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Abstrakt 
Inom skolan har kommunikationens betydelse fått allt större roll och användande av 

uppgifter med öppna respektive slutna frågor är något som får stort fokus. Syftet med 

studien är att få en djupare förståelse för vilka möjligheter uppgifters utformning 

erbjuder för att identifiera kritiska aspekter. Innehållet som kommer att behandlas 

handlar om talområdet 0-20 inom addition och subtraktion i årskurs 1. Under studien 

har två olika grupper av elever observerats vid flera tillfällen där de fick kommunicera 

om uppgifter med slutna respektive öppna frågor. Genom att analysera 

kommunikationen som skedde mellan eleverna under observationerna framkommer 

vilka möjligheter som erbjöds utifrån dessa uppgifters utformning för att uppvisa 

kritiska aspekter. Resultatet visar på hur både uppgifter med öppna och slutna frågor har 

för- och nackdelar men att grupper som arbetar med uppgifter med öppna frågor oftare 

lyckas hjälpa varandra att urskilja nödvändiga aspekter. 
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kritiska aspekter, uppgifters utformning 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I skolor idag får elever ofta sitta och arbeta med uppgifter som har liknande struktur och 

där de ska skriva eller muntligt uttrycka ett korrekt svar. Då en elev inte förstår är det 

vanligt att lärare inte vet var missförståndet ligger. Lärare förklarar vid vissa tillfällen 

samma sak igen på samma sätt utan att fråga eller identifiera vad som är svårt för aktuell 

elev.    

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka möjligheter uppgifters 

utformning erbjuder för att identifiera kritiska aspekter. Innehållet som kommer att 

behandlas handlar om talområdet 0-20 inom addition och subtraktion i årskurs 1. 

Beroende på vad som kommuniceras kan eventuella kritiska aspekter uppvisas av 

elever. Det är oerhört viktigt att lärare skapar uppgifter där denne kan upptäcka vad 

respektive elev ännu inte förstått samt vad det beror på. Genom att veta vad eleverna 

inte har förstått kan undervisningen sedan anpassas för att varje elev ska kunna 

utvecklas på bästa sätt.  

 

I studien har sex observationer gjorts av två grupper med fem elever vardera. Tre 

observationer i varje grupp har utförts. Eleverna har fått kommunicera med varandra för 

att lösa uppgifter med slutna respektive öppna frågor. En grupp har tilldelats uppgifter 

med öppna frågor och den andra med slutna. Därigenom har ett resultat kunnat 

redovisas som visar på att uppgifter med öppna frågor uppmuntrar eleverna att 

kommunicera mer och därmed uppvisa eventuella svårigheter. Däremot så kan eleverna 

i den gruppen i större utsträckning undvika att kommunicera om innehåll samt använda 

metoder de inte är bekväma med och som skulle kunna visa på en svårighet. Resultatet 

visar även på hur eleverna flera gånger, framför allt vid de uppgifterna med öppna 

frågor, hjälpte varandra att urskilja kritiska aspekter. Det som i början var svårt för en 

elev var inte alltid det i slutet av sista tillfället då eleven fått ta del av andras 

förklaringar och resonemang.   
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1 Inledning 
Under vår tid på lärarutbildningen och ute i verksamheten har vi flera gånger sett elever 

som på olika sätt kämpar med att lösa uppgifter inom matematiken. Vi har även flertalet 

gånger hört lärare som undrar vad det är som eleverna inte förstår. När en elev inte 

förstår något så handlar det om att eleven inte urskilt alla de nödvändiga aspekter som 

behövs för att lösa aktuell uppgift på ett fungerande sätt. Dessa aspekter kommer ligga i 

fokus i vår studie.  

 

För att eleverna ska kunna uppvisa dessa aspekter så att läraren kan identifiera dom 

måste eleverna få tillfälle att kommunicera. Olteanu (2016) skriver om just 

kommunikationens betydelse gällande elevers kunskapsutveckling. Genom att elever 

kommunicerar och resonerar med läraren och varandra samt att eleven besvarar 

skriftliga eller muntliga frågor kan olika aspekter som eleven inte visar förståelse för 

upptäckas. De olika aspekter som eleven behöver, men ännu inte har urskilt för att 

utvecklas i sitt lärande betraktas som kritiska aspekter. Under vår tid ute i verksamheten 

har vi även uppmärksammat att det varierar mellan elever vilka aspekter som är kritiska 

och vilka som är urskilda. Vi vill i vår studie undersöka hur blivande eller redan 

verksamma lärare ska göra för att ge eleverna förutsättningar att uppvisa sina kritiska 

aspekter. 

 

Under vår utbildning har vi ofta fått höra hur bra det är med öppna frågor och uppgifter, 

med öppna frågor i, (kan ha flera korrekta svar) där eleverna får kommunicera med 

varandra och ta del av varandras strategier. Slutna frågor samt uppgifter med slutna 

frågor i (kan endast ha ett korrekt svar) har vi däremot inte fått höra om i samma 

positiva ordalag. Vi har därför börjat fundera kring om uppgifter med öppna frågor 

alltid är bättre och om detta stämmer gällande att identifiera dessa aspekter hos 

eleverna. Med anledning av detta vill vi undersöka vilka möjligheter uppgifters 

utformning erbjuder när det kommer till uppgifter med slutna och med öppna frågor för 

att identifiera aspekterna. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka möjligheter uppgifters 

utformning erbjuder för att identifiera kritiska aspekter. Innehållet som kommer att 

behandlas handlar om talområdet 0-20 inom addition och subtraktion i årskurs 1. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vilka aspekter ger eleverna i studien uttryck för i arbete med uppgifter med 

slutna frågor? 

- Vilka möjligheter erbjuds av uppgifter med slutna frågor för att elever ska 

uppvisa eventuella kritiska aspekter? 

- Vilka aspekter ger eleverna i studien uttryck för i arbete med uppgifter med 

öppna frågor? 

- Vilka möjligheter erbjuds av uppgifter med öppna frågor för att elever ska 

uppvisa eventuella kritiska aspekter? 
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3 Teoriavsnitt 
I detta kapitel följer en definition av tre centrala begrepp inom variationsteorin som 

ligger till grund för studien. Dessa begrepp är lärandeobjekt, kritiska aspekter och 

variationsmönster. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kommunikationens betydelse 

inom variationsteorin. 

 

3.1 Lärandeobjekt 
Lärandeobjekt handlar om det en elev eller en person ska lära sig (Marton & Pang 

2006). Forskaren gör här en skillnad på det direkta och det indirekta lärandeobjektet där 

det direkta är det innehåll som arbetas med under undervisningen. Det indirekta 

lärandeobjektet är istället den förmåga som utvecklas vid arbete med det direkta 

lärandeobjektet, den förmåga som läraren vill att eleverna ska utveckla i relation till 

innehållet (a.a.). Olteanu (2016) skriver om hur lärande sker genom att en person får 

erfara och urskilja aspekter av ett lärandeobjekt som denne ännu ej urskilt. Det sätt eller 

de aspekter som läraren tänkt att elever ska erfara gällande ett visst lärandeobjekt är inte 

alltid detsamma som de aspekter som eleverna faktiskt har erfarit av det aktuella 

innehållet. Här görs en skillnad mellan det avsedda och det erfarna lärandeobjektet (a.a). 

 

3.2 Kritiska aspekter 
Marton (2015) skriver om att det inom det lärandeobjekt som en elev ska lära sig finns 

vissa aspekter som eleven behöver urskilja för att kunna skapa sig en förståelse för 

lärandeobjektet. De aspekter inom det aktuella lärandeobjektet som en elev ännu inte 

urskilt är kritiska aspekter för just den eleven. De aspekter som är kritiska för en elev 

behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. Lärare måste hela tiden leta efter och 

försöka upptäcka de olika kritiska aspekter som finns hos sina elever för att eleverna ska 

kunna utvecklas och lära sig. Lärare måste därför vara medvetna om vilka aspekter en 

elev måste urskilja för att kunna lära sig ett visst lärandeobjekt (a.a). För att en lärare 

lättare ska kunna identifiera kritiska aspekter krävs en god förståelse för lärandeobjektet 

vilket i sin tur påverkas av lärarens förståelse för hur elever lär sig (Lo, 2014). Här 

menar Olteanu (2016) att kommunikationen spelar en stor roll. Genom att kommunicera 

med sina elever, ställa frågor samt att låta elever föra resonemang kan lärare upptäcka 

vilka aspekter som är kritiska för respektive elev. 

 

3.3 Variationsmönster 
För att elever ska kunna utveckla sitt lärande och behärska de olika aspekter som behövs 

för ett lärandeobjekt måste eleverna enligt Lo (2014) få uppleva variationer gällande det 

aktuella lärandeobjektet. Eleverna måste få se olika mönster av variationer samt 

skillnader för att få full förståelse för de olika aspekterna. Forskaren ger exempel på 

arbete med den geometriska formen triangel och hur eleverna behöver få uppleva både 

olika trianglar och former som inte är trianglar. Detta för att eleverna måste få uppleva 

skillnader för att kunna förstå det som är lika och av betydelse för lärandeobjektet. 

Genom att använda olika variationsmönster ges eleverna möjlighet att urskilja olika 

aspekter som kan vara kritiska för dem. Detta medför att eleverna kan utveckla sin 

erfarenhet kring ett objekt eller innehåll (a.a.). Olteanu och Olteanu (2012) skriver om 

olika variationsmönster såsom kontrast, separation, generalisering samt fusion. Inom 

den här studien är det endast begreppen kontrast och separation som används vid analys 

och diskussion. Inom kontrast får eleverna erfara två exempel, varav ett som är korrekt 

och ett som är inkorrekt. Exempel är, som ovan nämnt, att elever får se något som inte 

är en triangel t.ex. en cirkel och något som är en triangel för att de ska kunna lära sig 
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vad en triangel är. Ett annat exempel är att eleverna får se ett exempel på ett tal som är 

en subtraktion samt ett tal som inte är en subtraktion om de ska få förståelse för vad en 

subtraktion är (a.a.). Eleverna måste få erfara det som är och det som inte är, t.ex. en 

triangel, samtidigt (Olteanu, 2016). Separation är när en aspekt varieras medan andra 

aspekter bibehålls (a.a). Här ger Guo och Pang (2011) exempel på när en elev ska 

urskilja aspekten färg och vad det är för något. Eleven får uppleva ett objekt där form 

och storlek är densamma medan färgen varierar. Fred och Stjernlöf (2014) skriver om 

hur en elev måste få erfara variation inom ett lärandeobjekt men att det till en början 

inte får vara flera kritiska aspekter som varieras samtidigt. 

  

Marton (2015) skriver om just frågors betydelse inom variationsteorin. Beroende på hur 

frågor ställs kan läraren skapa variationsmönster hos eleverna. Att ställa en sluten fråga 

såsom ”Hur mycket är 13+2?” där endast ett korrekt svar finns ger ingen variation. 

Genom att istället formulera om frågan till exempelvis ”Hur kan med hjälp av 

matematiska tecken och symboler två tal bli 15?” ges eleverna en viss möjlighet till 

variation såsom val av räknesätt (Marton, 2015). När eleverna får slutna frågor ges de 

inte samma möjlighet till att erfara samma variationsmönster som vid öppna frågor. Vid 

slutna frågor hamnar lätt fokus på att få fram rätt svar (Fred & Stjernlöf, 2014). Genom 

att istället ställa öppna frågor tillåts eleverna att uppleva en variation mellan olika 

aspekter och regler. 

 

3.4 Kommunikationens betydelse 
Wikström (2005) skriver om hur människor upplever ett visst fenomen eller 

lärandeobjekt på olika sätt beroende på vilka olika aspekter inom objektet som 

människan förstår eller behärskar. Vid undervisningssituationer vill läraren att eleverna 

ska uppleva ett fenomen eller lärandeobjekt på ett visst sätt. Detta innebär att eleven ska 

kunna urskilja och behärska vissa specifika aspekter. Genom att en lärare ställer frågor 

till sin elev kan läraren upptäcka hur eleven i fråga upplever ett visst fenomen eller 

lärandeobjekt. Eleven kan visa på vilka aspekter denne har förståelse för samtidigt som 

läraren kan upptäcka kritiska aspekter hos eleven. Frågornas utformning spelar därför en 

stor roll. Att ställa slutna frågor resulterar ofta i mer gissningar från eleven då denne inte 

till fullo får möjlighet att kommunicera kring sina kunskaper inom aktuellt område. Vid 

bra formulerade frågor kan eleven även få hjälp med att erfara variation i olika aspekter 

av ett lärandeobjekt (a.a.). 

  

En annan uppgift som kommunikationen har är att öppna upp och synliggöra olika 

variationsmönster för eleverna så att de kan urskilja olika aspekter. I sin studie med 

elever vid arbete med talmönster visar Fred och Stjernlöf (2014) att det inte är 

tillräckligt att eleverna själva få arbeta med olika variationsmönster. De påvisar i sin 

studie hur eleverna måste få integrera med andra för att öka sin förståelse. Genom att 

kommunicera olika svar och tankesätt kan fler variationsmönster eller aspekter 

synliggöras och förtydligas.  

 

Olteanu (2016) skriver om kommunikation och att kommunikation börjar med att en 

eller flera elever uppvisar en eller flera kritiska aspekter. Dessa aspekter fokuseras och 

tankar samt uppfattningar delas mellan aktuell elev/elever, där aspekten/aspekterna är 

kritiska, och lärare eller andra elever. När eleven som tidigare inte urskilt aspekten 

lyckas urskilja denna aspekt under den kommunikativa händelsen då det tänkta 

innehållet delas mellan aktuella personer har det skett en lyckad eller framgångsrik 

kommunikation. Det är således alltid kritiska aspekter som ligger till grund för den 

kommunikativa händelse där aspekterna sedan kan urskiljas (a.a.). 
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4 Tidigare forskning 
Kapitlet handlar om tidigare forskning gällande kritiska aspekter inom addition och 

subtraktion. Även betydelsen av uppgifter med öppna och slutna frågor behandlas. 

Forskningen berör både muntliga och skriftliga frågors betydelse då frågors formulering 

är i fokus. I studien är det endast skriftliga frågor i skrivna uppgifter som undersöks, 

dock ska dessa uppgifter lösas muntligt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om tidigare 

forskning kring kommunikation. 

 

4.1 Kritiska aspekter inom addition och subtraktion 
Vid användandet av addition och subtraktion inom talraden 1-20 finns det tre aspekter 

som Marton (2015) menar att elever måste urskilja för att kunna göra beräkningar. 

Första aspekten är att förstå talens ordningsföljd och position. Elever måste förstå att 

talen kommer i en viss ordning. Den andra aspekten handlar om antalsbenämning. 

Elever måste förstå att tal kan användas för att benämna antal såsom en boll, två bollar 

osv. Den tredje aspekten handlar om uppdelning av tal. Elever måste förstå att ett tal ses 

som en helhet som kan delas upp på olika sätt (Marton, 2015). Talet tio kan exempelvis 

delas upp i 1 och 9, 2 och 8 osv. I enlighet med vad Marton (2015) skriver om aspekten, 

nämligen att förstå tals ordningsföljd och position, finns många studier som 

understryker vikten av just detta. Enligt Siegler och Booth (2004) kan talraden vara ett 

användbart verktyg för att öka elevers kunskap om tals position och värde. Den är även 

enkel och praktisk för lärare att använda i klassrummet. Förutom talraden beskriver de 

hur användandet av brädspel kan användas för att öka elevernas förståelse om tals 

placering på en linje. Ju högre tal som slås med tärningen desto längre tid tar det för 

eleven att flytta spelpjäsen till rätt plats. Eftersom ett högt tal medför många steg 

innebär det att eleven behöver använda sig av många räkneord på vägen jämfört med 

om denne slagit ett lågt tal med tärningen (a.a). Det faktum att talraden kan vara en 

kritisk aspekt i matematikundervisningen är något även Ebersbach, Luwel, Frick, 

Onghena och Verschaffel (2008) skriver om i sin studie. I deras studie undersöktes hur 

barn i åldrarna 5-9 använder sig av något de kallar sin “mentala talrad” när de arbetar 

med talrader där talområdet är bekant för dem. Det undersöktes även vad elever behöver 

behärska i arbetet med talrader exempelvis sambandet mellan värde och avstånd. 

 

Olteanu och Olteanu (2012) skriver om hur kommutativa lagen, som gäller vid addition 

men inte subtraktion, kan innefatta en kritisk aspekt för vissa elever. De finns de elever 

som har lärt sig att kommutativa lagen gäller inom addition, att 5+8=8+5. Däremot är 

det inte säkert att de har förståelse för att den inte gäller vid subtraktion. Eleverna 

förstår här inte att 8-5 inte är detsamma som 5-8 då +3 och -3 inte är lika mycket. 

Eleverna behöver således öka sin förståelse för kommutativa lagen för att kunna utföra 

olika beräkningar inom subtraktion. Om en elev inte får förståelse för när den 

kommutativa lagen gäller kan eleven utföra felaktiga beräkningar vid högre tal då denne 

subtraherar det lägre från det högre oavsett tal. Ett exempel är ifall en elev beräknar 

343-162=221 då eleven beräknar ental för sig, tiotal för sig och hundratal för sig men 

tar 6-4/ 60-40 istället för 4-6/40-60. Skulle eleven haft förståelse för kommutativa lagen 

skulle denne istället lånat från hundratalet. 

 

En annan kritisk aspekt som Stephens (2006) skriver är vanlig hos elever inom arbete 

med likhetstecknet är att det ska vara lika mycket på båda sidor av tecknet. Forskaren 

visar att många elever ser likhetstecknet som ett sätt att visa att nu kommer svaret. De 

förstår inte att tecknet står för att det som står på vardera sida av tecknet ska vara lika 

mycket värt. Eleverna måste få erfara olika uppgifter där de får uppleva och utföra 
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beräkningar där likhetstecknet inte alltid innebär att räkna ut någonting. Genom att en 

elev vid talet 4+8=__+7 svarar 12 istället för 5 visar denne att den inte har förståelse för 

likhetstecknets betydelse. Eleven har korrekt räknat ut vad 4+8 är och skrivit svaret 

direkt efter likhetstecknet. Här visas ingen förståelse för att det som står på vänster sida 

om tecknet ska bli eller vara lika mycket som det som står på höger sida av tecknet. 

Eleverna måste vid sin undervisning få erfara variationsmönster inom uppgifterna denne 

arbetar med för att öka sin förståelse. Det kan ibland vara svårt för en lärare att upptäcka 

om en elev förstår likhetstecknet som ett tecken som symboliserar likhet på båda sidor 

eller som ett sätt att visa att här kommer svaret. Det är viktigt att tidigt upptäcka denna 

kritiska aspekt hos elever och arbeta för att utveckla elevernas förståelse då det kan ta 

väldigt lång tid. Problem med likhetstecknet kan skapa stora problem långt upp i åldern 

för eleven/eleverna när de ska utföra mer avancerade beräkningar (a.a). 

 

4.2 Uppgifter och frågors betydelse  
Munroe (2015) skriver om att hur frågor formuleras har betydelse för elevers lärande. 

Genom att ställa öppna frågor där elever uppmanas att tillsammans lösa uppgifter eller 

problem på olika sätt får de möjlighet att lära av varandra samtidigt som de kan 

upptäcka eventuella missförstånd. Elevernas kunskaper kan därmed utvecklas genom att 

de får svara på och reflektera kring öppna frågor samt höra andra elevers tankar och 

resonemang (a.a.). Även Olteanu (2016) skriver, precis som tidigare nämnts, om hur 

frågor kan användas för att upptäcka vad det är en elev behöver förstå eller lära sig för 

att utveckla sin förståelse för ett visst lärandeobjekt. Genom att ställa frågor till sina 

elever där de får möjlighet till att kommunicera kring sina kunskaper och erfarenheter 

kring ett objekt kan läraren skapa sig en förståelse för de kritiska aspekter som eleven 

behöver urskilja (a.a.). 

  

Kosyvas (2016) har gjort en studie där elever på olika sätt har fått arbeta med en öppen 

fråga. Genom att eleverna fått arbeta med öppna frågor blir de motiverade samtidigt 

som de vid kommunikation med varandra kan få erfara olika lösningar. Eleverna kan 

således få se en variation inom olika sätt att tänka och lösa uppgiften då frågan 

uppmanar till flera svarsalternativ. Öppna frågor ger även elever med olika 

kunskapsnivåer möjlighet att delge sin kunskap kring ämnet och utvecklas tillsammans 

med gruppen. Dock är det viktigt som lärare att inte bara ställa öppna frågor utan läraren 

i fråga måste även hantera följderna av frågorna på rätt sätt. Även Sole (2016) skriver 

om hur lärare själva i vissa fall tycker att det känns svårt att jobba med öppna frågor då 

det är svårt att som lärare besvara elevernas svar på ett meningsfullt sätt. Andra fördelar 

som framkommer hos lärare gällande slutna frågor är att de är lättare att skapa och 

kräver inte lika mycket tid, varken vid skapande eller besvarande, i jämförelse med 

öppna frågor. 

  

När elever får arbeta med öppna frågor på ett sätt där de får kommunicera med varandra 

menar Sole (2016) att det finns många fördelar. Eleverna får ta del av flera 

tankestrategier och kan få erfara variationsmönster. Därigenom kan eleverna få djupare 

förståelse för aktuellt innehåll och utveckla sitt lärande. När de får höra flera lösningar 

och flera sätt att tänka på kan eleverna bredda sin förståelse och öppna upp för nya 

metoder eller aspekter som de ännu inte urskilt. I jämförelse med arbete med slutna 

frågor där endast ett rätt svar efterfrågas. En annan stor fördel som Sole (2016) 

poängterar är bedömning. Genom att eleverna kan framföra flera olika strategier och 

svar får läraren en möjlighet att bedöma elevens kunskap när eleven i fråga inte endast 

visar på ett svar utan hur denne kommit fram till just det eller de svaren. Dock påpekar 

Foster (2014) att öppna frågor inte automatiskt alltid är bättre än slutna frågor. Ställs 
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slutna frågor på rätt sätt kan de trigga och utmana elevernas tankegångar. Slutna frågor, 

ställda på rätt sätt, kan skapa följder där eleverna utmanas till att utforska ytterligare 

samt resonera kring närliggande problem (a.a.). 

 

4.3 Att kommunicera 
I en studie av Martin, Polly, McGee, Wang, och Lambert (2015) undersöktes hur den 

matematiska undervisningen kunde reformeras. I studien fastslogs det att kvalitén på 

matematikuppgifter och lärares frågestrategier påverkar vilket matematiskt innehåll som 

kommuniceras i klassrummen. Studien undersökte hur standard-based teaching 

påverkar elevernas kunskapsutveckling. Det är en pedagogik där lärare fokuserar på att 

ge eleverna uppgifter som är mer kognitivt krävande och där lärarna ställer frågor som 

kräver att eleverna kommunicerar och resonerar sig fram till rätt svar. Pedagogiken 

innefattar även att lärare tar hänsyn till elevernas förförståelse om ett lärandeobjekt 

innan de planerar undervisningen. Studien visade även att elever som undervisats enligt 

standard-based pedagogiken presterade bättre vid prov med öppna frågor och 

problemlösning. Eleverna visade även en djupare förståelse för det matematiska 

innehållet i frågorna då de även kunde konstruera egna skrivna matematiska 

problemuppgifter med tillhörande bild. De kunde kommunicera sin matematiska 

kunskap bättre än de elever som inte tagit del av pedagogiken (a.a.). 

 

Vid arbete med uppgifter där elever uppmanas att kommunicera med varandra och 

därigenom förklara för varandra genom att föra matematiska resonemang kring sina 

lösningar kan eleverna, som tidigare nämnts, lära av varandra (Kosyvas, 2016). 

Samtidigt kan eleverna hjälpa varandra att utvecklas. Genom att sätta ord på hur eleven 

har kommit fram till sin lösning kan andra elever lära sig eller utveckla sina egna 

strategier. Det är just genom elevers olikheter och skilda åsikter som Dysthe (1996) 

menar att det bästa lärandet av varandra kan ske. 

 

Vid tillfällen där elever kommunicerar och för resonemang i grupp behöver läraren inte 

lägga fokus på att säga vad som är rätt eller fel då eleverna själva måste förklara på ett 

sådant sätt att de själva samt andra förstår. Genom att kommunicera och föra 

resonemang kring uppgifter skapas ett sätt för eleverna att kontrollera sina svar och 

strategier (Kosyvas, 2016). 

 

Ytterligare en studie som undersöker hur lärares matematikundervisning påverkar den 

kommunikation som sker i klassrummet har gjorts av Olteanu (2014). Den fokuserar på 

lärares förmåga att konstruera uppgifter som hjälper till att identifiera kritiska aspekter i 

elevers inlärning. Studien visar att lärare måste använda olika sorters uppgifter för att de 

på ett korrekt sätt ska kunna identifiera dessa aspekter. Lärare i studien kunde identifiera 

kritiska aspekter både genom dialog med eleverna samt genom att använda sig av olika 

testfrågor. Dialogen som lärarna använde sig av var både spontan dialog i klassrummet, 

som t.ex. vid handuppräckning, och en mer planerad dialog. En planerad dialog kunde 

vara att läraren gav en specifik grupp elever en problemfrågeställning kring ett 

lärandeobjekt som de sedan tillsammans skulle försöka lösa genom att kommunicera 

med varandra. Kommunikationen om lärandeobjektet kunde sedan användas av läraren 

för att identifiera eventuella kritiska aspekter. 
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5 Metod 
I metodavsnittet beskrivs inledningsvis studiens metodologiska ansats. Därefter ges en 

beskrivning av den datainsamlingsmetod som använts och de urval som gjorts i studien. 

Även en analys av de uppgifter som konstrerats redovisas för att ge förståelse för varför 

aktuella uppgifter skapats. Studiens genomförande och databearbetning beskrivs 

därefter. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och de etiska aspekter som 

studien tagit hänsyn till redovisas.  

 

5.1 Metodologisk ansats 
Den metodologiska ansatsen för studien är den fenomenografiska eftersom dess 

teoretiska utveckling är just variationsteorin. Vår kunskapssyn är att människor 

uppfattar saker på olika sätt. Sättet att förmedla kunskap måste då varieras för att alla 

ska få en möjlighet att erfara det som lärs ut. Marton (1981) beskriver två perspektiv ur 

vilka människor kan betrakta tillvaron. Dessa benämns som första och andra ordningen 

där fenomenografins intresse är riktat mot den andra ordningens perspektiv. 

Perspektivet är att fundera över vilka uppfattningar, föreställningar och erfarenheter 

människor har om världen. Syftet med fenomenografin menar Marton (1981) är att 

beskriva, analysera och förstå ett erfarande. Det innefattar forskning som är inriktad på 

att beskriva skillnader i sättet att erfara verkligheten. Syftet och frågeställningarna i den 

här studien syftar just till att ta reda på hur eleverna i de båda elevgrupperna erfar 

verkligheten som i det här fallet är lärandeobjekten i uppgifterna. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
I studien har observationer gjorts då elever i grupp har fått arbeta med uppgifter med 

slutna respektive öppna frågor som forskarna har konstruerat. Observationer kan göras 

på olika sätt, antingen kvantitativa där avprickningar görs i ett observationsschema eller 

så kan de vara kvalitativa, exempelvis genom löpande observation (Johansson & 

Svedner, 2010). Att observera handlar om att iaktta en viss situation och att sedan 

analysera vad som iakttagits. I studien användes en form av löpande observation med 

ljudinspelning för att senare kunna gå tillbaka till det som sagts. Denscombe (2016) 

skriver om hur observationer kan delas in i systematiska observationer där exempelvis 

observationsschema används samt deltagande observationer där observatören deltar i 

observationen. Observatören deltog i studien öppet som forskare. Observatören kunde 

då bland annat ställa frågor till de som observerades. Inför en löpande observation 

poängterar Johansson och Svedner (2010) att det är viktigt som forskare att redan innan 

funderat på vad det är för frågor som ska besvaras och därmed vad som ska observeras. 

Vidare skriver forskarna om hur det är viktigt att tänka på att observatören skiljer på 

sina värderingar och tolkningar från det som observerats (a.a.). Om en elev höjer rösten 

ska inte observatören anteckna att eleven är arg utan endast anteckna det som är 

observerbart. 

 

5.3 Urval 
Inför observationerna gjordes vissa urval. Dels vilka klasser som skulle observeras och 

dels vilka elever från varje klass som skulle observeras samt vilka uppgifter eleverna 

skulle få arbeta med. Urvalen gjordes utifrån ett subjektivt urval. Valet av vilka klasser 

som skulle användas kan även ses som bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) skriver 

om bekvämlighetsurval som att välja det/de som finns närmast till hands. Att göra ett 

subjektivt urval handlar om att forskaren/forskarna gör ett urval utifrån det som den/de 

tror kommer vara mest givande för studien. Utifrån det som forskaren vill ha reda på 
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väljer den personer som den, av olika anledningar, tror har mest att tillföra för att kunna 

svara på studiens frågeställningar (a.a.). 

 

De klasser som valdes ut, valdes för att en av forskarna kände klasserna. Detta för att 

eleverna som observerades inte skulle uppleva att det var jobbigt att prata inför nya 

personer. Risken hade annars funnits att de inte skulle agera på ett sätt som de normalt 

gör. Av den här anledningen har endast en av forskarna utfört observationerna men båda 

forskarna har lyssnat på och analyserat de ljudinspelningar som gjorts under 

observationerna. Grupperna kunde därigenom även väljas ut, i samråd med läraren, 

utifrån den kunskap observatören hade om eleverna.    

 

Uppgifterna var utformade för att gälla inom talområdet 0-20 och innehöll både addition 

och subtraktion. Både arbetsbladen med de öppna och med de slutna frågorna utgick 

från samma grund. Uppgifterna utformades av forskarna för att ge möjlighet att 

synliggöra olika aspekter som kunde vara kritiska för eleverna. Fokus vid utformandet 

av uppgifterna var på likhetstecknet, tals uppdelning och kommutativa lagen. Detta då 

dessa lärandeobjekt nämns i litteratur där det finns vanligt förekommande kritiska 

aspekter, se Teori samt Tidigare forskning. Även andra delar som elevens förmåga att 

välja räknesätt har hafts i åtanke vid utformningen. Arbetsbladen visades för 

klasslärarna i de aktuella klasserna. Båda lärarna godkände uppgifterna och 

kommenterade att det är väl formulerade uppgifter som enligt deras erfarenheter 

behandlar sådant som elever i många fall har svårt för inom matematiken. Nedan följer 

en analys av dessa uppgifter. 

 
5.3.1 Analys av uppgifter 

I uppgift 1 med slutna frågor har en term tagits bort medan summan är känd för 

eleverna.  I uppgifterna med öppna frågor finns inga termer utan endast likhetstecknet 

följt av ett tal som kan symbolisera både summa och differens beroende av vilket 

räknesätt eleverna väljer att använda sig av. Placeringen av likhetstecknet har vid alla 

dessa uppgifter varierats. Uppgifternas utformning och innehåll ger eleverna möjlighet 

att visa sin förståelse för likhetstecknets betydelse samt att de kan använda addition och 

subtraktion på ett korrekt sätt. Uppgifterna med de öppna frågorna ger även möjlighet 

att urskilja eventuella kritiska aspekter inom multiplikation och division om eleverna 

väljer att använda sig av dessa räknesätt istället. 

 

Uppgift 2 handlar om uppdelning av tal där strukturen samt lärandeobjektet har 

bibehållits samtidigt som andra delar har förändrats. De delar som förändrats i uppgift 2 

är talen och deras placering. I uppgifterna med de slutna frågorna samt i a-uppgifterna 

med öppna frågor har talet som ska delas upp hållits konstant. I uppgifterna med öppna 

frågor är dock båda de andra talen okända. I b-uppgifterna är det tal som ska delas upp 

okänt och endast ett av de andra talen är kända. I samtliga uppgifter kan aspekter 

gällande uppdelning av tal identifieras och huruvida de är kritiska eller inte.  

 

Grundstrukturen för uppgift 3 är att de innehåller en uträkning på var sida om 

likhetstecknet. I uppgifterna med de slutna frågorna är det endast en term som är okänd 

för eleverna men vilken term det är varieras såväl i placeringen inom talet som på vilken 

sida av likhetstecknet som den står. I uppgifterna med öppna frågor är en term på 

vardera sida om likhetstecknet okänd. Placeringen av den okända termen varieras dock. 

C-uppgifternas utformning ger eleverna en möjlighet att visa sin förståelse för 

likhetstecknets betydelse samt att de kan utföra beräkningar av additions- och 
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subtraktionstal. Aspekter gällande likhetstecknets betydelse och när den kommutativa 

lagen gäller och när den inte gäller kan också urskiljas. 

 

Uppgift 4 består av en textuppgift. Utformningen av uppgiften vid tillfälle 1 och tillfälle 

2 ger eleverna möjlighet att visa om de på ett korrekt sätt kan välja och använda sig av 

addition och subtraktion samt visa en förståelse för hur talet 10 kan delas upp. Aspekter 

gällande dessa områden kan urskiljas. Vid det tredje tillfället innehåller uppgiften 

aspekter gällande uppdelning av tal, val av räknesätt samt begreppet dubbelt.  

 

Alla uppgifter har skapats för att eleverna ska få erfara en variation såsom placeringen 

av likhetstecknet exempelvis vid uppgifterna =14 och 8= samt __+9=14 och 8=12-__. 

Vid dessa exempel kan eleverna uppvisa deras uppfattning av likhetstecknet och dess 

betydelse. Ett annat exempel på variation är placeringen av den streckade linjen såsom 

vid uppgifterna 4+4=17-__ och 11-6=__-11. Här kan det vara lättare för en elev att klara 

första uppgiften då linjen inte kommer direkt efter likhetstecknet. Vid den andra 

uppgiften kan eleverna lättare använda likhetstecknet, precis som Stephens (2006) 

skriver, som en symbol för “här kommer svaret”. Genom att eleverna får arbeta med 

uppgifter konstruerade på båda sätten kan eleverna även här uppvisa om de ser 

likhetstecknet som en symbol för att det ska vara lika mycket på båda sidor. Det sista 

exemplet, 11-6=__-11, är även ett exempel där tecknets betydelse kan synliggöras som 

kritisk aspekt vid kommutativa lagen som lärandeobjekt ifall eleverna tycker att 11-6=6-

11. I detta exempel ser eleverna i sådana fall 5 som lika mycket som -5. Lo (2014) 

skriver som tidigare nämnts att eleverna måste få erfara olika variationsmönster vid 

arbete med ett lärandeobjekt. Detta för att de ska kunna urskilja de olika aspekter som 

behövs för att fördjupa sin uppfattning av det aktuella objektet. Uppgifterna som 

utformats har gett eleverna möjlighet att, i enlighets med Olteanus (2016) definition att 

en aspekt förändras medan de andra bibehålls, erfara variationsmönstret separation. 

Detta då uppgifternas struktur har bibehållits medan en aspekt såsom likhetstecknets 

placering eller talen i uppgifterna har förändrats. Exempel på när endast talen har 

förändrats är uppgifterna 9-__=__-9 och 11-__=__-11 samt 8=12-__ och 17=20-__. Här 

är räknesätt, likhetstecknets placering och de streckade linjernas placering densamma 

mellan uppgifterna. Eleverna kan under tillfällenas gång urskilja nödvändiga aspekter 

då de får erfara detta variationsmönster i uppgifterna. 

 

5.4 Genomförande 
För att samla in empirin har 6 observationer gjorts. Dessa har gjorts i två olika grupper, 

varje grupp från olika klasser i årskurs 1. I varje grupp har det gjorts 3 observationer där 

observatören har suttit med samma grupp elever. Observationerna har varit deltagande 

observationer då observatören vid behov har förtydligat uppgifterna/frågorna och i vissa 

fall besvarat frågor som eleverna haft. De två grupperna, en per klass, har bestått av fem 

elever vardera. Den samlade kunskapsnivån hos eleverna är jämförbar mellan grupperna 

enligt läraren och observatören. Inom de båda elevgrupperna varierar kunskapsnivån. 

Ingen av grupperna innehåller dock någon elev med extra fallenhet för ämnet eller 

någon elev i svårighet. Detta för att minska risken att en skillnad vid resultatet skulle 

bero på att en elevgrupp hade innehållit elever som hade djupare förståelse för ämnet 

jämfört med den andra och därmed hade lättare att kommunicera. Gruppen som 

arbetade med uppgifter med slutna frågor bestod av Sanna, Bosse, Carina, Albin och 

Sture och gruppen som arbetade med öppna frågor bestod av Bruno, Rasmus, Miranda, 

Tova och Blixten. Dessa namn är fiktiva och inte kopplade till de personer som deltog i 

studien. En anledning till att båda grupperna observerades tre gånger vid tre olika 

tillfällen var för att eleverna skulle hinna bli bekväma med situationen. En annan 
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anledning var för att det skulle ges fler tillfällen för eleverna att kunna kommunicera om 

matematiken så att mer empiri skulle kunna samlas in och eventuella kritiska aspekter 

skulle kunna identifieras.  

 

Alla eleverna i klassen fick samma arbetsblad, för att observationerna då kunde bli en 

del av undervisningen, men det vara bara de utvalda fem eleverna som observerades. 

Den ena klassen fick ett arbetsblad per tillfälle med uppgifter bestående av öppna frågor 

och den andra klassen fick ett arbetsblad per tillfälle med uppgifter bestående av slutna 

frågor. Uppgifterna har utformats för att gälla samma arbetsområde, se bilaga. På varje 

arbetsblad fanns 4 uppgifter. Uppgift 1 och 2 hade a och b uppgift. Uppgift 3 hade a-c 

och uppgift fyra var en textuppgift med tillhörande bild.  

 

Observatören inledde alla lektionstillfällen med att förklara för eleverna att de skulle 

arbeta i grupper och uppmanade eleverna att kommunicera med varandra och förklara 

hur de tänkt/kommit fram till ett visst svar. Observatören gick sedan iväg med aktuell 

grupp till ett separat grupprum där observationen av gruppsamtalet genomfördes. 

Samtalen spelades in med ljudinspelning för att observatören inte skulle missa eller 

glömma väsentlig information och då skriftlig dokumentation kan vara svår att hinna 

med under en observation. Detta för att resultatet skulle återspegla de faktiska samtalen 

och inte påverkas av minne, tolkningar och värderingar. Varje observationstillfälle 

varade i ca 15 minuter. Samtliga sex observationstillfällen genomfördes under ett 

tidsspann av tre veckor, en observation i veckan gjordes per grupp. 

 

5.5 Databearbetning 
Efter observationerna har inspelningarna analyserats av forskarna flera gånger och 

samtal/diskussioner av relevans för studien har transkriberats. Empirin har delats in i 

rubrikerna “Uppgifter med slutna frågor” respektive “Uppgifter med öppna frågor”. 

Därefter sorterades empirin utefter aspekter som kunde vara kritiska och som 

uppgifterna konstruerats till att ge möjlighet att identifiera. Därefter har resultatet 

illustrerats i en tabell där elevernas namn tillsammans de aspekter som identifierats i 

studien finns med. Tabellen används i resultatdelen där de olika aspekterna presenteras 

och analyseras. Citat och lösningar från eleverna som visar på dessa aspekter har sedan 

valts ut och redovisats under respektive aspekt. I tabellerna synliggörs även vilka 

möjligheter de olika uppgifterna, med slutna respektive öppna frågor, erbjuder eleverna 

att uppvisa dessa aspekter. 

 

5.6 Tillförlitlighet 
Studien har hög validitet då den insamlade empirin svarar till studiens syfte och 

frågeställningar. Allwood och Erikson (2010) skriver om hur validitet handlar om hur 

väl en studies delar hänger samman och inte är motsägelsefulla. Det som undersökts i en 

studie, empirin, ska motsvara det som frågeställningarna syftar till, alltså det som 

forskaren har för avsikt att undersöka. Genom att låta elever kommunicera om uppgifter 

med öppna respektive slutna frågor har det gått att påvisa vilka möjligheter som erbjuds 

av dessa uppgifter för att eleverna ska uppvisa sina uppfattningar. Därmed har det också 

skapats olika förutsättningar för kritiska aspekter att identifieras. 

 

Denscombe (2016) skriver att det är svårt att visa på tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie gällande studiens reliabilitet. Att en studie har hög reliabilitet innebär att en 

annan person, i ett annat sammanhang, ska kunna göra om studien och komma fram till 

samma resultat (a.a.). Här skapas en svårighet eftersom observatören känner eleverna 
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och därmed har en viss närhet till dessa som en annan person kanske inte skulle ha till 

aktuell elevgrupp. Även en exakt sammansättning av grupp kan vara svår, om inte 

omöjlig, att skapa vid ett annat tillfälle. Här blir en stor skillnad jämfört med 

exempelvis om ett experiment inom naturvetenskapen skulle utföras.  

 

Studiens generaliserbarhet är relativt låg då endast ett fåtal elever observerades och det 

som är kritiskt för dessa behöver inte vara kritiskt för andra. Denscombe (2016) skriver 

att generaliserbarhet handlar om hur representativt ett resultat är. Forskaren poängterar 

dock att generaliserbarheten inte endast behöver vara kopplat till antalet deltagare i en 

studie utan även till om resultatet skulle kunna tillämpas vid liknande situationer. I den 

här studien valdes elever med olika kunskapsnivåer ut och de möjligheter uppgifterna 

erbjudit de deltagande eleverna kan med stor sannolikhet appliceras på andra klasser 

och elever. 

 

Genom att eleverna är väl bekanta med observatören samt att inspelningar under 

observationen gjorts ökar studiens tillförlitlighet. Eleverna behövde inte känna sig 

osäkra eller obekväma med situationen då observatören inte är en ny person. Att 

samtalen spelades in medför att minnet hos observatören inte blir en faktor som spelar 

in vid resultatet. Samtalen kunde i lugn och ro transkriberas och analyseras flera gånger 

för att inget av vikt för studien skulle missas. 

 

5.7 Etiska aspekter 
Under studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2002). I studien har hänsyn tagits till informationskravet samt 

samtyckeskravet då både lärare och elever inför observationerna har fått information 

kring studien samt att deltagandet är helt frivilligt. Eleverna har blivit meddelade att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan och vårdnadshavare har sedan tidigare fyllt i 

dokument att deras barn får finnas med i dokumentationer. Veckobrev har även skickats 

ut till alla vårdnadshavare där information om studien givits och att de ska säga till 

aktuell lärare om deras barn inte får delta. Hänsyn har även tagits till 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet genom att ingen person har namngetts 

under studien och den empiri som samlats in har och kommer endast användas i den här 

studien. Ljudinspelningarna som har gjorts har raderats efter analys. Detta dels för att 

eleverna ska få fortsätta vara anonyma, i enlighet med konfidentialitetskravet, och dels 

med hänsyn till nyttjandekravet. I inspelningarna namnges eleverna och skulle någon 

annan komma över ljudinspelningarna blir inte längre eleverna anonyma och dessa kan 

användas i andra syften. Transkriberingarna har däremot sparats, detta för att eleverna 

där inte namngetts. Endast information gällande lösningar på uppgifterna har 

transkriberats vilket inte strider mot konfidentialitetskravet.    
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6 Resultat 
Resultatet delas upp utifrån uppgifterna med slutna frågor och uppgifterna med öppna 

frågor. Under varje avsnitt ges en redovisning av resultatet vilket följs av analys. 

 

6.1 Uppgifter med slutna frågor 
Nedan följer en tabell som innehåller de aspekter som vid lärandeobjekten kommutativa 

lagen, tals uppdelning och likhetstecknet kunnat identifieras under observationerna. 

Därefter presenteras de olika aspekterna inom respektive lärandeobjekt utifrån elevernas 

samtal. Avsnittet avslutas med två analyser. Den första analysen är av de aspekter som 

eleverna gett uttryck för, vilket svarar på frågeställning 1. Den andra analysen svarar på 

frågeställning 2 och är av vilka möjligheter som erbjuds av uppgifter med slutna frågor 

för att elever ska uppvisa eventuella kritiska aspekter. 

 
6.1.1 Resultat 

I Tabell 1 används följande symboler: -,+,O,/ för att tydliggöra att 

Aspekten har inte urskilts av eleven (-) 
Aspekten har urskilts av eleven (+) 
Osäkert om aspekten urskilts (O) 

Går inte att avgöra/eleven säger inget (/) 

 
Tabell 1 – Uppgifter med slutna frågor - identifierade aspekter 

 
Identifierade aspekter Sanna  Bosse Carina Albin  Sture 

Att ett negativt tal inte är detsamma som 
ett positivt tal - 

 
/ 
 

/ / - 

Rimlighet vid uppdelning 
 

- O + / - 

Att det ska vara lika mycket på båda sidor 
 

+ / - / / 

 

 

Den första aspekten handlar om att ett negativt tal inte är detsamma som ett positivt tal. 

Två elever (Sanna och Sture) kunde inte urskilja denna aspekt och för tre elever kunde 

det inte avgöras om de har urskilt aspekten eftersom dessa elever inte säger något som 

rör aktuell aspekt. 

  

Sanna visar att hon använder sig av kommutativa lagen vid en uppgift som Sture har 

gjort om. I uppgiften ska 13 delas upp i två tal varav ena talet är 7 till ett additionstal 

__+7=13. Sanna fyller då i att det går att ta 7-13 för att lösa det som ska stå i den tomma 

rutan. Hon säger att 7-13=6.  

 

Vid tillfälle 3 får Sanna problem med två uppgifter. Vid uppgift 4+4=17-__ räknar hon 

ut att det blir åtta på ena sidan. För att ta reda på svaret tar hon bort tiotalet i 17 för att 

sedan räkna ut 7-8. Hon kommer fram till svaret 1. Vid uppgift 11-6=__-11 kommer 

hon fram till att det ska vara fem på båda sidorna då 11-6 är fem. Hon säger då att det 

även måste vara 6 på andra sidan vilket ger talet 11-6=6-11. Härmed visar Sanna att hon 

inte urskilt aspekten att ett negativt tal inte är detsamma som ett positivt tal då 

exempelvis 7-8=-1 och inte 1 eller +1. 
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Vid uppgift 1 visar Sture att han vid två tillfällen byter plats på termerna i den 

subtraktion som eleven skapat för att hitta en lösning. Han visar med hjälp av att peka 

och muntligt förklara under tillfälle 3 att han byter ut additionstecknet vid ___+4=9 till 

likhetstecken och byter även ut likhetstecknet i det ursprungliga talet mot ett 

subtraktionstecken. Detta gav talet ___ = 4-9. Sture håller själv fast vid sin lösning 4-9 

utan att reflektera över att 9-4 och 4-9 inte är samma sak och att lösningen inte stämmer 

överens med svaret. Vid nästa uppgift 17=20-___ håller han på att göra samma misstag 

med 17-20 istället för 20-17. 

 

17-...17…20-…20-17 typ.  
(Sture) 

 

Sture visar på att han ännu inte urskilt aspekten gällande tecknets betydelse vid -/+ 5 

och -/+3. 

 
Den andra aspekten som presenteras i Tabell 1 rör aspekten rimlighet vid uppdelning av 
tal. Två elever (Sanna och Sture) visar att de inte urskilt aspekten. En elev (Bosse) ger 
lösningar som rör denna aspekt men uttalar sig för få gånger för att det med säkerhet ska 
kunna konstateras ifall aspekten är kritisk. En elev (Carina) visar att hon urskilt 
aspekten medan en av de fem eleverna inte säger något som rör aspekten.  

 

Sanna svarar korrekt på uppgiften __+4=9 då hon använder sig av en för eleven känd 

ramsa. 

Man plussar, det är som tio-ramsan att man har sex och fyra istället för 

fem och fyra och det blir nio.  
(Sanna) 

 

Hon klarar också uppgift 4 under tillfälle 2 där 10 rosor ska planteras. Även den här 

uppgiften löses med hjälp av ramsan om tiokompisarna. 

 

Hon måste plantera fyra i den för att komma upp till tio för sex och fyra 

dansar sig yra.  
(Sanna) 

 

Sanna svarar vid flertalet tillfällen fel på uppgifter som rör uppdelning av tal där 

tiokompisarna inte fungerar och upptäcker inte heller själv sina misstag. Vid uppgiften 

där eleverna ska dela upp talet 19 och den ena delen är 13 kommer Sanna fram till att 

svaret blir 16. 

 

Ta bort ettorna så tar man bort tre från nio och då blir det sexton… ja det 

blir sexton där!  
(Sanna) 

 

Vid en annan uppgift där eleverna ska dela upp talet 11 och 5 står givet försöker Sanna 

lösa uppgiften. 

 

- Det ska stå fem där och fem där (Sanna) 

- Nej, det blir tio  (Sture) 

- Fem där och sex där (Carina) 

-Två plus två plus två plus ett (Sanna) 
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Sanna väljer även själv att försöka rita upp bilder för att kunna dela upp tal vid 

uppgifterna.  

 

Sture gör flera tydliga fel exempelvis när denne i fråga 4 föreslår att Lina kan köpa 

saker som kostar fjorton och fyra kronor då hon endast har femton kronor att handla för. 

Dessutom så ska Lina ha fem kronor kvar efteråt. Ett annat exempel är när Sture räknar 

ut att det ska vara två rosor i sista krukan på uppgift 4 tillfälle 2 då talet tio ska delas 

upp. Eleven kontrollerar sin lösning genom att konstatera att 2+2+2+2 blir 10 men 

håller ändå fast vid sitt svar. 

 

När det gäller Bosse är det osäkert om han har urskilt aspekten även om han vid ett 

tillfälle löser en uppgift korrekt då tal ska delas upp. Osäkerheten framgår när han ska 

dela upp talet femton. Han delar inte på tiotalet utan sätter ut tio i varje ruta för att sedan 

dela upp entalet fem korrekt. Bosse kommer här fram till att femton delas upp i talen 12 

och 13. Då Bosse inte svarar på fler frågor där rimligheten vid uppdelning kan 

identifieras som en kritisk aspekt går det inte att avgöra om eleven ännu har urskilt 

aspekten. 

 

Den enda eleven som kunde urskilja aspekten är Carina. Hon använder sig av en metod 

där hon börjar med att dela upp talet genom att sätta fem i de båda rutorna och sen 

fördela det som är kvar. Vid båda uppgifterna under tillfälle 1 då talen 13 och 10 ska 

delas upp samt vid a-uppgiften vid tillfälle 2 då talet 15 ska delas upp använder Carina 

samma metod och gör detta på ett korrekt sätt. 

 

Asså först har man ju tretton och sen så delar man upp fem på den ena och 

fem på den andra och sen två på den ena och en på den andra. 
 (Carina då 13 ska delas upp och 7 är givet) 
 
Den sista aspekten i Tabell 1 är att det ska vara lika mycket på båda sidor av 
likhetstecknet. Endast en av de fem eleverna (Carina) visar att denna aspekt inte är 
urskild och en annan elev (Sanna) visar att den är urskild. De övriga tre eleverna säger 
inget som rör denna aspekt. 
 

Carina svarar endast vid ett tillfälle på en fråga där det går att synliggöra om eleven 

förstår likhetstecknet som ett tecken där det ska vara likhet på båda sidor tecknet. 

   

-Jag tänker att man bara räknar upp ifrån fyra. Fyra, fem sex sju… det blir 

sju. Sju minus fyra, det blir…3. (Carina) 

-Men då blir det ju sju där och tre där.  (Sanna) 
(4+3=__-4) 

 

Carina ser här likhetstecknet som att det visar att nu kommer svaret snarare än att det 

ska vara lika på båda sidorna. 

 

Sanna visar vid fler tillfällen att hon har urskilt att likhetstecknet symboliserar likhet på 

båda sidor. Vid tillfälle 1 uppgift 3 förklarar Sanna hur uppgifter konstruerade på det 

här sättet (__+4=6+10) ska lösas. Hon börjar med att förklara att den som räknar först 

måste räkna ut det som står på höger sida vilket blir sexton. Därefter måste det som står 

på vänster sida också bli sexton då det ska vara lika mycket på båda sidor av 

likhetstecknet. Därefter löser eleven uppgiften. Sanna rättar även Carina då hon gör ett 

fel. Sanna löser alla de olika uppgifterna gällande att det ska vara lika mycket på båda 

sidorna likhetstecknet. Vid tillfälle 3 uppgift 3 b och c gör eleven fel gällande 
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kommutativa lagen som tidigare nämnts men hon gör fortfarande rätt när det gäller att 

söka en likhet på båda sidor tecknet. 

 
6.1.2 Analys av vilka kritiska aspekter som eleverna gett uttryck för 

Resultaten visar att 2 av 5 elever inte kan urskilja att ett negativt tal inte är detsamma 

som ett positivt tal och 3 av 5 elever säger inget som rör aspekten, dvs. att subtraktionen 

ger upphov till två tal (positivt och negativt). Detta pekar på att de två eleverna inte har 

förstått att samma siffra kan ha två olika tecken som ger två olika tal, dvs. eleverna har 

inte förstått tecknens betydelse (-1,+1). Precis som Olteanu och Olteanu (2012) skriver 

så kan elever ha lärt sig att kommutativa lagen gäller vid addition men eleverna måste 

även få erfara att den inte gäller vid subtraktion för att det inte ska vara en kritisk aspekt 

att ett negativt tal inte är detsamma som ett positivt tal såsom -5 är inte detsamma som 

+5. 

  

Vid de uppgifter där eleverna delat upp tal visar tre elever (i olika stor utsträckning) att 

rimlighet vid uppdelning är en kritisk aspekt. Sanna lyckas dela upp vissa tal på ett 

korrekt sätt men det är endast vid de tillfällen där en inlärd tioramsa kan användas. Vid 

andra tillfällen gör hon fel där hon inte reflekterar över rimlighet utan håller fast vid sitt 

svar. Bosse gör även han både en korrekt och en felaktig lösning men fler uppgifter 

skulle behöva göras för att kunna avgöra säkert om aspekten är kritisk.  

 

Vid arbete med likhetstecknet är det endast Sanna som förklarar tillvägagångssättet 

samt löser alla uppgifterna, därmed är det bara denna elev som uppvisar att aspekten 

gällande att det ska vara lika mycket på båda sidor inte är kritisk. Endast Carina visar på 

att hon inte har urskilt att det ska vara lika mycket på båda sidor som en kritisk aspekt. 

Eleven visar att denne ser likhetstecknet som något som, precis som Stephens (2006) 

skriver är vanligt, ska följas av ett svar på det som står innan. Med andra ord ser inte 

eleven likhetstecknet som något som symboliserar likhet på båda sidor. 

 
6.1.3 Analys av vilka möjligheter som erbjuds av uppgifterna  

Genom att eleverna har fått arbeta med uppgifter innehållande slutna frågor har många 

elever inte kommit till tals då endast en lösning är korrekt. Detta innebär att eleverna 

gått vidare till nästa fråga utan att alla har sagt något. Genom att endast ett fåtal elever 

har uttryckt sin uppfattning kring uppgifterna och aktuella lärandeobjekt har inte 

eleverna, vid alla uppgifter, fått erfara någon större variation i sina förklaringar. 

Samtidigt har tillfällena att identifiera eventuella kritiska aspekter hos alla elever i 

gruppen varit relativt få då det sällan kommit flera olika förslag per uppgift. Här menar 

Marton (2015) samt Fred och Stjernlöf (2016) att slutna frågor eller uppgifter inte ger 

eleverna samma möjlighet till att erfara variationsmönster. Vid arbete där tals 

uppdelning var lärandeobjektet skapade eleverna dock vid ett tillfälle variationsmönstret 

kontrast. Detta då Sanna säger att 11 kan delas upp i 5 och 5 medan Carina säger att det 

kan delas upp i 6 och 5. Eleverna har med andra ord skapat kontrast då de, i enlighet 

med Olteanu och Olteanus (2012) definition, får erfara ett korrekt samt ett inkorrekt 

exempel, eller i detta fall svar.  

 

Precis som Fred och Stjernlöf (2016) skriver så eftersträvas endast ett svar vid slutna 

uppgifter vilket påvisas då eleverna är ivriga att gå vidare till nästa uppgift så fort en 

elev sagt ett svar. Härigenom minskar även chanserna att skapa en lyckad 

kommunikation. Lyckad eller framgångsrik kommunikation innebär, som tidigare 

nämnt, en kommunikativ händelse med ursprung i en eller flera kritiska aspekter som 

leder till att dessa aspekter urskiljs (Olteanu 2016). Eleverna under studien deltar inte i 



  
 

17 

sådana kommunikativa händelser där deras tankar om innehållet delas vilket heller inte 

leder till att någon elev, som inte tidigare urskilt aspekterna, lyckas urskilja dessa under 

tillfällenas gång. 

 

Slutna frågor eller uppgifter har enligt Wikström (2005) en tendens att resultera i 

gissningar snarare än genomtänkta svar vilket även kunde ses hos vissa elever till 

exempel vid uppgift fyra där Lina ska handla. Genom att eleverna snarare gissar än ger 

ett ordentligt svar kan det försvåra för läraren att urskilja om felaktiga svar beror på att 

eleven ännu inte urskilt en aspekt som är nödvändig i sammanhanget.   

 

6.2 Uppgifter med öppna frågor 
Nedan följer en tabell som innehåller de aspekter som vid lärandeobjekten kommutativa 

lagen, tals uppdelning och likhetstecknet kunnat identifieras under observationerna. 

Därefter presenteras de olika aspekterna inom respektive lärandeobjekt utifrån elevernas 

samtal. Avsnittet avslutas med två analyser. Den första analysen är av de aspekter som 

eleverna gett uttryck för, vilket svarar på frågeställning 3. Den andra analysen svarar på 

frågeställning 4 och är av vilka möjligheter som erbjuds av uppgifter med öppna frågor 

för att elever ska uppvisa eventuella kritiska aspekter. 

 
6.2.1 Resultat 

I Tabell 2 används följande symboler: -,+,-/+,/ för att förtydliga att 

Aspekten har inte urskilts av eleven (-) 

Aspekten har urskilts av eleven (+) 

Aspekten har först inte urskilts men den har urskilts under samtalens gång (-/+) 

Går inte att avgöra/eleven säger inget (/) 

 
Tabell 2 – Uppgifter med öppna frågor - identifierade aspekter  

 

Identifierade aspekter Bruno Rasmus Miranda Tova Blixten 

Att ett negativt tal inte är detsamma som 
ett positivt tal / 

 
-/+ 

 
-/+ - / 

Rimlighet vid uppdelning 
 

+ + + + / 

Att det ska vara lika mycket på båda sidor 
 

- + -/+ -/+ - 

 

 

Den första aspekten i Tabell 2 handlar om att ett negativt tal inte är detsamma som ett 

positivt tal. Endast en elev (Tova) visar att aspekten inte är urskild. Även två andra 

elever (Rasmus och Miranda) visar inledningsvis att denna aspekt är kritisk men lyckas 

under tillfällenas gång att urskilja aspekten. Två elever säger inget som rör aspekten, 

därav går det inte att avgöra om aspekten är kritisk.  

 

Tova uppvisar att aspekten inte är urskild då hon vid upprepade tillfällen ger svar där 

hon använder sig av kommutativa lagen vid subtraktionsuppgifter. Vid uppgiften 9-

__=__-9 ger Tova förslag på nollor på båda strecken. Vid talet 11-__=__-11 ger hon 

förslag på ettor på båda strecken. Även då eleven blir tillrättavisad av en annan elev 

fortsätter den göra liknande lösningar även senare då hon säger att det kan stå 11-

12=12-11. 
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Rasmus uppvisar till en början att aspekten är kritisk då han vid ett tillfälle tycker att det 

går att skriva nollor på båda streckade linjerna vid uppgiften 4+__=__-4. Då Tova gör 

ett misstag vid 11-__=__-11 påpekar Rasmus dock att det inte fungerar.  

 

- Ett och ett. Elva minus ett blir ett minus elva. (Tova) 

- Om vi har elva där och tar bort en etta då blir det tio men om vi sätter en 

etta där och så tar vi bort elva… hur blir det?! (Rasmus)  

 

Även Miranda använder sig av kommutativa lagen som en lösning på 

subtraktionsuppgifter vid två tillfällen. Vid ena tillfället säger Miranda att det kan stå 

åttor på strecken vid 9-__=__-9. Vid sista tillfället efter att Rasmus och Tova har 

samtalat om att det inte stämmer med 11-1=1-11  ger Miranda förslaget att det kan stå 

nollor. Eleven rättar sig själv direkt efter och påpekar att det kan det inte alls stå då 11-0 

inte är detsamma som 0-11.  

 

Den andra aspekten i Tabell 2 är rimlighet vid uppdelning. Fyra av eleverna visar att 

aspekten är urskild medan en elev (Blixten) inte visar att denne urskilt aspekten. 

 

Alla eleverna i gruppen lyckas komma med korrekta svar på hur tal kan delas upp på ett 

rimligt sätt utom Blixten. Blixten upprepar flera gånger andras svar och frågar bland 

annat vad 0+13 är för något. Han ger korrekta exempel vid två tillfällen men funderar 6-

7 sekunder innan han kommer fram till vilket tal som hör samman med det den först 

sagt för att det ska bli en korrekt uppdelning. Övriga elever svarar snabbt med sina 

exempel och alla utom Miranda håller sig till tal som är nära de som redan sagts såsom 

10 och 1 samt 9 och 2 då talet 11 ska delas upp. 

 

Den tredje aspekten i Tabell 2 är att det ska vara lika mycket på båda sidor 

likhetstecknet. Två elever (Bruno och Blixten) uppvisar att de inte urskilt aspekten. 

Endast en elev (Rasmus) visar från början att han urskilt aspekten. Två elever (Miranda 

och Tova) uppvisar till en början att aspekten är kritisk men urskiljer denna under 

arbetets gång. 

 

Bruno visar att han inte urskilt aspekten då han vid första tillfället under arbete med 

likhetstecknet säger att det ska stå en två på första linjen i __+4=6+__ då 2+4=6. Då 

Rasmus senare vid samma tillfälle förklarar hur de kan tänka ger inte Bruno något mer 

förslag vid aktuell uppgift. Vid uppgiften efter, __+3=14-__ säger Bruno, efter att 

Miranda konstaterat att det ska vara lika mycket på båda sidor, att det som ska stå på 

första strecket tillsammans med 3 ska bli 14. Eleven visar här att denne inte har urskilt 

att det ska bli lika mycket på båda sidor tecknet. 

 

Även Blixten visar under tillfällena att han inte har uppfattat likhetstecknet som ett 

tecken som symboliserar likhet. Han upprepar andra elevers svar och då han vid ett 

tillfälle själv försöker lösa uppgiften __+12=4+__ kommer han med förslaget att det ska 

stå nior på båda de streckade linjerna. 

 

Rasmus visar vid flera tillfällen att han har urskilt att likhetstecknet är en symbol för 

likhet på båda sidor. Vid ett tillfälle förklarar han för Bruno varför han tycker att svaret 

kan bli åtta i uppgiften 8 = där eleverna ska komma fram till vad som kan stå på andra 

sidan tecknet.  

 

- 8 (Rasmus) 
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- 9… nä  (Bruno) 

- Ska det inte vara lika mycket på båda sidorna? (Rasmus) 

- Jo (Bruno) 

 

Rasmus förklarar även för de andra i sin grupp hur tal som står på ena sidan måste bli 

detsamma som står på andra sidan likhetstecknet vid talet __+4=6+__. 

 

- Det ska vara två där. (pekar på den första streckade linjen.) (Miranda) 

- A, för två plus fyra är sex (Bruno) 

- Vad ska det stå där då?  (Observatör) 

- Fyra kanske (Bruno) 

-Tvåa  (Tova) 

- Ja, tvåa  (Blixten) 

- Fyra  (Bruno) 

- Ja, fyra (Blixten) 

- Vänta, ska inte dom talen och dom talen va lika mycket? (Rasmus) 

- Jaa! (Bruno och Tova) 

- Två och noll. (Rasmus) 

- Fyra och två.  (Miranda) 

 

Miranda börjar med att felaktigt försöka lösa uppgiften __+4=6+__, se ovan. Efter 

Rasmus förklaring kommer hon med en fungerande lösning. Även vid senare tillfällen 

kommer hon med fungerande lösningar som hon kontrollerar högt genom att räkna ut att 

det blir lika mycket på båda sidor tecknet. Miranda säger vid uppgift 4+__=__-4 att det 

kan vara fyra på första strecket och åtta på andra eftersom fyra plus fyra blir åtta. Eleven 

rättar här inte sig själv utan gruppen går vidare till nästa uppgift. Vid arbete med uppgift 

__+9=5+__ ger Miranda återigen ett fungerande förslag. Vid uppgift __+7=10-__ är det 

endast Miranda som löser uppgiften, detta görs med två olika förslag. 

 

Tova visar även hon till en början att hon inte uppfattar likhetstecknet som en symbol 

för likhet på båda sidor då hon kommer med ett förslag som skulle skapa talet 2+4=6+2. 

Efter Rasmus förklaring lyckas även hon lösa flera uppgifter på ett korrekt sätt. Då 

Bruno tycker att något tillsammans med 3:an i talet __+3=14-__ ska bli 14 löser Tova 

detta genom att säga att det fungerar ifall de sätter en 0:a på den sista streckade linjen. 

 
6.2.2 Analys av vilka kritiska aspekter som eleverna gett uttryck för 

Under tillfällena som gruppen träffas visar tre elever att tecknens betydelse till en början 

är en kritisk aspekt då de inte visar förståelse för att negativa och positiva tal inte är lika 

mycket. -6 är inte lika med 6 eller +6. De övriga två eleverna visar inte om de urskilt 

aspekten eller inte då de inte använder någon liknande lösning. De säger inte heller 

emot lösningen från de elever som felaktigt använder kommutativa lagen vid 

subtraktioner. 

  

Vid alla tillfällena visar alla elever (i olika utsträckning) att de kan dela upp tal och 

kommer med rimliga uppdelningar. Endast Blixten uppvisar att det kan vara en kritisk 

aspekt då denne uttrycker att den inte förstår och ger fel svar en gång och rätt en gång. 

Då en kritisk aspekt, precis som Marton (2015) säger, innebär de aspekter som en elev 

inte har urskilt men som denne behöver för att utveckla sin förståelse för ett 

lärandeobjekt är det inte möjligt att avgöra om aspekten är kritisk för eleven. Vad 

eleven inte förstår, när den konstaterar att den inte fattar, kan mycket möjligt vara det 
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som denne ännu inte urskilt. Det kan likväl syfta till uppgiften och vad som förväntas att 

eleven ska göra vid den. 

 

Vid arbete med uppgifter där likhetstecknet är lärandeobjektet visar inledningsvis fyra 

av fem elever, Bruno, Miranda, Tova och Blixten, att de inte urskilt aspekten att det ska 

vara lika mycket på båda sidor. Vid uppgiften __+4=6+__ då eleverna tycker att det ska 

stå en tvåa på första stället då 2+4=6 ser eleverna, i likhet med det som (Stephens, 2006) 

skriver, att likhetstecknet symboliserar att det ska komma ett svar direkt efter.  Efter att 

Rasmus har förklarat att det som står på ena sidan tecknet måste bli detsamma som det 

som står på andra sidan löser Tova och Miranda flera uppgifter på ett fungerande sätt. 

Miranda blir vid en uppgift osäker då utformningen på uppgiften har ändrats. Strecken 

har bytt plats och talet direkt efter likhetstecknet är nu okänt. I uppgiften ändras 

positionen på strecken samtidigt som andra aspekter hålls konstanta. Exempel på 

konstanta aspekter är uppgiftens utformning, så som två termer på vardera sida av 

tecknet, samtidigt som att likhetstecknet är lärandeobjektet. Miranda visar vid senare 

tillfälle att denne nu urskilt denna aspekt vilket medför att aspekten inte längre är 

kritisk. I slutet av sista tillfället är det endast två elever som ännu inte urskilt att det ska 

vara lika mycket på båda sidor. 

 
6.2.3 Analys av vilka möjligheter som erbjuds av uppgifterna  

Genom att eleverna har fått arbeta med öppna frågor har det skapats möjligheter för 

eleverna att komma med fler lösningar till varje uppgift och de har därför fått erfara 

variationsmönster, såsom kontrast (Marton, 2015; Fred & Stjernlöf, 2016). Exempel på 

detta är då det i början av dessa tillfällen är en kritisk aspekt för tre elever att negativa 

tal inte är detsamma som positiva tal. Under tillfällenas gång börjar Rasmus och 

Miranda utveckla sin uppfattning kring kommutativa lagen som lärandeobjektet. 

Eleverna har genom varandras svar skapat kontraster då de, i enlighet med Olteanu 

(2016), har visat på svar som är och som inte är korrekta. Ett annat exempel är då 

eleverna arbetar med likhetstecknet. Vid den uppgift då Mirandra blir osäker pga. att 

utformningen ändrats fick eleverna erfara variationsmönster. Lo (2014) menar att det är 

viktigt för att elever ska kunna urskilja nödvändiga aspekter för aktuellt lärandeobjekt. 

Det variationsmönster eleverna får erfara här är separation då, precis som Olteanu 

(2016) skriver, en aspekt, i detta fallet positionen på strecken förändrats, medan andra 

aspekter bibehållits. Eleverna skapar även själva variationsmönstret kontrast genom att 

de ger flera exempel på både inkorrekta och korrekta svar. Marton (2015) ger exempel 

på att det är bättre att fråga eleverna hur olika tal kan bli ett visst tal istället för att ge två 

termer och fråga efter summan. Detta då eleverna, som tidigare nämnts, kan uppleva 

variationsmönster där bland annat val av räknesätt varieras. Exempel på detta visas i 

resultatet då eleverna vid tillfälle 3 uppgift 1 börjar använda sig av subtraktion istället 

för enbart addition.  

 

Fred och Stjernlöf (2016) menar att kommunikationen är avgörande då elever inte själva 

ska sättas med uppgifter där de förväntas urskilja olika aspekter för att öka sin 

förståelse. Under de olika tillfällena har eleverna fått lära av varandra och därmed har 

de kunnat hjälpa varandra att urskilja olika aspekter som annars fortsatt skulle vara 

kritiska. Det har med andra ord vid flera tillfällen, i enlighet med Olteanus (2016) 

definition, skett en lyckad kommunikation mellan flera elever. Detta då det, som 

tidigare beskrivet, har skett en kommunikativ händelse med utgångspunkt i kritiska 

aspekter som sedan kunnat urskiljas.  
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Elever kan tillsammans skapa variationsmönster i sina strategier och lösningar som 

medför att eleverna får erfara nödvändiga variationsmönster för att kunna urskilja olika 

aspekter. Då exempelvis en elev förklarar för de andra eleverna hur denne uppfattar 

likhetstecknets betydelse är det vissa elever som blir hjälpta att urskilja att det ska vara 

lika mycket på båda sidorna. Samtidigt fortsätter aspekten vara kritisk för vissa. Detta 

skulle kunna förklaras utifrån att de elever, precis som Olteanu (2016) skriver, inte har 

erfarit de aspekter av objektet som den elev som förklarade hade för avsikt att eleverna 

skulle erfara. Här skiljer sig, precis som tidigare nämnt, det avsedda och det erfarna 

lärandeobjektet åt.  

  

Wikström (2005) skriver att öppna frågor och uppgifter inte bara skapar möjlighet för 

eleverna att få erfara variationsmönster utan även för att synliggöra elevernas kunskap 

och kritiska aspekter. Under arbetet med uppgifterna får eleverna fler tillfällen att 

uppvisa för läraren vilka aspekter som är kritiska för dem. Samtidigt så kan det upplevas 

att öppna frågor, vid de tillfällen där de inte är genomtänkta och ordentligt utformade, 

försvårar möjligheten för läraren att upptäcka eventuella kritiska aspekter exempelvis 

uppgift 2 där fler elever inte förstod uppgiften.   

 



  
 

22 

7 Diskussion 
Kapitlet börjar med en diskussion gällande vald metod i studien. Därpå följer en 

diskussion om resultatet som framkommit. Kapitlet avslutas med de slutsatser som 

gjorts samt förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Genom undersökningen har frågeställningarna kunnat besvaras då det går att visa vilken 

möjlighet öppna och slutna frågor skapar för att kritiska aspekter ska kunna identifieras 

i kommunikation mellan elever. Med det sagt så skulle fler kritiska aspekter med stor 

sannolikhet kunnat identifieras vid ett metodval där en dialog mellan elever och lärare 

skapas. Detta då genomtänkta följdfrågor från läraren kan ge elever ytterligare tillfälle 

att kommunicera deras erfarenhet kring ett lärandeobjekt. Samtidigt skulle läraren då 

också lättare kunna utesluta huruvida misstaget eller det inkorrekta svaret beror på en 

kritisk aspekt eller inte. Genom att eleverna själva har fått läsa instruktionerna till 

uppgifterna har de inte påverkats av lärarens tonfall. Detta gör att resultatet blir mer 

tillförlitligt än om uppgiftsfrågorna ställts muntligt. 

 

Vid utformande av uppgifterna har endast variationsmönstret separation skapats. Skulle 

uppgifter skapats så att eleverna i studien hade fått erfara fler variationsmönster skulle 

resultatet kunnat bli annorlunda. Detta då fler elever skulle kunna urskilja aktuell aspekt 

som de kanske till en början inte hade urskilt. 

 

Metoden att ha specifika elevgrupper som får arbeta med en specifik frågeställning för 

att läraren ska kunna urskilja kritiska aspekter hos eleverna kan kopplas till vad Olteanu 

(2014) skriver om fördelarna med att ha en planerad dialog. Kommunikationen mellan 

eleverna i gruppen kan sedan användas av läraren i dennes arbete med att urskilja vilka 

aspekter som är kritiska. Eleverna i de båda grupperna delades in efter vad observatören 

hade för kunskap om deras förförståelse av talområdet 1-20 inom addition och 

subtraktion. Denna hänsyn till elevernas förförståelse, skriver Martin m.fl. (2015), är 

viktig att ta innan uppgifterna planeras. 

 

Då endast en grupp vid varje typ av uppgifter har observerats minskar undersökningens 

generaliserbarhet jämfört med om två grupper av elever för respektive uppgiftstyp hade 

observerats. Dock har fem olika elever vid varje grupp valts ut och dessa elever har 

olika kunskapsnivåer vilket ökar generaliserbarheten jämfört med om exempelvis endast 

elever i matematiksvårigheter hade valts ut. Även om gruppsammansättningen utgått 

från elevernas kunskaper finns det ändå en risk att någon elev tar för sig mer och leder 

diskussionen. Detta kan påverka resultatet i och med att det finns en möjlighet att någon 

eller några elever inte kommit till tals i tillräcklig omfattning för att kritiska aspekter 

ska ha kunnat urskiljas. 

 

Eleverna uppfattades dock, av observatören, positiva och trygga i situationen vilket 

ledde till många diskussioner där de flesta var delaktiga vid samtliga tillfällen. Det 

bidrog till att empirin blev innehållsrik och relevant att analysera i förhållande till 

studiens frågeställningar. Tyvärr var det en elev i gruppen med uppgifter med öppna 

frågor som deltog ytterst lite i diskussionerna. Om detta berodde på att denne elev 

tyckte att uppgifterna var för svåra eller om situationen i sig var obekväm för eleven är 

oklart. Det resulterade dock i att analysunderlaget minskade och att resultatet, om 

eleven hade deltagit mer aktivt i diskussionerna, eventuellt hade blivit annorlunda. 
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Valet av variationsteorin som teori är lämplig eftersom den innefattar kritiska aspekter 

inom det matematiska innehåll den här studien behandlar. Det är just kritiska aspekter 

och hur de kan identifieras som studien undersöker. Metoden att låta elever 

kommunicera tillsammans om ett matematiskt innehåll ger studien den empiri som är 

nödvändig för att analysen och resultatet ska svara till studiens syfte och 

frågeställningar. Den ger oss information om hur uppgifter med öppna respektive slutna 

frågor påverkar elevernas diskussioner och svar. Dessa kan i sin tur visa vilka de 

eventuella kritiska aspekterna är för respektive elev. Att låta elever kommunicera fritt 

utan inblandning av en lärare ställer dock stora krav på eleverna. De ska själva förstå 

uppgifterna och kunna uttrycka sig så att andra förstår. Risken med en sådan metod kan 

bland annat vara att elever undviker att delge de andra sina åsikter av rädsla för att de 

inte är korrekta. Det kräver ett tryggt klimat eleverna emellan och kan vara en eventuell 

felkälla för resultatet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Under studien uppvisade elever att tre olika aspekter inom lärande objekten 

kommutativa lagen, tals uppdelning och likhetstecknet var kritiska. Dessa aspekter är 

tecknens betydelse (-1,+1), orimlighet vid uppdelning och att det ska vara lika mycket 

på båda sidor likhetstecknet. Flera av de aspekter som tidigare forskning såsom Marton 

(2015) beskriver kan vara kritiska för elever har eleverna i studien inte uppvisat. 

Exempel på dessa aspekter är ordningsföljd och position. Uppgifterna har dock inte 

utformats för att eleverna i första hand ska uppvisa dessa aspekter. 

 

I resultatet gällande arbetet med uppgifter med öppna frågor blev det tydligt att eleverna 

vid flera tillfällen valde att spinna vidare från varandras förslag i större utsträckning än i 

arbetet med uppgifter med slutna frågor. Det är något som Sole (2016) menar är en följd 

av att eleverna vid arbete med öppna frågor kommunicerar mer med varandra. De får då 

tillgång till flera olika tankestrategier vilket ger dem en större chans att erfara variation 

än de elever som arbetar med slutna uppgifter. Här har eleverna fått möjlighet att ta del 

av varandras tankestrategier och därmed utveckla eller ersätta sina egna så dessa blir 

effektivare. Eleverna har därmed fått erfara variation både i tankestrategier och gällande 

exempelvis likhetstecknets betydelse. Däremot kunde eleverna som arbetade med öppna 

frågor, i större utsträckning än de som arbetade med slutna, undvika att kommunicera 

om ett matematiskt innehåll där kritiska aspekter möjligtvis skulle ha kunnat urskiljas. 

De kunde till exempel välja att endast använda sig av addition för att lösa vissa 

uppgifter istället för att utmana sig genom att använda subtraktion eller något annat 

räknesätt där det kunde ha funnits aspekter som varit kritiska för någon eller några av 

eleverna. I gruppen med slutna frågor tvingas eleverna att använda sig av bestämda 

räknesätt och visa på att de urskilt vissa aspekter. I detta avseende finns det en stor 

fördel med slutna uppgifter, precis som Foster (2014) poängterar. 

 

Ytterligare en sak som framkom vid resultatet som går att koppla till Kosyvas (2016) är 

att eleverna, genom att diskutera med varandra, har fått möjlighet att rätta varandra och 

föra resonemang kring sina svar. Detta medför att läraren inte behöver lägga lika 

mycket fokus på att rätta eleverna. Vid flera tillfällen vid uppgifterna med öppna frågor 

rättar eleverna varandra eller förklarade hur de tolkat uppgiften. Det medförde både att 

eleverna lärde av varandra och att vissa aspekter som tidigare var kritiska kunde 

urskiljas. Eleverna godtog vissa gånger varandras svar utan att reflektera över 

rimligheten. Det framkom dock tydligt hur de rättade varandra flera gånger vid arbete 

med öppna frågor jämfört med gruppen med slutna. I gruppen med slutna frågor rättade 

de också varandra men eleverna visade oftare en starkare vilja att snabbt gå vidare till 
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nästa uppgift så fort ett svar givits. Då eleverna snabbare gick vidare till nästa fråga vid 

uppgifterna med slutna frågor skapades svårigheter att upptäcka kritiska aspekter hos 

alla eleverna. Många gånger blev det, precis som Fred och Stjernlöf (2014) skriver, att 

många elever snabbt går vidare till nästa fråga så fort ett svar givits vilket medför att 

många elever inte uttryckte sina tankar eftersom att någon annan redan svarat. I gruppen 

med dessa uppgifter blev det svårare för alla elever att komma till tals vid flertalet 

tillfällen. Det i sin tur leder till att det blir svårare för läraren eller observatören att 

identifiera kritiska aspekter. Detta då eleverna fler gånger måste kommunicera sin 

uppfattning för att det ska gå att avgöra vad som kan vara kritiskt och om det verkligen 

finns en kritisk aspekt eller om eleven bara gjort ett misstag. Eleverna har i studien fått 

erfara två variationsmönster. Separation genom uppgifternas utformning och kontrast 

genom kommunikationen med varandra kring lärandeobjekten i uppgifterna där de kom 

med olika förslag på lösningar och där vissa svar var korrekta medan andra inte var det. 

 

I grupperna blev det även tydligt att eleverna kommer in i dem med olika erfarenheter. 

Även om de i stort har utgått ifrån samma undervisning så har de erfarit det aktuella 

lärandeobjektet på olika sätt (Olteanu 2016). Detta innebär att eleverna går in med olika 

uppfattningar vilket gör att de också har olika tankar kring hur varje uppgift ska/kan 

lösas. Detta märks även tydligt under observationerna då eleverna vid vissa tillfällen 

tänker väldigt olika kring lösningarna och vad som är korrekt eller inte. Det är vid 

arbetet med de öppna uppgifterna som detta blir tydligast då de i större utsträckning får 

möjlighet att delge andra sina tankar och strategier. 

 

7.3 Slutsatser 
En slutsats som kan dras utifrån det resultat som redovisats är att uppgifter med öppna 

frågor ger eleverna själva, utan följdfrågor av läraren, större förutsättningar att uppvisa 

kritiska aspekter. Ytterligare en slutsats som kan dras är att uppgifter med slutna frågor 

kan forcera eleverna att beröra ett visst innehåll där kritiska aspekter kan synliggöras. 

Vid arbete med öppna uppgifter kan eleverna istället välja att använda de metoder, och 

ibland även räknesätt, som de själva vill och känner sig bekväma med. 

 

Den övergripande slutsatsen som kan dras utifrån studien är att uppgifternas utformning 

spelar stor roll i identifierandet av kritiska aspekter hos elever. Det är dock inte endast 

uppgifternas utformning som spelar roll. Hur läraren använder dessa uppgifter samt 

vilka följdfrågor som används är också av stor vikt. Arbetar eleverna i grupp eller själva 

där följdfrågor inte ställs är det en fördel att arbeta med uppgifter med öppna frågor. 

Detta då eleverna kan få erfara variationsmönster hos varandra. De får även ge en 

motivering till sina svar som, precis som i studien, då ges mer naturligt än vid arbete 

med uppgifter med slutna frågor. Med följdfrågor avses frågor som ger eleverna 

möjlighet att förklara hur de kommit fram till svaret, varför de tycker att just det svaret 

är rätt eller vad det är som de inte förstår i en uppgift. Eleverna måste få möjlighet att 

vid upprepade tillfällen förklara hur och varför de kommit fram till ett visst svar, både 

korrekta och inkorrekta, för att det som eventuellt är kritiskt ska kunna identifieras. Det 

är därför viktigt för lärare samt framtida lärare att hela tiden reflektera över hur 

uppgifter utformas, hur de ska arbetas med samt vad läraren har för avsikt med dessa. 

Vill aktuell lärare exempelvis kunna kontrollera elevernas uppfattning av likhetstecknet 

måste uppgiften utformas så att eleven får förutsättningar att synliggöra detta. Annars 

finns risken att en eventuell kritisk aspekt missas och att det skapas problem för eleven 

senare i sin kunskapsutveckling. Uppgifter måste utformas med variationsmönster där 

eleverna som arbetar med den uppmuntras till att kommunicera sin uppfattning och 

därmed uppvisa olika aspekter.  
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7.3.1 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att synliggöra vilka kritiska aspekter som kan uppvisas 

vid en dialog mellan lärare och elever med hjälp av öppna respektive slutna frågor. 

Öppna respektive slutna frågor kan ställas i helklass där lärare får möjlighet att följa upp 

med fördjupande följdfrågor för att synliggöra vilka aspekter som är kritiska hos 

respektive elev. I denna studie har följdfrågor inte ställts då elever inte ifrågasatt 

varandras svar. Därmed har det varit svårare att identifiera kritiska aspekter hos 

eleverna än om genomtänkta följdfrågor använts.  

 

Under studien har olika kritiska aspekter synliggjorts. Studien har dock inte täckt hur en 

lärare kan arbeta för att eleverna ska få erfara dessa aspekter. Ytterligare ett förslag på 

vidare forskning är att undersöka hur lärare kan använda sig av olika variationsmönster i 

sin undervisning för att hjälpa elever att urskilja dessa aspekter. 
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Bilagor 

Bilaga A - Missivbrev observation  

 

Hej.  

 

Vi heter Sofi Hallbrink och Elinor Wahlqvist och vi läser till lärare med inriktning mot 

förskoleklass till årskurs tre vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu ett 

självständigt arbete. Vårt arbete handlar om betydelsen av frågors utformning för att 

utveckla elevers kommunikativa förmåga inom matematik. Som en del av vår studie har 

vi valt att göra observationer i två klasser av tre matematiklektioner vardera där vi 

observerar elevernas samtal kring olika uppgifter. I ena klassen ska eleverna utgå från 

öppna frågor och i andra klassen ska de utgå från slutna frågor. Under observationen 

kommer vi att göra ljudinspelningar för att inte glömma bort något. Vi undrar därför om 

vi skulle kunna få observera tre matematiklektioner hos dig?  

 

I vårt arbete tar vi hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att den data som samlas in kommer hanteras konfidentiellt, ingen kommer att namnges. 

Att delta i studien är helt frivilligt och eleverna kan närsomhelst välja att avbryta sin 

medverkan. 

 

Om det är okej att vi kommer och observerar uppskattar vi att du längst ner på sidan, 

vid markerad plats, skriver under. 

 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Tack för din tid. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Sofi Hallbrink och Elinor Wahlqvist 

 

sh222nx@student.lnu.se och ew222de@student.lnu.se  

 

 

 

 

 

Underskrift:__________________              Namnförtydligande:___________________ 

 

  



  
 

II 

Bilaga B  

Frågor tillfälle 1 – 1A 

1. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna.       

a) ___ + 4 = 7 b) 15 = 19 - ___ 

 

2. Samtala om vilket tal som kan stå i rutan så att uppdelningen av talet stämmer.  

a)    7 b)    6 

   

                                 13              10 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna.  

a) ___+ 4 = 6 + 10  b) 9 + 3 = 14 - ___ c) 4 + 3 = ___ - 4 

 

4. 

Lina ska köpa godis. Hon har 15 kronor.                     

När hon har handlat har hon 5 kronor kvar. 

Hon köpte två saker. Vad har Lina köpt? 

 

2 kr   14 kr 

 

1 kr   4kr 8kr 

 



  
 

III 

Bilaga C 

Frågor tillfälle 2 – 1A 

1. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___ + 9 = 14 b) 8 = 12 - ___ 

 

2. Samtala om vilket tal som kan stå i rutan så att uppdelningen av talet stämmer. 

a)    9 b)    8 

   

                                 15               19 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___+ 9 = 5 + 11  b) 2 + 7 = 10 - ___ c) 9 - 6 =  6 - ___ 

 

4. 

Olle ska plantera 10 rosor. Han har fyra krukor att plantera i. 

Han planterar 2 rosor var i de 3 första krukorna.   

Hur många rosor kan han plantera i den sista krukan? 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D 

Frågor tillfälle 3 – 1A 

1. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___ + 4 = 9 b) 17 = 20 - ___ 

 

2. Samtala om vilket tal som kan stå i rutan så att uppdelningen av talet stämmer. 

a)    5 b)    13 

   

                                 11              19 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___+ 12 = 4 + 11  b) 4 + 4 = 17 - ___ c) 11 - 6 = ___ - 11 

 

4. 

Alva har två yngre syskon som heter Tim och Alexia. Tillsammans är de 19 år. 

Alexia är dubbelt så gammal som Tim. Alva är 10 år. 

Hur gamla är Alexia och Tim? 

 

 

  



  
 

V 

Bilaga E 

Frågor tillfälle 1 – 1B 

1. Samtala om vad som kan stå på andra sidan likhetstecknet.    

a) =7 b) 15= 

 

2. Samtala om vad som kan stå i de tomma rutorna så att uppdelningen av tal stämmer. 

a)     b)    6 

   

                                 13 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___+ 4 = 6 +___  b) ___ + 3 = 14 - ___ c) 4 + ___ = ___ - 4 

 

4. 

Lina ska köpa godis. Hon har 15 kronor. 

När hon har handlat har hon 5 kronor kvar. 

Vad har Lina köpt? 

 

2 kr   14 kr 

 

1 kr   4kr 8kr 

 



  
 

VI 

Bilaga F 

Frågor tillfälle 2 – 1B 

1. Samtala om vad som kan stå på andra sidan likhetstecknet.    

a) = 14 b) 8 = 

 

2. Samtala om vad som kan stå i de tomma rutorna så att uppdelningen av tal stämmer. 

a)     b)    8 

   

                                 15 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___+ 9 = 5 +___  b) ___ + 7 = 10 - ___ c) 9 - ___ = ___ - 9 

 

4. 

Olle ska plantera 10 rosor. Han har fyra krukor att plantera i. 

Hur kan Olle plantera sina rosor?  

 

 

 

  



  
 

VII 

Bilaga G 

Frågor tillfälle 3 – 1B 

1. Samtala om vad som kan stå på andra sidan likhetstecknet.    

a) = 9 b) 17 = 

 

2. Samtala om vad som kan stå i de tomma rutorna så att uppdelningen av tal stämmer. 

a)     b)    13 

   

                                 11 

 

3. Samtala om vad som kan stå på de streckade linjerna. 

a) ___+ 12 = 4 +___  b) ___ + 4 = 17 - ___ c) 11 - ___ = ___ - 11 

 

4. 

Alva har två yngre syskon som heter Tim och Alexia. Tillsammans är de 19 år. 

Alexia är dubbelt så gammal som Tim.  

Hur gamla kan barnen vara? 

 

 

 


