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Abstract 

The aim of this study is to fill the gap in mathematics education research concerning the 

relationship between identity and positioning in mathematical collaboration in groups. This 

study elaborates on the relationship between how pupils see themselves as math students in 

sixth grade, how they show their identities as math students, in contrast to how they position 

themselves reflexively in group collaboration while engaging in mathematical problem 

solving. The theoretical concepts linked to this study are discourse, identity and positioning. 

Discourse is used to describe and form the setting and context of the study. Identity is seen as 

a transient and elusive concept formed by the students own perceptions of self through 

narratives. The reflexive form of positioning, where the students choose to position 

themselves in discourse, is derived from acts and speech in group collaboration. This form of 

positioning is then used as comparison to the narratives of identity to explore the relationship 

between these two concepts. Data has been collected through participative observation and 

dialogue, and discourse analysis is partially used to identify the relationship. The results may 

have implications for future structuring and planning of mathematics education in our 

classrooms, and the findings provide a narrowing of the gap in mathematics education 

research within this area. The findings also open up new questions concerning the social 

constructions of identity among children. Finally, the findings related to the need of reflexive 

positioning among children in their early teens, and how educators can benefit from this need, 

are other aspects worth further research. 
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1. Inledning  
Under mina tio år som verksam lärare mot de yngre åldrarna (låg- och mellanstadiet) har jag 

ofta fascinerats av hur matematikämnet av elever kan beskrivas som tråkigt eller svårt 

samtidigt som jag kan se entusiasm hos samma elever under pågående matematiklektioner i 

skolan. De tillfällen där entusiasmen tydligast visat sig för mig har varit då elever gemensamt 

diskuterar ett matematiskt innehåll eller försöker lösa ett matematiskt problem.  

Idén till att titta närmare på samarbetslärande i matematik kommer ursprungligen från en 

artikel av M.C. O’Connor (2010): ”Can any fraction be turned into a decimal? A case study of 

a mathematical group discussion”. O’Connor beskriver i sin artikel hur en diskussion om 

bråk- och decimaltal kan gå till i en helklassituation där eleverna lär av varandra. Utifrån 

denna idé väljer jag att undersöka hur elevernas egna identiteter som matematikelever i en 

situation motsvarande den som O’Connors beskriver kan visa sig. Mina funderingar gäller 

dels elever som beskriver ett gott självförtroende i matematik men också de som känner stor 

ängslan eller ogillande inför ämnet och hur dessa identiteter påverkar eller påverkas av 

diskursen, hur positionering visar sig och hur allt detta visar sig i en situation med 

samarbetslärande i grupp. O´Connor valde att se på samarbetslärande i en helklassituation 

medan jag väljer att se på detta i mindre grupp. 

Att undersöka hur elevernas egna berättelser om sig själva som matematikelever, deras egna 

utnämnda identiteter, visar sig vid samarbetslärande i grupp har väckt mitt intresse eftersom 

jag själv som lärare har sett skillnader i hur olika identiteter visar sig hos samma individ på 

olika sätt vid olika situationer i matematikklassrummet. Solomon (2009) beskriver hur 

utnämnda identiteter faktiskt inte alltid är medvetna rationella val. En person kan ledas till att 

stödja vissa berättelser om sig själv utan att inse att dessa är just historier och att det finns 

alternativ, att identiteter är produkter av diskursiv spridning. Dessa utnämnda identiteter som 

möjliga sociala konstruktioner vill jag undersöka genom att se på samarbetslärande med de 

teoretiska begreppen diskurs, positionering och identitet som ledsagare. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Valero (2009) beskriver hur lärande i matematik är ett sätt att omforma våra identiteter genom 

relationer som vi har etablerat i vår sociala värld och att det inte bara är en fråga om 

begreppsmässig förändring och utveckling. Detta sätt att se på matematiklärande som en slags 

identitetsförändring som sker i ett socialt sammanhang är avgörande för mina skäl att fördjupa 

mig inom detta område av det matematikdidaktiska fältet. Bakgrunden till denna uppsats 

ligger i önskan att synliggöra några av dessa sociala relationer och därmed se vilka 

implikationer som möjligen kan finnas för framtida lärandesituationer då elevernas egna 

berättelser eller identitetsbeskrivningar ställs i relation till deras verbala kommunikation vid 

ett grupparbete. Vad kan fokus på identiteter och relationer ge för att förstå frågor om 

inkluderande eller exkluderande gällande lärande i matematikklassrum, frågar sig Black, 

Mendick, Solomon (2009). Något slags svar på denna fråga önskar jag också närma mig 

under mitt arbete med att kartlägga elevberättelser och se samband med ovan nämnda 
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grupparbete. Det handlar alltså om att få en bredare och djupare förståelse för matematik och 

matematikundervisning i ett socialt sammanhang. Att nå denna förståelse är något som Valero 

(2008) beskriver som en av de primära arbetsuppgifterna för det forskningsfält som handlar 

om matematikdidaktik.  

Syftet med detta arbete är att synliggöra hur elevers identiteter, alltså deras berättelser om sig 

själva i relation till matematikämnet, ger sig till uttryck och förmedlas verbalt under ett 

grupparbete då eleverna ombeds lösa matematiska problem tillsammans. För att synliggöra 

detta väljer jag att se på hur eleverna positionerar sig i helklass och senare under pågående 

grupparbete och hur de väljer att interagera med sina klasskamrater. I denna studie kommer 

jag att sträva efter att synliggöra elevernas identiteter och syn på sig själva genom att låta dem 

berätta om sig själva som matematikelever. Detta arbete är meningsfullt för att det gör ett 

försök att skapa ytterligare förståelse för hur elevers identiteter och syn på sig själva som 

matematikelever kan ha samband med kommunikation vid ett grupparbete i matematik. 

Denna förståelse kan därefter förhoppningsvis leda till nya sätt att tänka kring planering av 

undervisning och bemötande av den mångfald elever som finns i matematikklassrum idag. 

För att få svar på mina funderingar kring elevers identiteter i matematikklassrum, hur elever 

positionerar sig och hur detta visar sig i ett diskursivt sammanhang så är min forskningsfråga: 

 Vilka samband finns det mellan elevernas berättelser om sig själva som 

matematikelever och deras positionering vid problemlösningsarbete i grupp? 

För att få svar på denna forskningsfråga kommer även en följdfråga att besvaras: 

 Hur yttrar sig den reflexiva positioneringen i en situation med grupplärande? 

2. Bakgrund och teoridel 
Några av senare tids matematikdidaktiska forskningsprojekt har tagit sin utgångspunkt i 

begreppen identitet, positionering och diskurs. Detta är en utveckling som Bergsten (2007) 

beskriver som en ganska obetydlig matematikdidaktisk väg som dyker upp någonstans i det 

förflutna men som så småningom fått större spridning och omfattar allt fler begrepp. Vissa 

svenska avhandlingar som publicerats de senaste åren har tagit med några av dessa tre 

nyckelbegrepp trots att forskarna skiljer sig åt då det gäller den teoretiska ansatsen. 

Exempelvis använder Riesbecks (2008) begreppet diskurs utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

i sin avhandling ”På tal om matematik: matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska 

diskursen” medan Norén (2010b) istället utgår från ett sociopolitiskt ställningstagande i sin 

avhandling ”Flerspråkiga matematikklassrum – diskurser i grundskolans 

matematikundervisning”. I denna uppsats har jag valt ett poststrukturalistiskt synsätt och här 

nedan kommer jag att kort redogöra för tidigare forskning och även försöka reda ut vad som 

menas med de olika nyckelbegreppen, hur de kan relateras till mitt val av teoretisk ansats 

samt hur begreppen relateras till min forskningsfråga. Black, Mendick, & Solomon (2009) har 

beskrivit hur exempelvis begreppet identitet har förknippats med poststrukturalistisk ansats 
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genom att processer av subjektifiering betonas i skolmatematikdiskurser. Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver hur poststrukturalismen motsätter sig tanken på något slags 

rationell helhetslösning och utgår istället från provisoriska begränsade berättelser som inte gör 

anspråk på att vara mer än de är och där maktaspekter och motsättningar kan finnas med. 

Detta överensstämmer väl med mitt eget forskningsintresse då entydiga resultat inte är något 

primärt mål. Istället passar mångfalden och variationen som erbjuds med ett 

poststrukturalistiskt synsätt bättre för att se på grupplärande och identiteter.  

2.1 Det diskursiva perspektivet 

Det diskursiva perspektivet som finns inom poststrukturalismen representerar en specifik 

epistemologisk position och ser på språket som en central del och som en möjlighet att 

motverka auktoritet. Med detta menas att vi genom olika användning av språket kan påverka 

vår omgivning och även den position eller maktposition som vi innehar. Det diskursiva 

perspektivet innefattar alltså viss maktkritik vilket förtydligas i nedanstående jämförelse 

mellan olika sätt att se på diskurser. Poststrukturalister lägger tyngdpunkten på att individen, 

subjektet, kan omformas i den språkliga och diskursiva kontext som finns socialt. Detta 

innebär en skillnad mot humanismens idé om färdig subjektivitet som visar sig vid en viss 

tidpunkt. Denna syn på subjekt och individ är ett avgörande förhållningssätt till att se på 

grupparbete i matematikklassrummet. För att kunna se på det sociala samspelet vid 

grupparbete har jag valt att titta närmare på hur man ser på begreppet diskurs i en 

lärandemiljö. För att utveckla detta väljer jag att först göra en enkel jämförelse mellan Gees, 

Foucaults och Faircloughs sätt att beskriva diskurser.  

2.2 Diskursbegreppet 

Gee (2010) förtydligar begreppet diskurs i ”An introduction to Discourse Analysis” genom att 

utgå från vad och vem, där vad utgör en socialt placerad praktik eller aktivitet och där vem 

utgör en socialt placerad identitet. Att tänka på ett stycke språk som en diskurs är ett verktyg 

för att engagera sig i diskursanalys, skriver Gee (2010) som på detta vis skiljer sig från andra 

forskares användning av begreppet diskurs vilket framgår nedan. Han belyser också skillnader 

inom diskursbegreppet genom att beskriva vad han kallar diskurser med stort D respektive 

litet d. Sådana socialt accepterade associationer när det gäller att använda språket, att tänka, 

värdera, agera och interagera på ”rätt” ställe vid ”rätt” tid med de ”rätta” syftena (föreningar 

som kan användas för att identifiera sig själv som en medlem av en socialt meningsfull grupp 

eller ”socialt nätverk”), kommer han att hänvisa till som ”Diskurser” med ett stort ”D”. Han 

reserverar ordet ”diskurs” med ett litet ”d”, till att betyda ett slags sträckor av språk som till 

exempel samtal eller berättelser. ”Stora D” Diskurser är alltid språk tillsammans med annat 

skriver Gee (2010). Termen Diskurs såsom Gee formulerar den ”är avsedd att omfatta viktiga 

aspekter av vad andra har kallat diskurser såsom exempelvis Foucault” (Gee, 2010) En 

koppling kan här göras till Alvesson och Sköldberg (2008) som beskriver skillnaden genom 

att man kan säga att Foucault refererar till Diskurser med stort D, grandiosa diskurser, medan 

Gee mer intresserar sig för lokala diskurser. Oavsett vilken storlek vi sätter på ”D:et” i diskurs 

så framgår tydligt att det finns flera möjliga definitioner och tolkningar. 
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”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, 

slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst” skriver Foucault (1993). Detta 

citat om vad diskurs är för något är hämtat från texten ”Diskursens ordning” och här beskrivs 

även hur makt är en viktig faktor när det handlar om diskurser. Att makten är blind är 

ytterligare något som finns med i detta synsätt då konsekvenserna av våra handlingar inte är 

tydliga för oss då handlingarna sker och samtidigt finns alltså maktdimensionen med i alla 

våra handlingar. Foucault identifierade diskurser under olika historiska epoker i större skala 

såsom under t ex de första fängelsernas uppkomst vilket kan vara en anledning till att 

maktbegreppet så tydligt skrivs fram.  

Fairclough (1995) beskriver diskurs som ett användande av språk sett som en form av social 

praktik och även diskursanalys som förklarar hur texter fungerar inom en sociokulturell 

praktik. Han har utarbetat kritisk diskursanalys vilken bidrar med en analysmodell gällande 

text, diskursiv och social praktik. Diskurser är enligt Fairclough alltid uppbyggda av makt och 

balans eller obalans i maktproduktion vilket är centrala element i alla diskurser. Kontexten är 

därför viktig för förståelse för diskursbegreppet enligt denne företrädare. Hegemoni är ett 

begrepp förknippat med Fairclough då den ledande ställningen hos vissa inom diskurser 

relateras till den maktobalans som är ständigt närvarande. Maktbegreppet skrivs fram, likt hos 

Foucault, och Fairclough går vidare till att uppmärksamma de som utstår förtryck och 

exploatering och visar härigenom ett tydligare sociopolitiskt ställningstagande. 

En slutsats av denna jämförelse är att begreppet diskurs tolkas och definieras på flera olika 

sätt. Ett tydligt exempel på detta är Gee (2010) som förklarar diskurs genom att ändra första 

bokstaven i ordet från gemen till versal och därigenom ge ordet olika betydelse. Jämförelsen 

mellan ovanstående företrädare syftar till att visa på hur begreppet diskurs har beskrivits och 

tolkats olika men ändå med vissa likheter. För denna uppsats är dessa skilda synsätt angelägna 

att lyfta fram för att klargöra vilken utgångspunkt som gäller för just denna studie. Innan detta 

ytterligare skrivs fram så kommer här en kort beskrivning av hur några samtida svenska 

forskare valt att se på begreppet diskurs.  

2.3 Diskursbegreppet i samtida svensk 

matematikdidaktisk forskning 

Även svenska forskare har under senare år använt begreppet diskurs för att se på vardaglig 

matematikundervisning. Eftersom svensk matematikundervisning utgör grunden för min egen 

uppsats visas här hur några samtida forskare valt att tolka diskursbegreppet.  

Boistrup Björklund (2010) ser på diskurs som ett brett begrepp som sägs omfatta alla 

uttalanden, reglerna med vilka dessa uttalanden är formade och processerna som dessa 

uttalanden cirkulerar i och andra utesluts ur. Synsättet kan vara inspirerat av Fairclough 

(1995) som utarbetat den kritiska diskursanalysen vilken behandlar hur makt förmedlas 

genom språk. Diskurser är begränsade och de har en historia även om de ändrar sig ständigt 

och de har något socialt bidrag skriver Boistrup Björklund (2010).  Diskursen finns förutom i 

den direkta kommunikationen också närvarande i vad som kommuniceras genom gester, 
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attityder, handlingar och den finns även i den outtalade kommunikationen. Detta synsätt 

skiljer sig från det som Gee refererar till som diskurser med litet d då det omfattar många fler 

aspekter än enbart språket. Detta sätt att se på begreppet diskurs passar bra för att besvara min 

egen forskningsfråga eftersom de många aspekterna är angelägna att ta hänsyn till i denna 

studie. 

Norén (2010b) ger ytterligare en tolkning av diskursbegreppet starkt influerat av Foucault. 

Här används diskurs som en nyckel för att förklara hur social makt kan studeras och hur 

sociala relationer som klass, kön och etnicitet kan omvandlas. Norén beskriver ett relationellt 

maktbegrepp som betyder att alla individer inom en institution kan utöva makt vilket hon i sin 

tur hämtat från Foucault. Diskurser hör ihop med de sociala handlingsmönster som genom 

maktrelationer positionerar elever. Man kan välja att ta del i olika diskurser, men också välja 

att göra motstånd. Eleverna ses inte som passiva utan de kan aktivt skapa eller ta 

handlingsutrymme och positioner, skriver Norén (2010b). Denna syn på individen passar väl 

ihop med min egen forskningsfråga om samarbetslärande i matematik.  

2.4 Sammanfattning av diskursbegreppet  

Sammanfattningsvis har en enkel överblick gjorts för att visa på skillnader mellan några olika 

teoretiska perspektiv på diskurser och diskursbegreppet. Exempel på hur diskursbegreppet 

tolkats inom samtida svensk matematikdidaktisk forskning har också kortfattat presenterats för 

att visa begreppet i en kontext liknande den som finns i min studie. I min uppsats utgår jag 

ifrån begreppet diskurs som något som visar på vad och vem, där vad utgör en socialt placerad 

praktik eller aktivitet och där vem utgör en socialt placerad identitet, vilket jag hämtar från 

Gees sätt att beskriva diskurser. Att konsekvenserna av våra handlingar inte är tydliga för oss 

då handlingarna sker är ytterligare något som är centralt för att förstå begreppet diskurs i 

denna uppsats och detta synsätt hämtar jag från Foucault. De olika aspekter som kan härröras 

till begreppet diskurs, inte enbart språket, som Fairclough beskrivit är ytterligare delar av det 

som jag anser utgöra grunden för denna uppsats. Slutligen lyftes även synen på individen, 

som inte ses som passiv utan som aktivt kan skapa eller ta handlingsutrymme och positioner 

vilket Foucault beskrivit, för att förstå det diskursiva perspektivet i denna studie. 

2.5 Positionering 

Med växande medvetenhet om betydelsen av social interaktion vid utvecklandet av 

matematisk förståelse så har forskare inom matematikdidaktik allt mer börjat ägna sig åt 

kännetecken på mellanmänsklig positionering inom klassrumsrelationer skriver Wagner och 

Herbel-Eisenmann (2009). Eftersom denna studie syftar till att se på interaktionen mellan 

elever är begreppet positionering viktigt att lyfta fram och förtydliga. Det sätt på vilket en 

forskare teoretiserar begreppet påverkar sättet som hon/han förstår och ser på handlande 

inklusive sitt eget, skriver Wagner och Herbel-Eisenmann (2009) vilket ytterligare poängterar 

vikten av att förtydliga min egen syn på detta begrepp. Positionering är ett sätt att visa en 

position, en plats i ett socialt sammanhang, så att du själv eller andra människor omkring dig 

uppfattar ditt handlande på ett visst sätt i en specifik situation. Elever i matematikklassrum 
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kan agera olika baserat på att de tidigare har lärt sig olika effektiva sätt att positionera sig i 

andra kontexter än i skolan. Positionering kan förekomma på olika sätt då olika roller antas i 

interaktion. Wagner och Herbel-Eisenmann (2009) förklarar att det finns interaktiv 

positionering där en person positionerar en annan och reflexiv positionering där man 

positionerar sig själv i konversationen. Med interaktiv positionering menas på det sätt en 

person genom språket positionerar en annan person i interaktionen. Med min egen 

forskningsfråga vill jag undersöka hur den reflexiva positioneringen, som utgår från hur 

eleverna positionerar sig själva, yttrar sig i en situation med grupplärande. 

Positionering behöver inte vara avsiktlig. Oavsett vilket synsätt man har gällande 

positionering så är flexibiliteten central. Människor kan välja hur de ska agera och utveckla 

sin identitet i den sociala interaktionen skriver Wagner och Herbel-Eisenmann (2009). För 

min egen studie så försvårar denna totala flexibilitet möjligheten att koppla samman 

begreppet positionering med begreppet diskurs. Detta beror på att de yttre faktorerna i mycket 

högre grad tas hänsyn till med det diskursiva perspektivet jämfört med positioneringsteorin. 

Även andra författare har i vissa fall beskrivit positionering på ett sätt som försvårar att 

koppla samman det med begreppet diskurs. Exempelvis beskriver Langenhove och Harré 

(1999) hur språket eller diskursen är en myt då de ger sin syn på positionering. Emellertid så 

erkänner dessa författare ett visst mått av organisatorisk makt i vissa övningar eller praktiker 

vilket i sin tur ger en öppning för att sammankoppla begreppen. Wagner och Herbel-

Eisenmann (2009) föreslår att uppmärksamhet riktas mot skillnaderna mellan elevers olika 

former av berättelser om sig själva vilket då skulle kunna belysa spänningen mellan nära 

interaktion och den yttre ordningen som styr denna. Detta sätt att använda elevernas egna 

berättelser om sig själva, deras identitetsberättelser, som en slags brygga mellan begreppen 

diskurs och positionering kommer att vara en utgångspunkt i min studie. Wagner och Herbel-

Eisenmann (2009) visar genom sin studie av olika forskares sätt att förklara begreppet 

positionering att den är flyktig och skiften inträffar. Här väljer jag att ifrågasätta till hur stor 

del elever i mellanstadiet medvetet positionerar sig jämfört med exempelvis vuxna individer. 

Positionering som är flexibel och inte behöver vara avsiktlig kan ställas mot begreppet social 

konstruktion. Hacking (1999) har beskrivit begreppet social konstruktion där möjligheten att 

påverka konstruktionen är central. Han förtydligar hur kategoriseringen av eller idén om 

exempelvis en viss identitet kan ge en viss social konstruktion där man ser sig som en viss 

sorts person. När man börjar ta något för givet så beskrivs det som en social konstruktion för 

att det verkar oundvikligt och här är alltså möjligheten att faktiskt påverka det centrala för 

förståelse av begreppet. Att elever på mellanstadiet kan påverka den sociala konstruktionen av 

dem själva som matematikelever i klassrummet där och då genom att medvetet positionera sig 

på olika sätt i pågående diskurs är något som jag inte anser vara självklart för eleverna själva i 

alla situationer. Genom bland annat deras låga ålder är alltså möjligheterna att påverka inte 

givna för alla elever eftersom erfarenheter saknas. Diskurser påverkar och påverkas i allra 

högsta grad av hur elever avsiktligt eller oavsiktligt positionerar sig. Detta synsätt gör att 

positioneringsteorin som beskrivits av Langenhove och Harré (1999) inte används som 

analysverktyg i denna studie. Morgan (2006) har också valt bort positioneringsteorin i sin 

studie om social semiotik till förmån för en lingvistisk analys starkt influerad av Halliday 

(2005). Morgan väljer delvis att bortse ifrån hur positionering påverkar och påverkas av 
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diskursen till förmån för de språkliga aspekter som hon ser som centrala för att utveckla 

kunskap om matematiklärande. Detta synsätt stämmer inte heller överens med mitt då 

positionering kan förekomma på många olika sätt, exempelvis även utan talat språk, och är ett 

angeläget begrepp för ökad förståelse inom matematikdidaktisk forskning. Att positionering 

är dynamisk innebär att vad en person gör eller säger för att positionera sig skiljer sig åt 

beroende av situationen som personen befinner sig i just då, vilket beskrivs av Skog och 

Andersson (2013). Denna dynamiska och skiftande positionering i relation till den diskurs 

som elever befinner sig i är vad min studie om samarbetslärande i grupp kommer att utgå 

ifrån. 

2.6 Identitet 

Identitet är det tredje nyckelbegreppet för min forskning och detta kan kopplas samman med 

hur man från ett poststrukturalistiskt synsätt ser på individen som subjekt. Norén (2010a) har 

tolkat hur Foucault förkastade synen på identitet som en persons interna eller fasta kärna och 

att han såg ett sant själv som fiktion. Identitet är istället något som omformas genom en 

pågående diskurs då man har en kommunikation av sig själv till andra. Begreppet identitet 

synes härigenom starkt sammankopplat till diskursen. Med detta synsätt kan man föreställa 

sig processen av varje elev som kommer in i ett matematikklassrum som en individ som tar 

till sig en identitet i själva rummet. Detta kan då rikta lärarens uppmärksamhet på hela 

personen och dess blivande, snarare än bara en del av personen och dess kunnande. Lerman (i 

Black, Mendick, Solomon 2009) beskriver hur lärarens uppmärksamhet genom detta sätt att 

se på identiteter kan dras till diskursen i matematikklassrummet, med erkännande och 

genomförande av regler och även till effekterna av olika former av undervisning på olika 

grupper av elever. Med denna utgångspunkt syns tydliga implikationer för framtida 

lärandesituationer. Valero (2009) förtydligar ytterligare vad identiteter är genom att förklara 

det som berättelser om vilka vi är, med vilka vi hör ihop, och vilken position vi innehar bland 

dem som upprättar vår mänskliga miljö. Förändringar i diskurser ger förändringar i världen 

och också i våra identiteter. De diskurser som här beskrivs måste inte ligga inom skolans 

maktstrukturer utan kan även vara de som Gee kallar diskurser med litet d. Valero (2009) 

skriver att matematikämnet i skolan lär man sig genom att omforma sin identitet genom de 

relationer som har etablerats i den sociala världen och det är då inte bara en fråga om 

begreppsmässig förändring och utveckling. Andersson (2011) beskriver begreppet 

identitetsberättelser och utvecklar i sin avhandling “Engagement in education: Identity 

narratives and agency in the contexts of mathematics education” idén om hur identiteten kan 

ses som en berättelse vilket hon förtydligar genom följande beskrivning; identitetsberättelser 

är en sorts förtingligade och bekräftade berättelser som individer berättar om sig själva eller 

som andra berättar om den identifierade individen vid specifika tidpunkter. Solomon (2009) 

beskriver hur det mer ofta än tvärtom är så att utnämnda identiteter faktiskt inte är medvetna 

rationella val. En person kan ledas till att stödja vissa berättelser om sig själv utan att inse att 

dessa är just historier och att det finns alternativ. Identiteter är produkter av diskursiv 

spridning, av vår önskan att återanvända delar av saker sagda av andra även fast att vi är 

omedvetna om dessa texters ursprung. Konceptet av utnämnd identitet och betoningen på ett 

kollektivt berättande synes speciellt lämpligt i den matematiska kontexten, skriver Solomon 
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(2009). Med ett poststrukturalistiskt synsätt som lägger fokus på individen ämnar jag närma 

mig frågor om identiteter och positionering i ett matematikklassrum. Här vill jag emellertid 

påpeka att begreppet identitet inte ska förväxlas med subjektivitet vilket även beskrivs av 

Skog och Andersson (2013). Subjektet är centralt med ett poststrukturalistiskt synsätt men 

begreppet identitet ska här förstås som något socialt snarare än psykologiskt eftersom det även 

berör på vilket sätt individer förhåller sig till andra individer genom positionering av sig 

själva och av andra. Begreppen diskurs, positionering och identitet är som ovan beskrivits 

starkt sammanflätade och väl omskrivna i tidigare forskning och utgör grunden för att se på 

samarbetslärande och hur elevernas egna berättelser manifesterar sig vid en 

problemlösningssituation i grupp. 
 

2.7 Litteraturöversikt, liknande studier 
 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av några tidigare publicerade forskningsstudier i 

matematikdidaktik som behandlar begreppen diskurs, identitet och/eller positionering på olika 

sätt. Här beskrivs vilka teoretiska val dessa olika forskare har gjort, vilket ställs i relation till 

mina egna val. I den avslutande sammanfattningen framgår varför min studie behövs och hur 

den fyller ett hål i det matematikdidaktiska forskningsfältet. 

Palmer (2010) beskriver, ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv med fokus på 

subjektivitetsteori, hur blivande lärare ser på idén om att en matematisk identitet konstrueras i 

ett diskursivt sammanhang. Hon beskriver hur identiteten alltid uppstår i relation till de 

diskurser som råder där människor befinner sig och identiteten ses som en effekt av eller ett 

resultat av olika maktstrukturer inom diskurserna. Här finns ett syfte att ändra föreställningen 

om att matematisk är något man är, likt en egenskap, till att matematisk är något man kan bli. 

Även Brown (2009) har gjort en studie om att ändra synen på matematiklärande. Likheter 

mellan författarna är bland annat deras syfte att öka social rättvisa genom förändring av 

sociala konstruktioner. Härigenom finns även vissa likheter med min egen studie. Till skillnad 

mot Palmer beskriver Brown inte vuxna individer utan istället hur elever i skolår sju kan 

förvärva agens genom en studie av matematiskt samarbete i grupp. Agens utgår från 

individens samspel med kontexten och Biesta och Tedder (2006) framhåller att det är viktigt 

att inte enbart se på hur individen interagerar i olika sammanhang, utan också se hur själva 

kontexten interagerar med individen för att förstå begreppet agens. Genom att begreppet 

agens på detta vis betonar kontextuella faktorer har det valts bort i min studie till förmån för 

begreppet positionering. I Browns studie betonas även begreppet positionering med fokus på 

den interaktiva positioneringen mellan eleverna. Det som rättfärdigar min egen studie är att 

jag, till skillnad från Brown, lyfter fram den reflexiva positioneringen vid grupparbete som 

kontrast mot hur eleverna ser på sig själva som matematikelever i rådande diskurs. Genom 

valet att inte lyfta fram relationerna och interaktionen mellan eleverna som centrala för 

förståelsen av begreppet positionering ger min studie ytterligare förståelse för den komplexa 

process som lärande i matematik innebär. 
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Hannula (2006) har beskrivit hur forskning visat vikten av att elever utvecklar ett starkt 

självförtroende i matematik i de tidiga skolåren, och min forskningsfråga berör alltså en 

problemlösningssituation i helklass med något äldre elever i mellanstadiet. Hannula skriver 

om ”beliefs” eller övertygelser hos elever, men jag har valt bort detta teoretiska synsätt då det 

ryms inom ett annat paradigm. Hannula beskriver ett teoretiskt synsätt där elever och inte 

elevers interaktion uppmärksammas, och där psykologiska mer än sociologiska teorier ger 

förklaringar. Han gör försök att koppla samman känslor, motivation och kognition och 

förespråkar hur detta synsätt även kan användas för ökad förståelse gällande matematisk 

problemlösning. Eftersom detta synsätt härstammar från psykologin har forskningsmetoderna 

präglats av andra val än de som görs med ett sociokulturellt eller sociopolitiskt perspektiv. 

Hannula förespråkar emellertid en ökad integration, där exempelvis de tidigare vanligt 

förekommande enkäterna kompletteras med observationskodande, vilket kan antyda att detta 

väsensskilda paradigm börjar närma sig den forskningstradition inom vilken min studie 

befinner sig, men dessa traditioner befinner sig dock ännu långt ifrån varandra. 

 

Gutstein (2003) har beskrivit en studie av spansktalande elever i USA, i ålder motsvarande 

vårt mellanstadium, som visar på möjligheter att komma åt social orättvisa i 

matematikklassrum. Studien visar med ett sociopolitiskt ställningstagande hur matematiska 

uppgifters kontext kan påverka social rättvisa och likvärdighet. Även Andersson (2011) har 

beskrivit kontextens betydelse utifrån ett sociopolitiskt perspektiv. Hon beskriver hur 

identitetsberättelser hos elever på gymnasiet kan kopplas samman med begreppet agens för att 

synliggöra kontextens betydelse för elevers engagemang i matematiklärande. Likt Gutstein 

väljer även jag att undersöka elever i mellanstadiet, men till skillnad från Gutstein och 

Andersson är inte uppgiftskontext i fokus i mitt arbete. Agens är ett begrepp som jag inte 

heller har valt att ta med i min studie, då detta gäller samverkan mellan individer och kontext. 

Eftersom jag har valt att inte fokusera på samspelet mellan eleverna eller kontexten i 

problemlösningsuppgifterna utan istället synliggöra elevernas egna reflexiva positionering i 

situationer med samarbetslärande, behövs min studie för att öka förståelsen för hur eleverna 

själva visar sitt engagemang gällande lärande i matematik. 

 

Sammanfattningsvis har studier som behandlar identitet, positionering och/eller diskurser 

tidigare gjorts och visat på möjligheter och hinder för matematiklärande. Palmer (2010) har 

visat hur identiteter hos vuxna individer konstrueras i diskursiva sammanhang och Brown 

(2009) har med ett liknande ställningstagande gällande sociala konstruktioner beskrivit 

matematiskt samarbete i skolår sju med hjälp av begreppen agens och interaktiv positionering. 

Hannula (2006) har inom ett annat teoretiskt paradigm som härstammat från psykologin och 

med anknytning till kognition beskrivit vikten av att ett starkt självförtroende i matematik 

utvecklas tidigt i skolan. Gutstein (2003) och Andersson (2011) har med sociopolitisk 

medvetenhet visat på kontextens betydelse för elevers engagemang i matematiklärande. 

Betydelsen av både sociala konstruktioner, elevers självförtroende i matematik och social 

rättvisa i matematikklassrum har således tidigare forskning visat genom användande av 

begreppen identitet, positionering och diskurs. Anledningen till varför min studie fyller ett hål 

i den matematikdidaktiska forskningen är att den synliggör elevers reflexiva positionering i 

relation till deras egna identitetsberättelser vid ett specifikt diskursivt sammanhang som 
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situationen med samarbetslärande utgör. Genom valet att inte lyfta fram relationerna och 

interaktionen mellan eleverna som centrala för förståelsen när subjektet istället 

uppmärksammas via reflexiv positionering ger min studie ökad förståelse för den komplexa 

process som lärande i matematik innebär. 

 

3. Metod  

 

Inom detta avsnitt förtydligas vilka olika metodval som gjorts och vilken information som 

varje val har gett. Här beskrivs hur denna information kan kopplas till begreppen diskurs, 

positionering och identitet samt för- och nackdelar med respektive metod. De etiska 

aspekterna lyfts fram i ett eget stycke. Inledningsvis beskrivs skol- och forskningskontexten 

samt hur genomförandet skett. 

3.1 Kontext  

För att få svar på frågan om vilka samband det finns mellan elevernas berättelser om sig 

själva som matematikelever och deras positionering vid en problemlösningsuppgift i grupp 

valdes studien att förläggas till en klass i årskurs sex. När eleverna startade i sjätte klass var 

klasskonstellationen ny varför många av eleverna inte kände varandra sedan tidigare. Då 

denna studie påbörjades hade det gått flera veckor in på höstterminen och relationerna hade 

därmed börjat etableras mellan eleverna. Klassen som var föremål för denna studie bestod av 

24 elever och dessa var placerade parvis vid bord i klassrummet. Av dessa 24 elever deltog 

tolv i undersökningen. Lektionerna bestod av helklassundervisning där lektionen vanligen 

började med en längre lärarledd genomgång som följdes av enskilt arbete där eleverna 

arbetade med det matematiska innehållet med stöd av lärobok eller stenciler och lärare. 

Samtal mellan bänkkamrater förekom vid det enskilda arbetet och lektionerna avslutades med 

att läraren gjorde en kortare sammanfattning av lektionsinnehållet.  

Vid ett par tillfällen genomfördes grupparbete med matematisk problemlösning under en 

kortare period av lektionen. Vid grupparbetet löste eleverna två matematiska problem 

gemensamt med uteslutning som generell lösningsmetod. En av uppgifterna var exempelvis 

att lägga fem spelkort i rätt ordning utifrån en beskrivning. Grupperna bestod av tre elever 

som satt tillsammans runt ett bord och det tog ungefär en kvart per grupp att lösa de 

matematiska problemen varefter eleverna återgick till enskilt arbete. 

3.2 Forskningsgenomförande  

Genomförandet av forskningen som här beskrivs innehåller flera olika metodval vilka beror 

på önskan att möta begreppen diskurs, identitet och positionering utifrån flera olika 

infallsvinklar. Här nedan beskrivs hur jag deltog i kronologisk ordning, vilken information de 

olika metodvalen gav samt hur urval skedde. 
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Under tio veckor gjordes fältanteckningar på matematiklektioner med fokus på elevernas 

interaktion med både skolämnet matematik, med varandra och med läraren. Spontana samtal 

mellan eleverna och mig förekom också under dessa veckor. Under dessa veckor deltog jag på 

matematiklektioner där jag fick möjlighet att iaktta gruppens beteende, lyssna på vad som 

sades i samtal både mellan eleverna själva, mellan elev och lärare och även samtal med mig. 

Sammanlagt deltog jag på 14 lektioner i helklass.  

Under den tidsperiod då jag deltog på matematiklektioner i den utvalda klassen delades 

enkäter ut till eleverna vid tre tillfällen, bilaga 2, vilka beskrivs mer utförligt nedan. Dessa 

enkäter delades ut vid slutet av lektionspassen till samtliga elever i klassen. Den deltagande 

observationen tillsammans med nämnda enkäter gav information som utgjorde underlag för 

att se på begreppet identitet. Fyra grupparbeten filmades och sammanlagt deltog jag vid tre 

lektioner då eleverna arbetade med problemlösning i grupp. Dessa grupparbeten gav 

information som utgjorde underlag för att se på den reflexiva positionering som förekom 

bland eleverna. Efter att grupparbetet skett genomfördes även enskilda intervjuer med 

deltagande elever. Information från intervjutillfällena kunde förstärka eller motsäga det som 

tidigare framkommit vid deltagande observationer, spontana samtal och grupparbeten 

gällande bägge begreppen identitet och position fast i ett nytt diskursivt sammanhang. 

Intervjuerna videofilmades också för att garantera att så mycket information som möjligt 

samlades in. 

Bland de tolv deltagande eleverna i studien gjordes ett urval då de avslutande intervjuerna 

skulle genomföras. De tre elever som var mest gillande och de tre som var mest ogillande till 

skolämnet matematik samt ytterligare en elev blev föremål för intervjuer. Anledningen till 

detta urval var att dessa identitetsberättelser i förhållande till matematikämnet var de mest 

känslomässigt laddade vilka därigenom utgjorde en bra grund för att besvara 

forskningsfrågan. 

3.3 Deltagande observation 

För att få en bild av individer i en social grupp ges många möjligheter genom metodvalet 

deltagande observation och för denna studie gav detta val möjligheter att få syn på hur de tre 

begreppen diskurs, positionering och identitet visade sig och interagerade i en klassrumsmiljö. 

Deltagande observation kan ske på olika sätt och olika roller kan antas vilket Golds 

klassifikation av roller för den deltagande observatören visar i nedanstående figur.  

Figur 1  

 
 

Golds klassifikation (från Bryman, 2008) 
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I denna studie valde jag rollen som ”deltagare-som-observatör” där eleverna var medvetna om 

min status som forskare men där jag samtidigt kunde engagera mig i vanliga samspel med 

eleverna och vara delaktig i deras vardag. Detta metodval gav mig möjlighet att observera hur 

eleverna positionerade sig i en helklassituation. Det gav mig även tillgång till att se hur 

diskursen påverkade eleverna, hur eleverna interagerade med läraren och med varandra. De 

spontana samtal som uppstod mellan elever och mig gav stöd till att kunna se på begreppet 

identitet i klassrumsmiljön. En fördel med metodvalet deltagande observation är att den ger 

forskaren möjlighet att upptäcka aspekter som de deltagande individerna kanske är omedvetna 

om eller som de av andra skäl har svårt att uttrycka klart, vilket beskrivs av Alvesson och 

Sköldberg (2008). Dessa fördelar var tydliga vid användandet av denna metod i min studie då 

de individer som ingick i studien var i tolvårsåldern. Dessa individer hjälptes möjligen till 

ökad kommunikation med mig som forskare tack vare den mer informella rollen som 

”deltagare-som-observatör” där samspel kunde ske mer eller mindre obehindrat. 

En nackdel med deltagande observation som metodval kan vara att den upplevs tidsödande, 

enformig eller stressande att genomföra, skriver Alvesson och Sköldberg (2008). Visserligen 

var detta val av metod både tidsödande och i vissa fall stressande, exempelvis att föra 

fältanteckningar och även kunna delta i spontana samtal, men för att komma åt de tre 

begreppen diskurs, positionering och identitet så var valet av metod givet. Anledningen till att 

de spontana samtalen inte spelades in var att kvalitén på inspelningsutrustningen inte var 

tillräckligt god för att kunna återge både samtal och bakgrundsljud på ett relevant sätt. 

Dessutom verkade själva inspelningsapparaturen inledningsvis något avskräckande för 

eleverna vilket gjorde att inspelning togs bort som metodiskt hjälpmedel. Med hjälp av 

fältanteckningar och spontana samtal kunde samtliga tre teoretiska begrepp emellertid ändå 

konkretiseras och identifieras i klassrumsmiljön. 

3.4 Enkät 

Enkäterna som delades ut i klassen var formulerade så att eleverna bland annat ombads sätta 

ett kryss på en linje för att därigenom beskriva vad de tyckte om matematikämnet just då. 

Utifrån svaren så kunde en fördelning av åsikter om skolämnet matematik urskiljas vilket 

illustreras av nedanstående figur. 

Figur 2  

Sammanställning av ”kryss på linjen”, första omgången. Till vänster ”gillar inte” och till 

höger ”gillar”. (Elev G var frånvarande.) 

 

Elev A ____________________________________________________x____ 

Elev B ______________________________________________x__________ 

Elev C  x________________________________________________________ 

Elev D _______________x_________________________________________ 
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Elev E __________________________________x______________________ 

Elev F __________________________x______________________________ 

Elev G 

Elev H ____________________x____________________________________ 

Elev I  _______________________________________x_________________ 

Elev J ________________________________________________________x 

Elev K          x _________________________________________________________ 

Elev L __________________________x______________________________ 

 

Här kan det vara intressant att lyfta fram att Elev K, som skattade sig själv som starkt 

ogillande, motiverade sitt val av kryss med kommentaren ”För att jag suger på matte”. Efter 

att detta formulär besvarats av alla elever så följde fler lektioner med likadana enkäter till 

eleverna vid lektionsslutet och även då gavs ett liknande resultat. De efterföljande frågorna 

var konstruerade så att elevernas egen syn på matematikämnet i skolan och även syn på 

matematikämnet vid just det specifika tillfället belystes. Anledning till detta val av metod är 

att resultaten från kombinationen av deltagande observation tillsammans med enkäter ger en 

tydligare bild av hur eleverna identifierar sig själva som matematikelever. Genom 

användandet av frågor gällande synen på matematikämnet vid just det specifika tillfället gavs 

även ett stöd till mina fältanteckningar avseende begreppen diskurs och positionering i 

klassrumssituationen. En nackdel som har lyfts fram med metodvalet enkäter är att man 

riskerar att enbart belysa hur individer sätter kryss i frågeformulär där minsta ändring i 

formuleringen av frågor eller svarsalternativ ger upphov till nya kryssbeteenden skriver 

Alvesson och Sköldberg (2008). Då frågorna var formulerade som exempelvis ”Sätt ett kryss 

på linjen, hur du tycker om matte just nu” så kan denna risk till viss del ha undkommits tack 

vare formuleringen ”just nu”. Denna formulering indikerar även att dessa enkäter inte utger 

sig för att ge någon slags statisk sanning om hur individerna i undersökningen ser på sig 

själva som matematikelever utan att de istället tillsammans med fältanteckningar och spontana 

samtal ger en mer samlad bild av elevernas syn på sina identiteter som matematikelever just 

där och då. För att ytterligare undvika ovan beskrivna nackdelar med enkäter gjordes inga 

förändringar av frågeformuleringarna vid de olika tillfällena. Vid det tredje och sista tillfället 

ströks dock frågan ”Vad tycker du om ämnet matte i skolan?” med anledning av att eleverna 

själva upplevde att de redan besvarat denna fråga.  

3.5 Filmat grupparbete 

För att kunna observera så mycket som möjligt under själva grupparbetet där elever arbetade i 

grupper om tre, både filmades och spelades allt in med enbart ljud för att säkerställa att inte 

tekniken blev något hinder. En annan anledning till att elevernas grupparbete filmades var att 
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registrera såväl talat språk som gester och annat kroppsspråk. Eftersom eleverna med ett 

diskursivt synsätt inte ses som passiva utan istället aktivt kan skapa eller ta handlingsutrymme 

och olika positioner var filmandet nödvändigt för att samla in så mycket information som 

möjligt. Wagner och Herbel-Eisenmann (2009) förklarar skillnaden mellan interaktiv 

positionering där en person positionerar en annan och reflexiv positionering där man 

positionerar sig själv i konversationen. För att kunna se närmare på hur denna reflexiva 

positionering yttrade sig vid grupparbetet där både talat språk och gester visade sig var 

filmandet ett angeläget metodval. Detta val gjordes för att säkerställa att samtliga tre begrepp 

diskurs, positionering och identitet även skulle kunna observeras och analyseras vid ett senare 

tillfälle med så mycket tillgänglig information som möjligt. 

3.6 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer följer vanligen efter valet av deltagande observation, skriver Bryman 

(2008) och så skedde även i mitt fall. För att få svar på forskningsfrågan om samarbetslärande 

och hur elevernas egna berättelser manifesterar sig vid en problemlösningssituation i grupp 

valdes metoden med enskilda intervjuer istället för exempelvis fokusgrupper. Med fokus på 

individen och med frågor om identiteter och positionering var det angeläget att ge varje elev 

så stort utrymme som möjligt att ge sin egen berättelse vid intervjutillfället vilket ledde till 

detta val av metod. Eftersom jag har valt att utgå från ett diskursivt synsätt där attityder och 

självet är relationellt konstruerade, där de framgår ur diskursiva akter och framträdanden i 

social interaktion, så kan valet av intervjuer ses som en känslig metod för att undersöka de 

olika identitetsberättelserna. Exempelvis väljer De Freitas (2008) i sin studie om 

identitetsberättelser att helt avstå från intervjuer som metod och enbart samla in material från 

deltagande observation och spontana samtal för att få en, enligt henne, mer korrekt bild av hur 

identitetsberättelserna fungerar i klassrumsdiskursen. Eftersom jag istället har valt att se på de 

bägge begreppen identitet och positionering i relation till ett grupparbete och inte enbart 

identitetsberättelser i förhållande till pågående diskurs så är intervjuerna ett viktigt 

komplement där elevernas svar vid intervjutillfället kan förstärka eller motsäga det som 

tidigare framkommit vid deltagande observationer och spontana samtal.  

Intervjuerna var upplagda så att intervjupersonen först ombads återberätta upplevelser, 

känslor och handlingar från gruppuppgiftstillfället. Därefter ombads intervjupersonen att 

reflektera över sitt val av kryss på linjen i tidigare frågeformulär i förhållande till sitt eget 

agerande vid gruppuppgiftstillfället. Nästa steg i intervjun var att jag som intervjuare försökte 

koncentrera och tolka meningen i det som intervjupersonen beskrivit för att ge 

intervjupersonen möjlighet att opponera sig tills vi gjorde samma tolkning av reflektionens 

innebörd. Detta upplägg för intervjuer är hämtat från Kvales (2009) olika steg för 

intervjuanalys. Anledningen till valet av Kvales upplägg ligger i den problematik som kan 

finnas vid intervjuer med barn där frågorna måste vara åldersanpassade och helst ställas i 

anslutning till experimentella uppgifter såsom i detta fall grupparbetet. Genom upplägget av 

intervjuerna som omfattade någon form av samsyn gällande innehåll gavs tillfälle för 

intervjupersonerna att ändra sig och diskutera under pågående intervju. Intervjuerna 

avslutades med att eleverna beskrev hur en för dem ideal matematiklektion skulle se ut.  
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3.7 Sammanfattning metodval 

Anledningen till valet av flermetodsforskning ligger i önskan att möta begreppen diskurs, 

identitet och positionering utifrån flera olika infallsvinklar. Dessa infallsvinklar både 

kompletterar och kontrasterar varandra genom att den information som varje metodval ger 

krävs för att nyansera de bakomliggande teoretiska begreppen. De identitetsberättelser som 

visas genom exempelvis metodvalen deltagande observation och enkäter inte bara 

kompletterar varandra utan ger även olika nyanser av begreppet identitet. Här ger valet av 

enkäter möjligheter för de deltagande eleverna att besvara frågor om sin egen syn på 

matematikämnet utan direkt social interaktion med mig som forskare till skillnad från de 

deltagande observationerna och spontana samtalen då min närvaro i klassrummet delvis kan 

ha påverkat hur identitetsberättelserna kom att visa sig. Detta ger i sin tur fler infallsvinklar 

till de teoretiska begreppen som avses i denna uppsats. 

3.8 Etik 

Forskningsetiska principer omnämndes i brevet som skickades hem till föräldrarna till 

eleverna, bilaga 1, och med dessa principer följde de fyra allmänna huvudkraven med 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2012). 

Samtliga deltagare i studien informerades om studien och att de kunde avstå från att delta när 

helst de ville. Alla som deltog var också införstådda med att det insamlade materialet endast 

skulle användas för forskningsändamål. Eftersom de deltagande individerna skall skyddas mot 

olämplig insyn, är också namn på personer borttagna i denna uppsats. 

En etisk aspekt som tidigt uppenbarade sig var att jag själv undervisade som lärare i den skola 

där själva studien genomfördes. På grund av att skolan i årskurs sex tog emot många elever 

från andra närliggande skolor och skapade nya gruppkonstellationer så fanns emellertid 

möjlighet att genomföra studien i en klass där de flesta eleverna inte kände till mig sedan 

tidigare. Skolan där studien genomfördes var femparallellig i årskurs sex och därför fanns 

flera klasser där jag inte själv undervisade. Givetvis förelåg en viss risk att eleverna inte 

skulle känna sig trygga att delta i studien eller att svara på frågor som jag ställde. Med 

anledning av detta tog jag varje tillfälle i akt att understryka att inget som eleverna förmedlade 

till mig skulle gå vidare till exempelvis undervisande lärare.  

Följdfrågor och hur dessa påverkar den som intervjuas är en aspekt som kan ses som etisk 

beroende på omfattningen av hur dessa följdfrågor påverkar den intervjuade. Kvale (2009) 

beskriver ett etiskt dilemma då man använder intervjuer som metod där forskaren vill att 

intervjun ska vara så djup och inträngande som möjligt, med risk för att intervjupersonen 

kränks, och å andra sidan vara så respektfull mot intervjupersonen som möjligt, med risk för 

att det insamlade empiriska materialet bara skrapar på ytan. För att komma tillrätta med denna 

typ av problematik krävs ett slags hantverksskicklighet som exempelvis handlar om att 

behärska frågeteknik och ha kunskap om forskningsämnet, skriver Kvale (2009). För att nå 

denna hantverksskicklighet krävs givetvis övning och därför gjordes en inledande intervju 

med en elev som skattat sig någonstans i mitten på linjen mellan gillande och ogillande av 
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matematikämnet. Denna elev fick samma frågor som de övriga utvalda eleverna men svaren 

har inte använts vidare för analys. 

4. Analys  
 

I detta stycke beskrivs hur kategorisering av data skett och därefter hur själva analysen gjorts. 

Den analysmetod som använts kommer att beskrivas ingående och även relateras till andra 

forskares val av analysmetod. Exempel på elevsvar kommer att visas för att ytterligare 

förtydliga hur jag gått till väga för att analysera data. 

 

4.1 Kategorisering av data 

Inledningsvis samlades all data från deltagande observation, spontana samtal och enkäter ihop 

för varje deltagande individ. Materialet från deltagande observation och spontana samtal 

samlades ihop med benämningarna gillande/ogillande och övriga enkätsvar och utgjorde data 

för identitetsberättelserna. Eftersom jag har valt att utgå från att identitetsberättelser är 

flyktiga, konstruerade i diskursiva sammanhang och förmedlade genom positionering av oss 

själva eller omgivningen så måste sammanställningen av elevernas berättelser om sig själva 

förstås mot denna bakgrund. Sfard och Prusak (2005) beskriver identitetsberättelser som 

något en individ kan ledas att stödja utan förståelse för att dessa handlar om just berättelser 

och att det finns alternativ. Detta kan ställas mot Hackings (1999) beskrivning av sociala 

konstruktioner där möjligheten att påverka är det centrala. Eftersom elever i mellanstadiet inte 

alltid ser dessa alternativ eller denna möjlighet att påverka så passar begreppet 

identitetsberättelser här. Identitetsberättelser som individer förmedlar som sanning om sig 

själva behöver inte vara vad andra utifrån uppfattar som sant. Identitetsberättelserna är 

användbara för ökad förståelse för individerna även om de förmedlar erfarenheter och annat 

endast så bra som ord kan berätta. Sfard och Prusak (2005) beskriver hur dessa 

identitetsberättelser positionerar individen och formar en social identitet och att designerade 

identiteter som formats i barndomen är särdeles svåra att förändra. Forskarna visar med en 

studie av 17-åriga ungdomar av olika kulturell bakgrund i Israel möjligheter för lärande 

genom att koppla samman framtida identitetsberättelser med nutida identitetsberättelser. Här 

väljer jag att ifrågasätta varför studien genomförs med så gamla elever när syftet med studien 

är att använda identitetsbegreppet som ett analytiskt verktyg för att undersöka lärande. Till 

skillnad från dessa äldre elever ser jag istället möjligheter att hos barn i mellanstadiet väcka 

tanken om identiteter som sociala konstruktioner där de nutida identitetsberättelserna genom 

omformande istället kan öppna för optimalt lärande. Kategoriseringen av elevernas samlade 

identitetsberättelser om sig själva utgjorde den första delen av data.  

Repliker och gester ur filmerna från grupparbetet transkriberades för varje elev och 

sammanställdes. I ett första skede valdes repliker och gester ut där positionering var synlig i 

filmsekvensen från grupparbetet för varje individ. Dessa data rödmarkerades i de individuella 

utskrifterna. Den reflexiva positioneringen urskiljdes i form av repliker och kroppsspråk 
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såsom exempelvis gester vid situationen med samarbetslärande. Ett exempel på detta kommer 

från Elev C som bland annat gjorde följande yttrande vid grupptillfället: 

- Det klarade jag av! Tar sig vid bröstet 

Detta yttrande med efterföljande gest visar enligt min mening tydlig reflexiv positionering där 

repliken är en markering gentemot övriga deltagare vid grupparbetet. Den efterföljande gesten 

visar också denna tydliga positionering som markerar ”jag” och uppmuntrar övriga deltagare 

att titta på och uppmärksamma både eleven och elevens prestation. För att ytterligare förstärka 

varför denna positionering ses som reflexiv kan den ställas mot den interaktiva 

positioneringen som istället handlar om hur en elev positionerar en annan i interaktion. Med 

denna jämförelse är det tydligt att Elev C genom sitt yttrande visar en reflexiv positionering 

som utgår från eleven själv, subjektet, med syfte att visa sin position vid grupparbetstillfället.  

Den reflexiva positioneringen var inte lika tydlig att urskilja vid alla yttranden och här följer 

ett svårbedömt elevcitat från Elev K: 

- Jag tror det stämmer… rita istället. Drar i sina tröjärmar, sätter armarna i kors men 

ändrar sedan ställning, pekar på ett spelkort.  

Detta yttrande med efterföljande gester visar en osäkerhet hos eleven. Inledningsvis föreslås 

ett tillvägagångssätt, ”rita istället”, vilket visar på viss positionering i gruppen genom en vilja 

att leda arbetet framåt. De efterföljande gesterna antyder ett visst obehag i situationen eller en 

vilja att inte anta en framträdande roll vilket antyder en annan form av reflexiv positionering. 

När sekvensen avslutas pekar Elev K på ett spelkort vilket återigen visar en vilja att delta i 

problemlösningen eller att leda arbetet framåt. Detta yttrande med efterföljande gester ser jag 

som svårbedömt gällande reflexiv positionering. 

De efterföljande intervjuerna transkriberades och data från intervjusekvenserna 

kategoriserades genom att först adjektiv och sedan även förstärkande verb med tillhörande 

språkdelar (exv. gillar, hade inte klarat det själv) ströks under. Denna kategorisering av data 

visade ytterligare spår av reflexiv positionering. Slutligen jämfördes de två delarna av data där 

elevernas samlade identitetsberättelser utgjorde den ena delen och reflexiv positionering vid 

grupparbetet utgjorde den andra. För att besvara forskningsfrågan om samband mellan de två 

begreppen identitet och positionering kommer denna jämförelse att redovisas under rubriken 

resultat. Först följer här en redogörelse för den analysmetod som använts i studien. 

4.2 Analysmetod 

Den analysmetod som valts är inspirerad av Halliday (2005) som har utarbetat en metod för 

lingvistisk analys där enstaka ord kategoriseras. Morgan (2006) har utvecklat detta vidare i ett 

matematikdidaktiskt sammanhang genom att använda de tre begreppen ”field, tenor, mode”. 

”Field” utgör det diskursiva sammanhang där individerna agerar, ”tenor” omfattar 

relationerna mellan individerna och ”mode” beskriver språkets roll i situationen. I den 

kategorisering av data som gjorts i denna studie har det diskursiva sammanhanget betydelse 

som bakgrund till de olika spår av positionering som framkommer. Språkets roll i situationen 
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är avgörande medan relationen mellan individerna inte kommer att analyseras vidare. Således 

skiljer sig analysmetoden i denna uppsats något från den som Morgan (2006) använder. Även 

Wagner (2007) väljer i sin studie om det matematiska språket i klassrummet att lägga större 

vikt vid relationerna mellan eleverna än vad som görs här. Han beskriver med stöd av den 

kritiska diskursanalys som utvecklats av Fairclough (1999) hur begreppet agens kan kopplas 

till relationer och ageranden mellan individer. Eftersom jag istället väljer att se på hur elever 

positionerar sig själva, reflexivt, i ett specifikt diskursivt sammanhang och utgår från språket, 

tal och gester, som förmedlare av denna positionering kommer inte begreppet agens eller 

elevernas inbördes relationer att diskuteras vidare i denna studie. Genom att även begreppet 

identitet utgår från hur eleverna berättar om sig själva individuellt så väljer jag att inte heller 

koppla det relationella till detta nyckelbegrepp. 

Vid kategorisering av data urskiljdes spår av reflexiv positionering både vid grupparbete och i 

efterföljande intervjuer. Hur dessa spår urskiljdes har, i föregående stycke om kategorisering, 

visats genom olika komplexa elevexempel. Till skillnad från Hallidays (2005) lingvistiska 

analys där varje enskilt ord kan vara bevis för ett visst register väljer jag istället att utgå från 

sträckor av språk. Här kan en koppling göras till diskursbegreppet där grupparbetet utgör den 

grandiosa diskursen, den som Foucault (1993) beskrivit, medan de sträckor av språk som visar 

spår av positionering kan ses som lokala diskurser eller diskurser med litet d, vilka Gee 

(2010) beskrivit. Med detta synsätt kan analysmetoden som beskrivs i denna studie ses som en 

slags diskursanalys inspirerad av flera ovan nämnda förespråkare med fokus på diskursiva 

sammanhang och språk gällande begreppen identitet och positionering. Likt Fairclough 

(1995) ser jag i min analys hur språket både upprätthåller rådande maktstrukturer men även 

kan skapa obalans i dessa strukturer. Interaktionen i den sociala kontext som grupparbetet 

utgör visar en kommunikation som speglar denna obalans i maktstrukturer. Ett exempel på 

detta visas genom följande yttranden: 

- Var ska vi börja, är det den i den sista tror du? 

- Snigeln måste vara i någon av dom… eh… eller? 

- Jo, jag tror att jag listat ut det. 

Här visas inledningsvis en osäkerhet av Elev D som skattat sig som ogillande till 

matematikämnet och som inom rådande maktstrukturer intar en avvaktande position. Med den 

sista repliken skapas en obalans i maktstrukturen genom en markering om att en lösning på 

det gemensamma matematiska problemet finns hos denna från början avvaktande elev. 

Interaktionen i denna sociala kontext visar hur det konkreta språkbruket inte bara förmedlar 

maktstrukturer utan även kan förändra dessa inom diskursiva sammanhang. Språket har här 

alltså flera funktioner, både genom att vidmakthålla sociala relationer men även genom att 

konstruera nya, vilket även det stämmer överens med hur Fairclough (1995) beskriver 

diskursers uppbyggnad.  

Sammanfattningsvis är analysmetoden som använts i denna studie starkt influerad av flera 

förespråkare av diskursanalys men utan att i lika stor utsträckning som ovan nämnda 

förespråkare synliggöra relationerna mellan individerna. Större vikt läggs vid hur språket 
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förmedlas i diskursen vilket gör att analysmetoden närmar sig lingvistiken. Emellertid 

understryks att inte enbart enstaka ord utan även sträckor av språk utgör föremål för analys i 

denna studie. 

4.3 Forskarens reflexivitet 

Med medveten reflexivitet är det tydligt att maktrelationer i dessa diskursiva sammanhang är 

relaterade till individuella möjligheter, hinder och även relaterade till de deltagande 

individernas inbördes relationer. I denna studie har de sistnämnda relationerna inte analyserats 

vidare men det är angeläget att påpeka att maktrelationer och agerande där positionering visas 

också omfattar forskaren själv som i sin tur påverkar diskursen. Det förelåg inledningsvis en 

viss risk att eleverna inte skulle känna sig trygga att delta i denna studie eller att svara på 

frågor som jag ställde på grund av denna maktobalans. Med anledning av detta tog jag varje 

tillfälle i akt att understryka att inget som eleverna förmedlade till mig skulle gå vidare till 

exempelvis undervisande lärare. Att genomgående ha ett reflexivt förhållningssätt och vara 

medveten om hur maktrelationer alltid finns närvarande i diskursiva sammanhang är något 

som jag försökt bära med mig genom detta arbete genom ett ifrågasättande av metodval och 

analysmetoder. Andersson (2011) har beskrivit hur den sociopolitiska kontexten kan visas 

genom en beskrivning av begreppen stora och lilla P. Utan att se på den breda sociopolitiska 

makrokontexten ”stora P”, där eleverna som deltagare av ett visst samhälle i en given 

historisk tid synliggörs, har jag istället valt ”lilla P”. Denna sociopolitiska mikrokontext 

innebär i min studie den matematiska uppgiften tillsammans med interaktion och situationens 

kontext vid grupparbetet, alltså det diskursiva sammanhang där den reflexiva positioneringen 

visas. Här finns alltså en medvetenhet om min egen roll som medskapare av detta diskursiva 

sammanhang. 

Det kan finnas frågetecken kring huruvida det alls är möjligt att bedriva forskning på samma 

skola där man själv undervisar med anledning av ovan beskrivna maktobalans. Som svar på 

dessa frågetecken väljer jag att reflektera kring följande uttalande: Vad vi ger tillbaka till dem 

som vi ber delta i en undersökning är annars inte alltid helt lätt att se eftersom resultat oftast 

kommer mycket senare och kanske inte visar något som deltagarna i undersökningen kan dra 

nytta av (B. Atweh, personlig kommunikation, 19 april, 2012). När forskaren själv befinner 

sig i den praktik där forskning genomförs ges möjligheter för deltagarna i undersökningen att 

faktiskt få ta del av resultatet och dra nytta av detta trots att det sker senare. De flesta elever 

som deltagit i denna studie i årskurs sex kommer att fortsätta på samma skola till årskurs nio. 

Genom att jag som forskare har stora möjligheter att sprida mina resultat till lärarkollegor på 

samma skola och förhoppningsvis inspirera till nya sätt att tänka kring planering av 

undervisning och bemötande av elever så är forsknings- och utvecklingsprojekt i 

matematikämnets didaktik angelägna att bedriva även på den skola där man själv undervisar 

trots risker med ovan nämnda maktobalans.  

De tolkningar av elevsvar och identitetsberättelser som görs i denna studie sker utifrån ett 

poststrukturalistiskt synsätt där jag utgår från provisoriska begränsade berättelser som inte gör 

anspråk på att vara mer än de är och där maktaspekter och motsättningar finns med. 
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Motsättningen mot tanken på något slags rationell helhetslösning innefattas i det 

poststrukturalistiska sättet att se på världen. Mina tidigare erfarenheter har givetvis präglat 

mitt val av forskningsområde. Därigenom menas emellertid inte att forskningen är subjektiv i 

bemärkelsen socialt konstruerad av mig som forskare för att uppnå i förhand bestämda mål.  

Här vill jag också påpeka att det finns en medvetenhet om min egen del i ett socialt 

konstruerat forskningsfält parallellt med att jag reflekterar över elevernas eventuella 

omedvetenhet gällande exempelvis identitet som social konstruktion. Genom val av text att 

analysera och genom efterföljande koppling till begrepp sker en selektiv process som visas 

genom framskrivna argument grundade i vetenskapsteoretisk bakgrund. Detta ger en viss 

transparens som möjliggör för utomstående att ha insyn i och följa forskningsprocessen 

utifrån. De tolkningar och det urval som görs i denna studie och som analyseras med en metod 

starkt influerad av diskursanalys är givetvis bara en version av många att förmedla den sociala 

verkligheten.  

5. Resultat 

 

För att besvara forskningsfrågan om samband mellan begreppen identitet och positionering 

kommer här resultatet från jämförelsen mellan de två delarna av data där elevernas samlade 

identitetsberättelser utgör den ena delen och reflexiv positionering vid grupparbetet utgör den 

andra delen att redovisas. Identitetsberättelserna sammanfattas nedan genom beskrivning av 

hur eleverna skattat sig i förhållande till matematikämnet och den reflexiva positioneringen 

exemplifieras genom olika uttalanden. 

5.1 Positionering vid grupparbete 

Samtliga tre elever som skattat sig som gillande till matematikämnet var avvaktande vid 

inledningen av grupparbetet vilket visade sig genom användandet av kommentarer likt hm, eh 

osv. samt genom att de flyttade sig och ändrade sittställning innan de satte igång med att lösa 

uppgifterna. Två av de tre elever som skattat sig som ogillande till matematikämnet visade sig 

ta större plats vid grupparbetet än de som skattat sig som gillande. Detta visade sig genom att 

de ogillande eleverna tog kommandot i gruppen inledningsvis och ledde arbetet framåt. Ett 

exempel på detta kommer från Elev C som motiverat sitt ogillande på den tidigare enkäten 

genom formuleringen ”För att jag hatar matte!”. Elev C gav bland annat följande repliker vid 

grupptillfället: 

- Det klarade jag av! Tar sig vid bröstet 

- Ah, då byter jag på dem. Esset ska vara där. 

- Men spader två ligger mellan två hjärter så jag gissar att det börjar med en hjärter 

två… Och på slutet hjärter fem. 

- Nä, men vi gjorde rätt! 
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Dessa fyra repliker kommer från olika tillfällen vid själva grupparbetet och visar ändå hur 

eleven reflexivt positionerar sig. Den första repliken visar med tillhörande gester att eleven 

inledningsvis markerar en tilltro till sitt eget kunnande vilket tydligt delges övriga deltagare. 

Den avslutande kommentaren visar att ingen tvekan finns hos eleven gällande den 

matematiska lösningen på problemet som gruppen ställts inför och att eleven positionerar sig 

som den som tar makt och för gruppens talan. Positioneringen visar en position, en plats i det 

sociala diskursiva sammanhanget, där övriga individer uppfattar handlandet på ett visst sätt. 

Att elever i matematikklassrum kan agera olika baserat på att de tidigare har lärt sig olika 

effektiva sätt att positionera sig i andra kontexter än i skolan har tidigare beskrivits av Wagner 

och Herbel-Eisenmann (2009). Positionering kan förekomma på olika sätt då olika roller antas 

i interaktion och vid detta grupptillfälle visar Elev C en roll som inte tidigare framkommit vid 

den deltagande observationen i klassrumsmiljön. 

Ytterligare en elev, Elev D, som skattat sig som ogillande till matematikämnet visar med sina 

replikskiften en reflexiv positionering som indikerar en inledande osäkerhet men som avslutas 

med ett ställningstagande för hela gruppen. Även denna elev visar sig ta en ny roll som inte 

tidigare framkommit och eleven leder arbetet framåt med sina kommentarer. 

- Jo, jag tror att jag listat ut det. Den ska vara där och fisken ska vara i ramen efter 

fjärilen (pekar på pappret). Tror du det stämmer? Vänder sig till Elev B.  

- Okej, jag tror att jag listat ut den här! För klöver ess ligger där och tvåan ligger där… 

eller? 

- Det räcker nu. Det är rätt! 

Denna elevs uttalanden står alltså i kontrast mot en identitetsberättelse som ogillande till 

matematikämnet. Eleven har förklarat sitt ogillande på den tidigare enkäten genom 

motiveringen ”Jag är inte så bra på matte”. 

Elev H, som skattat sig som ogillande till matematikämnet gör, bland andra, följande 

uttalanden: 

- Fan… åh vi ritar i ramen, okej? 

- I sista ramen eller? kastar ut med armarna, frågande, sitter sen med bägge händerna i 

håret, lutar huvudet i händerna med armbågarna på bordet. 

Tittar på annan elev, rynkar på ögonbrynen, frågande… ler lite, tittar efter en klocka i 

rummet. 

- Svår uppgift, eh? 

Denna elev ställer fler frågor än de föregåenden två och även elevens gester och kroppsspråk 

avslöjar viss osäkerhet i situationen. Den inledande svordomen i kombination med den 

avslutande kommentaren visar en reflexiv positionering som har samband med den 

identitetsberättelse eleven vid tidigare tillfälle gett uttryck för. De tre elever som har 
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identitetsberättelser som visar ett gillande till matematikämnet avslöjar också en viss 

osäkerhet vilket illustreras av följande exempel från Elev B: 

- Det kanske inte spelar någon roll. Jo jag tror att den ska vara där. 

- Jo, ja… vi säger det. 

- Men vi vet inte om det är en klöver tvåa. 

- Borde inte det ligga först? Men vi vet ju att den ska vara där. 

- Kan vi inte göra lite större så man ser att det är spader och det är hjärter? 

Samtliga tre elever som skattat sig som gillande till matematikämnet ställer frågor vilket dels 

visar viss osäkerhet och samtidigt en önskan om att leda arbetet framåt genom följdfrågor. 

När det gäller att anta roller som visat sig effektiva i andra diskursiva sammanhang kan de 

frågor som de sistnämnda tre eleverna ställer vid grupparbetet vara just bevis på sådana 

effektiva roller.  

Kategorisering av data från de efterföljande enskilda intervjuerna visar genom följande tabell 

olika värderande uttalanden. I figur 3 redovisas några av svaren från de tre elever som var 

mest ogillande och de tre som var mest gillande i förhållande till matematikämnet. 

Figur 3. 

Ogillande     Gillande  

bättre och lättare   lite lättare att göra i grupp faktiskt 

mera med grupp om det är matte   var kul det här också 

enklare än att jobba så här själv  jag lär mig lika mycket 

hade inte klarat det själv   det var bra 

gillar att jobba tillsammans  tavlan och grupparbete var bäst ändå

      

Resultatet från denna tabell visar genom två uttalanden från elever som skattat sig som 

gillande till matematikämnet att arbetsformen med grupparbete är likvärdig övriga 

arbetsformer i skolmatematiken. Denna synpunkt framkommer inte hos de elever som skattat 

sig som ogillande till matematikämnet och kan således förstärka identitetsberättelser som 

gillande till matematikämnet. En av eleverna visar genom repliken ”hade inte klarat det själv” 

överensstämmelse med en identitetsberättelse som ogillande till matematikämnet. Det 

samlade resultatet efter genomgång av data från intervjuerna visar att dessa intervjusvar 

förstärker och synliggör elevernas identitetsberättelser men visar däremot inte på samband 

mellan begreppen identitet och positionering. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de tre elever som skattat sig som gillande till 

matematikämnet visar en reflexiv positionering vid grupparbetet där de deltar och är aktiva i 
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lösningsprocessen. De tre elever som skattat sig som ogillande till matematikämnet visar en 

reflexiv positionering vid grupparbetet som däremot inte överensstämmer med tidigare 

identitetsberättelser hos alla tre. En elev som skattat sig som ogillande visar en avvaktande 

och tvekande positionering, något som alltså hör samman med tidigare visade 

identitetsberättelse. Två av de tre eleverna som skattat sig som ogillande visar istället en 

reflexiv positionering vid grupparbetet där de deltar och är aktiva i lösningsprocessen. Dessa 

två sistnämnda elever visar därmed ett inkluderande i matematiklärandet vilket skiljer sig från 

deras tidigare identitetsberättelser där de visat ett exkluderande från lärandet genom 

avståndstagande, exemplifierat av uttalanden som ”För att jag hatar på matte!”.  

5.2 Analys av samband 

Resultatet i denna studie relateras till den pedagogiska diskursen utifrån betydelsen att ”en 

pedagogisk diskurs i matematikundervisning är den komplicerade sammansättningen av 

språkformuleringar tillsammans med de förnuftssystem som framkommer när människor 

engagerar sig i den sociala praktiken av matematikundervisning” (Andersson & Valero, 2012, 

s.1). Den diskurs som utgör bakgrunden till denna studie är själva grupparbetet. Identiteter 

används som begrepp för att kontrastera mot positionering för att synliggöra samband i 

pågående diskursiva sammanhang. Resultatet visar att identitetsberättelser inte alltid stämmer 

överens med elevers reflexiva positionering vid grupparbete. Detta exemplifieras av de två 

elever som visat identitetsberättelser med ett starkt ogillande till matematikämnet och som vid 

grupparbetstillfället visar ett annat språk än förväntat genom en reflexiv positionering där de 

antar ledande roller och för processen framåt. Solomon (2009) har beskrivit hur det ofta är så 

att utnämnda identiteter faktiskt inte är medvetna rationella val. Med anledning av de två 

elevernas avsaknad av samband mellan identitet och positionering kan de utnämnda 

identiteterna vara bevis för just dessa omedvetna och ickerationella val. En person kan ledas 

till att stödja vissa berättelser om sig själv utan att inse att dessa är just historier och att det 

finns alternativ. I denna studie visar fyra elever samband mellan de självutnämnda 

identitetsberättelserna och den reflexiva positionering som visas vid grupparbetet där gillande 

respektive ogillande av matematikämnet ger sig till uttryck på liknande vis både i 

identitetsberättelser och genom reflexiv positionering vid grupparbetet.  

6. Diskussion  
 

Ett förväntat resultat från denna studie skulle kunna ha varit att de elever som visat sig som 

gillande till matematikämnet i skolan också skulle ha lättare för att ta för sig och driva arbetet 

framåt vid ett grupparbete eftersom motivation och entusiasm för ämnet i hög grad skulle 

kunna påverka de roller som antas och den positionering som visas. När resultatet visar att två 

elever med ett starkt ogillande till matematikämnet antar ledande roller, engagerar sig i 

handlandet med matematik och leder arbetet framåt vid grupparbetet ger detta nya 

infallsvinklar kring hur planering av undervisning och bemötande av elever i skolan kan ske.  
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Det som inspirerade till denna uppsats var bland annat en artikel av O’Connor (2010) som 

beskriver ett matematiskt samtal i helklassituation där elever lär av varandra. Detta lärande i 

grupp har en annan utformning i min studie då samtal i mindre grupper med ungefär tre elever 

i varje har studerats. Detta har dock tillsammans med analysmetoden som använts visat på 

stora fördelar då detaljerade språkliga skillnader mellan deltagande individer kunnat beaktas. 

Ytterligare en författare som inspirerade till denna uppsats var Valero (2009) som beskriver 

matematiklärande som en slags identitetsförändring som sker i ett socialt sammanhang. 

Genom att koppla samman identitetsbegreppet med positionering kan resultatet ge ännu en 

dimension åt hur matematiklärande i ett socialt sammanhang både sker och hur det i framtiden 

kan komma att orkestreras. Att få en bredare och djupare förståelse för matematik och 

matematikundervisning i ett socialt sammanhang var en av de inledande förhoppningarna med 

detta arbete. Genom att visa på möjligheter att via olika diskursiva sammanhang bryta 

samband mellan negativa identitetsberättelser i förhållande till matematikämnet och elevers 

positionering kan ökad förståelse för matematik och matematikundervisning i ett socialt 

sammanhang ha nåtts. Vad kan fokus på identiteter och relationer ge för att förstå frågor om 

inkluderande eller exkluderande gällande lärande i matematikklassrum, frågar sig Black, 

Mendick, Solomon (2009). Även denna fråga önskades svar på i inledningen. Under arbetets 

gång har fokus hamnat på identiteter istället för relationer men tack vare det resultat som 

visats ges även en ökad förståelse om inkluderande eller exkluderande gällande lärande i 

matematikklassrum. Det som min forskning tillfört det matematikdidaktiska forskningsfältet 

är att den synliggjort de samband som finns och inte finns mellan hur elever beskriver sina 

egna identiteter som matematikelever i förhållande till hur de reflexivt positionerar sig i 

samspel med andra. Genom att min forskning lyfter dessa begrepp i en studie gjord på 

mellanstadiet ger den en ny dimension av begreppen då dessa relateras till individer där vare 

sig identiteter eller positioner är statiska. Den tidigare forskning som bedrivits gällande 

begreppen identitet och positionering har i större omfattning riktats mot äldre individer. Ett 

exempel på detta är positioneringsteorin, beskriven av Langenhove och Harré (1999), där 

begreppet positionering inte har anpassats för att kunna fungera på elever i mellanstadiet. 

Elever på mellanstadiet vars identiteter inte alltid är medvetna rationella val och som själva 

inte nödvändigtvis ser dessa som sociala konstruktioner möjliga att förändra, lyfts genom min 

forskning fram vilket öppnar upp för nya möjliga frågeställningar inom det 

matematikdidaktiska forskningsfältet. 

Studien är begränsad till att omfatta de teoretiska begreppen diskurs, identitet och 

positionering och här finns givetvis en mängd andra närliggande begrepp som skulle ha 

kunnat användas om forskningsfrågan formulerats något annorlunda. Exempelvis har jag valt 

bort begreppet agens där man inte enbart ser på hur individen interagerar i olika sammanhang 

utan också ser hur själva kontexten interagerar med individen. Med anledning av att jag valt 

att se på reflexiv positionering vid samarbetslärande så är inte kontexten eller de strukturella 

förhållandena för själva agerandet i fokus. Ytterligare en begränsning i studien är att den 

genomförts med enbart tolv deltagare och här är det angeläget att poängtera att den 

ontologiska utgångspunkten i denna studie med ett poststrukturalistiskt synsätt ger en bild av 

en social verklighet som ständigt föränderlig och som hänger samman med individernas 
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skapande och konstruerande förmåga. Relationen mellan teori och forskning är i fokus och 

inte kvantitativa aspekter. 

 

Det är viktigt att notera att det i denna studie gjorts en analys av identitet kontra positionering 

mot en bakgrund av ett specifikt diskursivt sammanhang genom att använda en lingvistiskt 

inspirerad analysmetod. Språket har inte använts som ett sätt att förklara det inre psykologiska 

området hos individerna i studien även om jag valt att ställa identitetsberättelser i kontrast mot 

agerande och uttalanden i form av positionering. I denna studie har jag försökt visa 

möjligheter och begränsningar gällande olika mekanismer som styr och påverkar elever i 

klassrumskontexten. De beskrivna klassrumsbesöken, grupparbetena och övriga erfarenheter 

kan sannolikt inte enkelt göras om eller beskrivas likadant i ett annat klassrum vid ett annat 

tillfälle. Förhoppningsvis kan däremot resultat och erfarenheter som beskrivits i denna studie 

kännas igen och agera som inspiration för ett nytt sätt att tänka kring planering av 

undervisning och bemötande av den mångfald elever som finns i matematikklassrum idag. 

Walshaw (2010) redogör för hur lärares reflektioner kring sin egen klassrumspraktik kan ge 

möjligheter att utforska frågor om identitet och förändring. Genom att min studie lyfter 

elevers egen syn på sina identiteter som matematikelever ger detta en viktig utgångspunkt för 

dessa reflektioner som efterfrågas.  

Herbel-Eiselmann, Choppin, Wagner och Pimm (2012) skriver att det huvudsakliga problemet 

för likvärdighet och rättvisa inom matematiklärande är till vilken grad en viss pedagogisk 

diskurs positionerar elever som potentiellt framgångsrika eller misslyckade och därigenom 

förbereder dem olika för deltagande i samhället. Att studera språk på mikronivå gällande 

interaktion mellan elever ger oss viktig insikt kring olika positioner och identiteter som är 

möjliga för elever. Sådan insikt kan ge oss en ökad förståelse för hur olikheter mellan 

matematikelever är lokalt konstruerade genom deltagande i olika slags undervisningsformer. 

Det som min studie visar, genom att på omnämnda mikronivå urskilja olikheter mellan 

matematikelever, är att dessa olikheter inte är konstanta utan föränderliga och möjliga att 

påverka för elever på mellanstadiet. Genom att möjliggöra för elever att få vistas i olika 

pedagogiska diskursiva sammanhang öppnar vi upp för större möjligheter för likvärdighet och 

rättvisa inom matematiklärandet. 

7. Slutsatser  

 

De slutsatser som kan dras från denna studie relateras till de två elever som inte visade på 

samband mellan identitet och positionering vid samarbetslärande i grupp. Med anledning av 

att det handlar om två elever som skattat sig som ogillande till matematikämnet synes här 

möjliga implikationer för fortsatt forskning. Bishop (2012) har visat att antagandet av olika 

roller interagerar med det diskursiva sammanhanget. Med andra ord, en identitet uppförs 

genom en diskurs, och på samma gång påverkar den ens egen diskurs. Således kan man hitta 

bevis för identiteter både i olika diskurser, i rutiner för deltagande, i vem som har och 

uppehåller ägandet av konversationen, vems idéer som tas upp, och genom explicita 

ageranden av positionering. När jag jämställde elevers identitetsberättelser som lämnats under 
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pågående matematiklektioner med den positionering som visats vid ett grupparbete i 

matematik fanns givetvis många olika infallsvinklar som skulle kunna analyseras annorlunda. 

Följdfrågor till denna studie och implikationer för fortsatt forskning kan exempelvis handla 

om huruvida elevers vilja att positionera sig på ett visst sätt kan användas vid planering av 

undervisning i matematik. En slutsats är att planering av undervisning måste ske så att elever 

ges möjlighet att visa på den skiftande positionering som är möjlig i olika diskursiva 

sammanhang. För att försöka bryta upp negativa identitetsberättelser som elever skapat åt sig 

själva och vilka delvis kan handla om bristande förståelse för att dessa berättelser är sociala 

konstruktioner som är möjliga att förändra måste nya diskursiva sammanhang skapas. Här 

fyller läraren en viktig roll som genom planering av undervisning kan hjälpa till att skapa 

dessa sammanhang.  

Avslutningsvis sammanfattas resultatet från denna studie genom följande citat från Wagner 

och Herbel- Eisenmann (2009):  

Kanske är det bästa sättet att handskas med en så tung disciplin som matematik inte att 

kämpa mot den utan snarare att ignorera dess tyngd genom att helt enkelt engagera 

elever i handlandet med matematik. Låt eleverna positionera sig på olika sätt och låt 

dem värdesätta hur deras olika berättelser om sig själva som matematikelever på olika 

sätt endast kan stärka deras förståelse för matematik.  

Genom att elever på mellanstadiet ges utrymme att utforska och engagera sig i matematik i 

olika diskursiva sammanhang där olika positioner och identiteter kan antas, omformas och 

skapas ges möjligheter för optimalt lärande. 
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Till berörda elever och vårdnadshavare 

 

 

Information om undersökning av elevberättelser i matematik 

 

Under kommande veckor genomförs en forskningsstudie i årskurs 6 på xxx skola som handlar 

om elevernas egna berättelser och upplevelser av matematik. Forskningsmålet är att utveckla 

matematikundervisningen. Jag som genomför studien heter Jenny Lindblom och parallellt 

med mitt arbete som lärare på skolan studerar jag matematikämnets didaktik på Stockholms 

universitet.  

 

I undersökningen kommer jag att samtala med elever och spela in samtalet. Eleverna kommer 

att genomföra ett grupparbete med problemlösning och vid detta arbete kommer jag att 

videofilma för att kunna följa samtal och gester. Ljud- och videoupptagningen kommer att 

renskrivas och valda delar kommer att användas i studien vid projektets slut. Inga namn 

kommer att nämnas vare sig på lärare, elever eller på skolan. Ljudupptagning och filmande 

sker endast för eget bruk och allt inspelat material kommer efter projektets slut att förstöras. 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Deltagandet är frivilligt 

och eleverna kan när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Om ni har några frågor och funderingar om undersökningen är ni mycket välkomna att höra 

av er till: 

 

Jenny Lindblom 

jelm@lidingo.se 

073-6282800 

 

Till denna studie behöver jag ert tillstånd för ljud- och videoupptagning. Vänligen svara på 

talongen nedan och lämna tillbaks till skolan senast 4/10! 

 

------------------------------  ------------------------------------------------------ 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie om matematik 

 

 

Ja, jag ger mitt tillstånd för mitt barn att delta i studien  

               

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien 

 

 

 

____________________________ ______________________________________ 

 

Elevens namn  Vårdnadshavares underskrift 

 

 

Ort och datum:___________________________________________________________ 
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Forskning - matematik 

Här kommer några frågor om matematik. Alla dina svar hanteras konfidentiellt. Det betyder 

att ingen annan kommer att få se dina svar och att allt förstörs efter att undersökningen är 

klar. Inte ens din lärare kommer att få se svaren. Försök att svara så ärligt som möjligt. 

 

1. Vad tycker du om ämnet matte i skolan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vad tyckte du var kul eller trist på den här lektionen? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sätt ett kryss på linjen, hur du tycker om matte just nu 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Försök att förklara varför du satte ditt kryss där 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Namn:_____________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! /Jenny 
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Gruppuppgift  

 

(uteslutning som generell lösningsmetod) 
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