnas representationer påverkas av de 

resurser som finns, i form av exempelvis den tilldelade tiden för fokusgruppsamtalet, kunskaper hos 

övriga deltagarna och intervjufrågorna. De deltagande individernas samspel, dialog och förhållande till 

varandra är också betydelsefulla för processen (Selander & Kress, 2010). Lärarna i 

fokusgruppsamtalet tolkar varandras utsagor och påverkas av interaktionen så att deras 

representationer av lärarrollen i viss mån omformas till nya representationer. Sådana processer där 

information bearbetas och nya representationer formas kan beskrivas som prövande, hypotetiska och 

skissartade (Selander & Kress, 2010, sid 110). 

 

Det finns många studier som menar att det är gynnsamt för elevernas lärande om lärare vänder sitt 

fokus från undervisningens form till undervisningens innehåll (Gustavsson, 2008; Stigler & Hiebert, 

1999). Holton & Clarke (2006) beskriver hur ett innehåll skulle kunna innefatta ett stöd till eleverna 

från läraren i syfte att eleverna ska kunna stötta varandra på ett reciprokt sätt. Mot bakgrund av en 

sådan ideologi kan utvecklingen av fokusgruppsamtalet anses vara positivt eftersom lärarnas tal om 

den egna rollen utvecklas i riktning mot att i större grad behandla ett innehåll vad gäller lärarens roll. 

Enligt Selanders modell över semiformell lärsekvens (Selander, 2008a, s 16) skulle det organiserade 

samtal som iscensätts i både innevarande studie och Gustavssons (2008) respektive Geijers (2003) 

studier kunna utgöra exempel på förutsättningar för att lärarna ska kunna forma nya representationer. 

Detta stödjer min tolkning att utvecklingen av lärarrollens representation kan ses som ett lärande vilket 

kommit till stånd genom fokusgruppsamtalets iscensättning. Mot slutet av samtalet talar lärarna mer 

om hur de skulle kunna utveckla undervisningen genom att tillsammans med andra lärare skapa 

förståelseskapande frågor som de skulle kunna ställa till eleverna. Detta kan tyda på att lärarna under 

samtalet utvecklar en representation av lärarrollen som ger expertstöd genom att ställa heuretiska 
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frågor som kan utveckla ett metareflekterande så som Holton & Clarke (2006) beskriver. Ett annat 

resonemang som lärarna utvecklar kring sin roll handlar om arbetet med bedömningsmatriser, vilka 

används för att få eleverna att förstå vilka kvaliteter som eftersträvas. Jag betraktar även detta stöd som 

ett expertstöd vilket kan stödja elevernas metakognitiva tänkande eftersom de uppmanas att reflektera 

och arbeta med den egna rollen i samarbetet med kamraterna. Sådana reflektioner hjälper eleverna att 

övervaka sina strategier vid problemlösning i grupp. 

 

Samtalets utveckling kring arbete med matriser kan betraktas som en utveckling av lärarnas 

representation av lärarrollen. En av lärarna har visserligen en negativ inställning till bedömning men 

de övriga två återkommer vid fem tillfällen under samtalet till hur eleverna påverkas positivt vad gäller 

interaktionen med kamraterna om de får ett större ansvar för samarbetet. Lärarna tillskriver därmed i 

ökad grad betydelsen av att de skapar en iscensättning där eleverna ges möjlighet att iscensätta sig som 

ansvarstagande, inlyssnande och samarbetsorienterade individer. Jag tolkar lärarnas värdering av att 

dela in problemlösningsarbetet i faser och låta eleverna arbeta med bedömningsmatriser som en 

utveckling av en mer reciprok elevroll. Enligt Taflin (2007) ger en fasindelning av arbetet eleverna 

större möjligheter att vara aktiva eftersom läraren i dessa faser har en mer tillbakadragen roll. Både 

arbetet med matriser och fasindelning kan tolkas som att lärarna med detta sätt att beskriva arbetet 

närmar sig det som Holton & Clarke (2006) benämner reciprocal scaffolding. I slutet av samtalet 

nämner en av lärarna att även elevernas roller skulle kunna utvecklas vilket är ett exempel på hur 

undervisningsdesignen med Selanders (2008b) begrepp skulle kunna få en interpersonell metafunktion 

där eleverna representeras som aktiva medproducenter i sitt lärande. Det faktum att moderatorn vid ett 

flertal tillfällen under diskussionen fört fram frågor om elevers roller kan dock ha påverkat läraren att 

lyfta fram idén om att utveckla elevernas roller.  

 

Att lärarna under samtalet utvecklar beskrivningen av den egna rollen från att vara ensam lärare som 

kämpar med organisationen av elevgrupper till en bild av en lärare som önskar utveckla elevernas 

roller i samverkan med sina kollegor kan vidare tolkas som att lärarna strävar efter en ökad makt över 

den pedagogiska designen. Lärarnas kraftiga kritik mot läroböckerna som ett hinder för utveckling 

stärker denna tolkning. Lärarens makt över den pedagogiska designen kan liksom Jewitt (2008) menar 

minska om en alltför stor tilltro läggs till läromedel. 

Metoddiskussion 

Att använda fokusgruppsamtal för att undersöka lärarnas tal om den egna rollen och elevernas roller 

vid undervisning genom problemlösning har både sina för och nackdelar. Som jag ser det är fördelen 

med metoden att fokusgruppsamtalet ger en hänvisning om inte bara vad lärarna uttrycker momentant 

utan också hur deras representationer av lärar- och elevrollen kan utvecklas då de interagerar med 

andra lärare. Resultatet ger på så vis en djupare information som även innefattar en möjlig 

utvecklingspotential. I det genomförda samtalet framstod också andra teman än de jag frågade efter 

som var viktiga för analysen vilket gör att jag tycker att datainsamlingsmetoden gav ett bra material.  

 

I ett kvalitativt arbete med etnografisk inriktning som detta blir forskarens förhållande till materialet 

känslig på så sätt att det görs tolkningar av forskaren redan under intervjun vilket påverkar sättet att 

ställa följdfrågor. Denna första tolkning kommer naturligt att påverka följande tolkningssteg (Alvesson 

& Sköldberg, 2005) som exempelvis avlyssningen och nedskrivningen av transkriptionen. Att jag själv 

är yrkesverksam specialpedagog med 24 års lärarerfarenhet kan påverka mitt val av frågeställningar 
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och mitt sätt att analysera och tolka materialet. Med anledning av det har jag försökt ge läsaren så god 

insyn i datamaterialet och analysen som möjligt.  

Betydelse  
Möjligheterna att utveckla ett lärande genom interaktion med andra tydliggörs i designteorins modeller 

över lärprocesser men också av ett flertal forskare som studerat professionsutveckling (Geijer, 2003; 

Gustavsson, 2008; Musanti & Pence, 2010; Stigler & Hiebert,1999). Att representationer av lärarrollen 

utvecklas under fokusgruppsamtalet kan tolkas som en följd av interaktionen mellan lärarna i samtalet. 

Även lärarnas egna önskemål om mer kollegialt samarbete för att utveckla undervisningen förstärker 

tolkningen att kollegial skolutveckling med fördel kan genomföras i form av strukturerade ömsesidiga 

samtal, kopplade till lärarnas praktik. Lärarnas egna reflektioner över utvecklingsmöjligheterna med 

samtalsformen utlöses av de avslutande intervjufrågorna. Att lärarna talar om att samtalet varit 

givande och att de gärna skulle vilja ha fler sådana samtal med kollegor kan ses som ett 

metareflekterande, vilket åskådliggörs i den andra transformationsenheten i Selanders modell över 

semiformellt lärande (Selander, 2008a, s 16). Eftersom resultatet av fokusgruppsamtalet bekräftar att 

lärare kan vara påverkade av institutionella normer och värderingar blir också strukturerad, kollegial 

professionsutveckling viktig för att ge lärarna möjlighet att förhålla sig till normer och värderingar 

inom institutionen. 

  

Det går att uppfatta parallella processer då det gäller iscensättning för reciprocitet. Lärarna behöver 

utveckla metoder för att eleverna ska erbjudas möjligheter till reciprok samverkan kring 

problemlösning. Skolledning och förvaltning behöver utveckla en långsiktig plan för hur reciprok 

samverkan mellan lärare kan utformas för att lärare ska kunna ta ökad makt över den didaktiska 

designen. Rektors ansvar för kompetensutvecklingen står tydligt skriven i Lpo 94. I det aktuella 

samtalet utgör deltagande lärare resurser för gruppens lärande, den avsatta tiden och intervjufrågorna 

liksom förväntningarna på samtalet. Engagemang från skolledares sida i form av en väl utformad och 

designad plan för hur en ömsesidig kunskapsutveckling ska gå till kan också utgöra en resurs för 

lärarnas lärande.  

 

Eftersom en strukturerad design där eleverna tillmäts betydelse som rolltagare i lärprocesser leder till 

ett ökat lärande (Holton & Clarke (2006), Menesses (2008) och Taflin (2007) finner jag det högst 

betydelsefullt att ställa fortsatta frågor kring hur lärare uppfattar sin roll. Resultatet av 

fokusgruppsamtalet visade att de medverkande lärarna i huvudsak talade om sin egen roll då det gäller 

att genomföra initiala interventioner, inte interventioner för att underlätta transformationsprocessen. 

Vidare forskning skulle därför kunna studera lärares uppfattningar av den egna rollen då det gäller 

interventioner som riktar sig mot transformations- och representationsprocessen vid lärande genom 

problemlösning i matematik.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Min resa till metodval var krokig. Från början hade jag bestämt mig för att göra en videostudie över 

elevsamverkan vid problemlösning i grupp efter att tillsammans med läraren ha tränat eleverna i att 

arbeta efter reciproka principer. Detta framstod dock inte som en möjlig forskningsmetod eftersom det 

skulle behövas betydligt längre tid för att träna eleverna i interaktionsmodellen. Dessutom skulle det 

behövas en kontrollgrupp för att kunna avgöra om träningen givit något resultat. Då beslöt jag mig för 

att genomföra ett fokusgruppsamtal men kombinera/ triangulera det med videobservationer av klasser 
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som arbetade med problemlösning i grupp. Med detta skulle jag kunna få syn på hur eleverna faktiskt 

klarade eller inte klarade ett samarbete och jämföra det med lärarnas tal om den egna rollen och 

elevernas roller. Då även detta blev för omfattande kvarstod mitt intresse för lärarnas uppfattningar 

eftersom jag anser att den viktigaste faktorn i undervisningen är läraren och då måste forskningen 

också behandla hur deras uppfattningar ser ut och kan utvecklas.  

 

Att jag endast gjorde ett fokusgruppsamtal var så här i efterhand en brist. Det är mycket möjligt att 

resultatet hade blivit ett annat om fler samtal med olika lärargrupper hade genomförts. Det var dock 

oväntat svårt att få deltagare till ett sådant samtal från olika skolor vilket begränsade mig. Det hade 

kanske varit lättare att få till stånd fler fokusgrupper om jag vänt mig till skolor och kommit dit och 

gjort samtal med de lokala lärarna. Då hade emellertid den lokala skolkulturen slagit igenom och 

kanske hade den förhindrat deltagarna att tala fritt om sina åsikter. En annan intressant modell skulle 

ha varit att göra samtal med elever och/eller lärare i andra ämnen för att få en bredare belysning av 

ämnet. 

Nya frågor/vidare forskning 

 

Denna studie visar att en mängd frågor och teman utvecklas under lärarnas samtal. Lärarnas diskussion 

om möjligheten att utveckla elevers spontana reciprocitet genom att först tilldela dem roller skulle 

kunna utgöra grunden till en experimentell undersökning. Eleverna skulle då först tränas i att hantera 

olika roller vid problemlösning genom att arbeta med en sådan undervisningsdesign där de turas om 

att anta olika roller och därefter skulle man med hjälp av observationsstudier före och efter denna 

arbetsperiod använda ett designteoretiskt perspektiv för att undersöka om och i så fall hur elevernas 

reciproka samarbete ökar.  

 

Man skulle också kunna göra en flerårig jämförande studie där elevgruppers konceptuella förmåga 

mäts före och efter en period av undervisning genom problemlösning i matematik där eleverna tränas 

att anta olika roller på ett sådant sätt som Palincsar & Brown (1984 och 1986) har beskrivit. 

Elevgruppen skulle observeras genom filmning. En tränad grupp skulle jämföras med en grupp som 

undervisas med traditionell problemlösning. Den ”traditionella gruppen” skulle inte få träna rollerna 

lika medvetet som ”övningsgruppen” utan tilldelas roller utan att läraren ger dem stöd i hur de ska 

agera. Observation är en mer tillförlitlig metod att studera reciprocitet bland elever än att t ex intervjua 

elever och lärare om fenomenet. Dels ger observation möjlighet att få reda på vad människor verkligen 

gör till skillnad mot intervjuer där vi får reda deras meningsskapande kring ett fenomen eller hur de 

säger att de gör (Bell, 2006). Observationer av pågående verksamhet ger också större möjlighet att 

skaffa en bred bild av fenomenen vilket kan innebära att jag upptäcker andra faktorer än de jag först 

valt att studera. 
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Bilagor 

Brev till rektorer, bilaga 1 

10 09 29 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Björk och jag deltar i Magisterprogrammet med inriktning mot didaktik i det så 

kallade Lärarlyftet. Jag går nu den sista delen av utbildningen och ska skriva min D-uppsats. Där ingår 

att göra ett mindre forskningsprojekt som i mitt fall handlar om arbete med problemlösning i grupp i 

matematik.   

Jag skriver till dig med anledning av att jag skulle vilja ha kontakt med någon lärare på din skola som 

kan tänka sig att delta i ett fokusgruppsamtal. Samtalet kommer att handla om hur elever arbetar med 

problemlösning i matematik vid grupparbete. Jag söker lärare som har en viss vana av att i sin 

undervisning använda sig av problemlösning i grupp eller som är intresserade av att utveckla en sådan 

undervisning. Det har ingen betydelse vilken åldersgupp läraren undervisar i. 

Fokusgruppsamtalet går till så att ca 5 lärare träffas vid ett tillfälle och diskuterar utifrån öppna 

frågeställningar under min ledning. Samtalet kommer att ljudinspelas för att sedan transkriberas 

(skrivas rent) så att det kan ligga till grund för en analys. Deltagarna kommer att vara anonyma vilket 

innebär att det inte kommer att publiceras några uppgifter som gör att man kan identifiera de personer 

som deltar. 

Fokusgruppen kommer att vara sammansatt av lärare från olika skolor i Stockholm och därför skulle 

jag vara mycket tacksam om du kunde hjälpa mig att få kontakt med någon av lärarna på din skola 

som är intresserad av delta. Samtalet tar ca 2 timmar och kommer att genomföras i Universitetets lokal 

vid Campus Konradsberg på Kungsholmen (Thorildsplans T-bana) onsdagen den 27/10 kl 15.00 – 

17.00. 

Jag tar tacksamt emot namn på intresserade personer om du bara vill maila mig ett namn så kan jag 

själv ta kontakt direkt med personen i fråga. Kanske har ni någon lärare på skolan som är 

ämnesansvarig för matematik som jag kontakta med min fråga? 

 

Det går bra att kontakta mig på aa18310@stockholm.se eller bjorkmar@hotmail.com  

      Tel 0704-86 82 28 

 

 

 

Tack på förhand! /Marie Björk  

  

mailto:aa18310@stockholm.se
mailto:bjorkmar@hotmail.com
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Brev till deltagare, bilaga 2 

 

10 10 18 

 

Till deltagare i fokusgruppsamtal onsdagen den 27/10 
Jag är mycket glad att du vill delta i fokusgruppsamtalet om problemlösning i matematik! Samtalet 

utgör en del av det material som jag skall använda i min D-uppsats. Gruppen består av personer från 

olika skolor i Stockholm och jag tror att det kommer att bli en givande diskussion som ni deltagare 

själva kan ha glädje av.  

Vi träffas onsdagen den 27/10 klockan 16.00 – 18.00. Vi skall sitta i Malmstensrummet i T-huset vid 

Konradsberg (se bif karta). Kom till entrén för T-huset mot Rålambshovsvägen så hämtar jag er där.  

(Entrén är markerad med en grön pil på kartan.) Jag bjuder på kaffe/te och smörgås under den första 

kvarten och klockan 16.15 börjar vi vårt samtal. Till min hjälp kommer jag att ha Karina Cottin som 

ska göra lite anteckningar under samtalet. Samtalet ljudinspelas och transkriberas efteråt (skrivs rent) 

för att jag skall kunna göra en analys utifrån mitt undersökningsområde.   

Jag använder Vetenskapsrådets krav och rekommendationer på etiska principer vilket bland annat 

innebär att du deltar på frivilig bas och garanteras anonymitet.  Den information som jag samlat in 

under processen kommer inte att lånas ut för utomvetenskapligt eller kommersiellt användande. 

Ljudfilerna skall förvaras på min persondator och inga uppgifter som går att koppla till deltagarna 

kommer att sparas på samma dator. 

Jag ser fram emot att träffa dig och de andra! Skulle du mot förmodan få förhinder är det mycket 

viktigt att du hör av dig till mig i så god tid som möjligt. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 Marie Björk 

 

Om du har frågor så går det bra att kontakta mig på aa18310@stockholm.se eller 

bjorkmar@hotmail.com      Tel 0704-86 82 28 

 

 

mailto:aa18310@stockholm.se
mailto:bjorkmar@hotmail.com
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Introduktionsmanus, bilaga 3 
 

 Tack för att ni har kommit! 

 Samtalet kommer att ljudinspelas och kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

det inte kommer gå att identifiera er i den uppsats jag skriver. Materialet kommer inte att 

förvaras tillsammans med namn och kommer endast att användas för forskningsändamål. Jag 

kommer att skicka en sammanfattning av studien.  

 Tanken med ett fokusgruppsamtal är inte att det finns rätt och fel svar utan syftet är att få fram 

så många olika sidor av det utforskade området som möjligt. I ett sådant samtal är det inte 

meningen att jag ska säga vad jag tycker eller tror. 

 Min roll som moderator är att hålla samtalet igång och jag kommer att ta mig friheten att 

ibland ställa frågor eller be om förtydliganden kring mitt intresseområde. 

 Mitt syfte är att undersöka lärares tankar och funderingar kring elevers samspel och 

rolltagande vid problemlösning i grupp. 

 Frågor? 

  



 

57 

 

Frågemanual till fokusgruppsamtal, bilaga 4 

USB-spelaren sätts på och samtliga deltagare får presentera sig med namn, vilken skola samt vilken 

åldersgrupp de arbetar med. 

 

1. Vilka är de stora fördelarna med undervisning genom problemlösning i grupp? 

 

2. Vilken betydelse tillmäter du din egen roll då eleverna ska arbeta med problemlösning i 

grupp? 

 

3. Vilken betydelse tillmäter du roller som eleverna tar/får vid arbete med problemlösning i 

grupp?  

 

4. Vilken betydelse tillmäter du reciprocitet dvs att eleverna ömsesidigt växlar roller? 

 

5. Vad ser ni för utvecklingsområden för att arbetet med problemlösning i grupp ska få ett ännu 

bättre resultat? 

 

6. Vilka svårigheter tror ni att lärare ser med undervisning genom problemlösning? 

 

 

Avslutande  

Vad ser ni som utvecklingsbart av det som kommit upp i diskussionen? 

Upplever ni de synpunkter och tankar som kommit fram här som representativa för matematiklärare? 

Är det någonting vi har missat? 

Är det någon som skulle vilja lägga till något? 
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