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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommer              

när elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några samband               

mellan elevernas attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga.  

Undersökningen gjordes med hjälp av en kvalitativ studie av fyra elever i slutet av årskurs 8.                

Datainsamlingen bestod av två delar, en observationsdel och en intervjudel. Empirin           

analyserades med hjälp av tematisk analys och ett teoretiskt ramverk. Ramverket består av             

tre attitydkomponenter som har totalt sju underkategorier som följs av kategorierna           

problemlösningsstrategi och metoder och procedurer. Attitydkomponenterna är: Kognitiva        

uppfattningar, Affektiva tillstånd och Upplevd kontroll. Underkategorierna benämns:        

Upplevd relevans, Upplevd svårighet, Uppfattningar om genus, Lust och glädje, Oro,           

missnöje och olust, Upplevd självförmåga och Upplevt kontextberoende. Analysresultatet         

består av fyra attitydprofiler, en för varje deltagare. 

Studien har bidragit till att attityder och strategier vid matematisk problemlösning bättre            

kan förstås. Resultatet indikerar att en positivare attityd även kan innebära en mer             

utvecklad problemlösningsförmåga. Ytterligare utkomst av studien är indikationer på att          

interventioner som stimulerar elevens tänkande om sitt eget tänkande (metakognition)          

gagnar elevens problemlösningsförmåga. Implikationer och fortsatta studier diskuteras. 

Nyckelord: attityd, grundskola, matematik, problemlösning, tematisk analys. 
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Abstract 

The purpose of this study is to better understand the attitudes and strategies that emerge               

when students solve mathematical problems and to test whether it is possible to             

demonstrate any connection between students' attitudes to mathematical problem solving          

and their problem solving ability. 

The survey was conducted with the help of a qualitative study of four students at the end of                  

year 8. The data collection consisted of two parts, one observation part and one interview               

part. The empiri was analyzed by thematic analysis and a theoretical framework. The             

framework consists of three attitude components which in total have seven subcategories,            

these are followed by the problem-solving strategy and the method and procedure            

categories. The attitude components are: Cognitive beliefs, Affective states and Perceived           

control. The subcategories are: Perceived relevance, Perceived difficulty, Gender beliefs,          

Pleasure and delight, Worry, dissatisfaction and unease, Self-efficacy and Context          

dependency. The analysis result consists of four attitude profiles, one of each participant. 

The study contributes with a better understanding of attitudes and strategies in            

mathematical problem solving. The result indicates that a more positive attitude can mean a              

more developed problem-solving ability. Further outcome of the study is that students’            

metacognition (thinking about your own thinking) benefit their problem solving ability.           

Implications and further research are discussed. 

 

Keywords: attitude, secondary school, mathematics, problem solving, thematic analysis.  

6 



 

Förord  

Tack till eleverna som deltog i min fallstudie samt deras lärare och skolans rektor som               

gjorde datainsamlingen möjlig. Tack till min dotter som deltog i min pilotstudie. Tack till              

alla mina barn för inspirerande mattesnack och tack till min fru för stark support. Tack till                

mina föräldrar och svärföräldrar för barnpassning och lån av studielya. Tack till min chef              

och mina kollegor för stöttning och visat intresse. Tack till kurskamrater som i samband              

med ventileringsseminariet har korrekturläst och lämnat viktig input till slutversionen av           

detta arbete. Tack till min handledare för givande diskussioner, vägledning och mycket            

värdefull feedback. 

Det har varit mycket lärorikt att skriva denna uppsats och jag ser redan att den färgar mina                 

tankar och idéer om hur jag möter mina elever och hur jag lägger upp min undervisning.                

Hoppas att du som läser detta arbete också får behållning av det. 

 

Stockholm september 2019 

 

 

Christian Svedenkrans 
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1 Bakgrund 

Skolinspektionens rapporter visar på att undervisningen i matematik i såväl grundskolan           

som i gymnasiet har stora brister (2009, 2010). Rapporterna pekar båda på samma brister              

och lyfter särskilt fram att eleverna får för lite träning i problemlösning och att flera elever                

endast får undervisning i begränsade delar av ämnet och ”de får därmed inte förutsättningar              

att utveckla olika förmågor såsom problemlösning, förmåga att se samband, resonera och            

uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt eller hantera matematiska algoritmer, procedurer.”           

(Skolinspektionen, 2009, s. 8). Dessa rapporter visar också på att flera lärare brister i att ge                

en tillräckligt varierad undervisning som anpassas för att möta olika elevers behov och             

förutsättningar. Detta kan i sin tur leda till en negativ påverkan på elevernas attityd till               

ämnet matematik. Ma & Kishor (1997) i sin metastudie av 107 studier om korrelationen              

mellan attityd till matematik och uppnådda resultat i matematik, pekar inte specifikt ut             

lärarnas undervisningssätt som enda påverkansfaktor på elevers attityd, men de kunde           

påvisa att elever i högstadieåldern har en påtagligt negativ attitydförändring till matematik.            

Under min egen praktik som lärare och lärarstudent har jag funderat en del över elevernas               

(och lärarnas) attityd till ämnet. Vidare så lyfter den senaste läroplanen, lgr 11 (Skolverket,              

2019) och särskilt tillhörande kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket,          

2017) fram vikten av att eleverna i högstadiet utvecklar sin problemlösningsförmåga. Med            

detta som bakgrund växte idéen fram om att skriva ett examensarbete om elevers attityder              

och strategier vid problemlösning. Med större förståelse för dessa fenomen kan en bättre             

undervisning planeras och utvärderas. 

2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommer              

när elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några samband               

mellan elevernas attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga.         

Följande två forskningsfrågor försöker således detta examensarbete besvara: 

● Vilka attityder och strategier synliggörs när elever löser matematiska problem? 

● Går det att påvisa några samband mellan elevers attityd till matematisk           

problemlösning och deras problemlösningsförmåga?  

Studien avgränsas till att undersöka dessa frågor i en elevgrupp från slutet av årskurs 8. Två                

skäl till denna avgränsning är dels att behörigheten för min ämneslärarutbildning riktar sig             
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till högstadiet dels att forskning har visat att under högstadieperioden så sker en betydande              

förändring i elevernas attityd till matematik (Ma & Kishor, 1997). 

3 Tidigare forskning 

Detta kapitel syftar dels till att redogöra för viktiga begrepp och tidigare forskning dels till               

att redogöra för ett teoretiskt ramverk som används i denna studie. 

3.1 Problemlösningsstrategier i matematik 
Matematik är ett av skolans äldsta ämnen och mycket är beforskat i området             

problemlösning och problemlösningsstrategier. Återkommande referens i denna litteratur är         

den ungersk-amerikanske matematikern George Pólyas (1887-1985) bok How to solve it           

som finns i svensk översättning från 1970 (Pólya). Än idag          

refererar läromedel till hans fyra faser för en effektiv         

problemlösningsstrategi (Hagland, Hedrén & Taflin,     

2005; Cederqvist Larsson & Gustafsson, 2014; Alfredsson,       

Brolin, Erixon, Heikne & Ristamäki, 2007). Dessa fyra        

faser är: Att förstå problemet, Att göra upp en plan, Att           

genomföra planen och Att se tillbaka och kontrollera        

resultatet. I figur 1 finns en schematisk bild över Pólyas          

fyra faser. I första fasen, när eleven ska förstå problemet,          

är det bra att ställa sig följande frågor: Vad söks?, Vad           

krävs?, Vad är givet?, Vad vet jag och Vad kan jag utgå            

från?. Dessa frågor fokuserar på problemets huvuddelar       

och kontrollerar att eleven förstår problemet. I andra        

fasen, när eleven ska göra upp en plan behöver eleven leta           

efter samband mellan det som är givet och det som är           

okänt i texten. Eleven kan fundera över om hen har löst ett            

liknande problem tidigare och då använda den       

lösningsmetoden på det nya problemet. Det kan även        

underlätta att formulera om problemet så att det blir tydligare vad frågan i uppgiften är. Det                

är även viktigt att använda all information som finns i uppgiften för att planen ska ges de                 

bästa förutsättningarna för att kunna genomföras. Följande frågor är bra att ställa sig;             

Känner jag igen problemet? Kan jag rita en figur? göra en tabell? rita en graf? ställa upp en                  

ekvation? eller resonera logiskt? I vilken ordning löser jag eventuella delproblem? I tredje             

fasen, att genomföra planen, är det viktigt att eleven följer sin plan. I denna fas behöver                
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eleven kontrollera de steg som görs i uppgiften och att det finns tydliga bevis för att varje                 

steg är rätt. Pólya (1970) framhåller att det är bättre om eleven har gjort upp sin plan själv.                  

Då är det mindre risk att något steg glöms bort, än om planen exempelvis är given av en                  

lärare eller ett läromedel. I fjärde och sista fasen, att se tillbaka och kontrollera resultatet,               

behöver eleven utvärdera om resultatet känns rimligt. Att även reflektera över processen och             

de tre första faserna är utvecklande för elevens generella problemlösningsförmåga (Pólya,           

1970).  

Även Frank Lester, professor emeritus i utbildningsvetenskap med inriktning mot          

grundskolematematik från Indiana University i USA refereras frekvent till i litteraturen.           

Lester intresserar sig för elevernas variation i angreppssätt för att lösa matematiska problem             

och har identifierat följande elva angreppssätt som elever i grundskolan vanligtvis använder            

sig av (Lester, 1988, s. 39): 

väljer ett eller flera räknesätt att utföra 

ritar en bild 

gör en strukturerad lista 

skriver en ekvation 

agerar ut situationen, gestalta, dramatisera 

gör en tabell eller diagram 

gissar, testar och kontrollerar 

arbetar baklänges 

löser ett enklare problem 

använder objekt eller modeller 

Lester med flera (Lester, 1988; Baraké, El-Rouadi & Musharrafieh, 2015) konstaterar i            

studier att elever inte sällan planlöst laborerar med siffrorna i texten utan att förstå deras               

matematiska betydelse och relation till varandra. Särskilt tydligt observerar Baraké et al            

(2015) i sin studie av libanesiska elever i årskurs 7 och 8 att väldigt få av dessa elever läser                   

och förstår implicita data när de ska lösa en textuppgift, även när dessa data är avgörande                

för att lösa problemet. Flertalet elever i Baraké et als studie (2015) har också svårt att välja                 

en strategi och att följa den tills de kommer fram till ett resultat. Ingen av eleverna i studien                  

kontrollerade om deras resultat var rätt eller ens rimliga. 

3.2 Metakognition 
I Pólyas (1970) fjärde fas för effektiv problemlösning ‒ att se tillbaka och kontrollera              

resultatet ‒ förväntas inte eleven bara bedöma rimligheten i sitt resultat, utan även             

reflektera över sin arbetsprocess och sitt matematiska tänkande. Denna reflektion kallas           
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även metakognition och bl a Desoete (2007) och Hodara (2011) påvisar att metakognition             

har en positiv påverkan på elevens lärprocess i matematik. Även Lester, Garofalo och Krolls              

studie (1989) visar att metakognitiva aktiviteter särskilt utvecklar elevernas         

problemlösningsförmåga. Hodara (2011) lyfter fram vikten av vägledning för att stimulera           

elevens tänkande över sitt eget tänkande, exempelvis kan läraren ställa frågor som: Vad             

gjorde du? Varför gjorde du det?. Desoete (2007) kommer fram till att metakognitiva             

färdigheter bäst tränas explicit för att förbättra problemlösningsförmågan och att det kan            

göras genom att eleven stimuleras att visa sin förståelse och förklara sina strategier. 

3.3 Elevers attityder till matematik och problemlösning 
Det har inte varit möjligt att finna så många studier om elevers attityder till just               

problemlösning i matematiken. Mer finns skrivet om elevers attityd till matematik som            

ämne. Ur denna litteratur kan några slutsatser dras som bör vara applicerbara även på              

området problemlösning. Exempelvis så vittnar en artikel från 2018 (Moyer, Robinson &            

Cai) om att elever i mellanstadiet som undervisas i en läroplan som lyfter fram              

problembaserat lärande, att dessa elever är mer positivt inställda till matematik även i             

högstadiet och på gymnasiet. Vidare så har Samuelsson (2008) visat att problembaserat            

lärande för elever i årskurs 7 är mer effektivt för att påverka elevernas inre motivation               

positivt än att eleverna räknar självständigt. Likaså redogör en artikel från 2013 (Gottfried,             

Marcoulides, Gottfried & Oliver) för en longitudinell studie som sträcker sig över 20 år och               

som påvisar ett positivt samband mellan deltagarnas inre motivation för matematik och            

genomförda högre studier. Studien följde alltså deltagare från 9 års ålder till 29 års ålder och                

studerade bland annat deras motivation för matematikämnet under de år som de gick i              

skolan. Studien gav indikationer på att attityden till matematik inte bara har en inverkan på               

elevens prestation i ämnet för stunden utan även på dess benägenhet att fortsätta läsa              

matematik och därmed också möjliggöra för och genomföra högre studier. Vidare så visade             

en indisk studie av 595 elever mellan 10 till 15 år och en förälder (mamma eller pappa) till                  

varje elev att förälderns attityd till matematik påverkade dess barns attityd i samma riktning              

och även dess resultat i matematik (Soni & Kumari, 2017). Avslutningsvis så visade ett              

projekt döpt till Mattitydprojektet (Petersen, 2012) på möjligheten att med genomtänkt           

pedagogik vända såväl elevers attityd till matematik som deras betyg från underkänt till             

godkänt. Projektet omfattade fyra matematiklärare som undervisade sex klasser i årskurs 1            

på gymnasiet. Fyra av klasserna hade yrkesorienterad inriktning och övriga två klasser            

tillhörde samhällsprogrammet. Attityden till matematik var generellt sett negativ i alla sex            

klasserna vid projektets början. Interventionen som studerades var att lärarna          

kompletterade sina genomgångar och elevernas räkneövningar med berättelser utifrån en          
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modell som forskaren hade presenterat för lärarna. Förutom elevernas ökade kunskaper och            

ökade intresse för matematik som visade sig i en attitydundersökning så ökade även lärarnas              

medvetenhet om sammanhangets betydelse för att motivera eleverna att arbeta med           

matematik. 

Ma & Kishors (1997) metastudie av 107 studier om korrelationen mellan attityd till             

matematik och uppnådda resultat i matematik visade på ett statistiskt säkerställt men litet             

samband mellan attityd och uppnådda resultat. Vidare så framkom det i metastudien att den              

negativa förändringen av elevernas attityd till matematik var som störst i junior high school              

relativt andra utbildningsperioder. Junior high school motsvarar ungefär det svenska          

högstadiet. 

3.4 Attitydbegreppet och ett teoretiskt ramverk för studien 
Även om det finns variationer i definitionen av vad en attityds olika delar består av, så tycks                 

litteraturen i stort vara överens om att attityd handlar om hur en person utvärderar              

någonting (ett objekt) utifrån t ex bra eller dåligt, positivt eller negativt (Ajzen 2001). Den               

här utvärderande delen i en attityd är central för att skilja en attityd åt från en uppfattning                 

eller en åsikt. Dessutom är en attityd relativt stabil över tid och svår att ändra (van                

Aalderen-Smeets, Walma van der Molen & Asma, 2012). 

En attityd är, som nämnts, uppbyggd av olika delar och litteraturen definierar dessa delar på               

lite olika sätt. Att mäta en persons attityd till någonting innebär alltså att mäta olika               

dimensioner eller komponenter i en persons attityd till ett visst objekt (Ajzen 2001). När van               

Aalderen-Smeets med kollegor gjorde sitt arbete för att ta fram ett teoretiskt ramverk för              

lärares attityd till ämnet naturvetenskap (science) fann de att i många studier och med stöd               

av psykologiska teorier delas ofta en attityd upp i tre komponenter: kognitiv uppfattning,             

affektivt tillstånd och beteende eller intention till beteende när personen möter ett objekt             

(van Aalderen-Smeets et al. 2012). Denna tredelade indelning utgick de sedan från när de              

sorterade och kategoriserade resultat från ett flertal studier om lärares attityd till sitt ämne.              

Den första delen i den tredelade indelningen är den kognitiva komponenten av en attityd              

och omfattar de utvärderande tankarna och uppfattningarna en person har om ett visst             

objekt. Den andra delen är den affektiva komponenten som består av känslor och humör              

som uppstår i mötet med samma objekt och den tredje komponenten är beteendet eller              

beteendeintentionen hos personen som möter objektet. Under bearbetningen av data om           

lärares attityd till ämnet naturvetenskap fann van Aalderen-Smeets med kollegor att den            

tredje komponenten, den om beteendet eller beteendeintentionen som uppstår i mötet med            

objektet, bättre kan beskrivas som en följd av lärarens hela attityd till sitt ämne (se figur 2                 

13 



 

där beteendeintentionen och beteendet kommer efter de tre komponenterna som definierar           

lärarens attityd till ämnet naturvetenskap). I samma databearbetning framträder istället en           

annan komponent i lärarnas attityd till sitt ämne. Denna komponent benämns som upplevd             

kontroll och delas upp i inre och yttre kontroll (van Aalderen-Smeets et al., 2012). Den inre                

kontrollen kallas på engelska för self-efficacy och innebär den egna upplevda kapaciteten för             

att förmå sig att utföra ett ändamålsenligt beteende i en viss situation. Nordlöf (2018) kallar               

den inre upplevda kontrollen för upplevd självförmåga. Den yttre kontrollen handlar om            

graden av upplevt beroende av kontextuella faktorer så som t ex läromedel, utrustning,             

klassrumsmöblering, ämnets status, elevsammansättning eller andra organisatoriska       

faktorer (Nordlöf, 2018). Denna yttre kontroll kallar Nordlöf för upplevt kontextberoende.           

Således kan den tredje komponenten, upplevd kontroll, i van Aalderen-Smeets et al. (2012)             

teoretiska ramverk uttryckas som två underkategorier i form av upplevd självförmåga och            

upplevt kontextberoende. 

Vidare så resulterar van Aalderen-Smeets et al. (2012) arbete i att även den första och den                

andra komponenten i lärares attityd till ämnet naturkunskap kan delas upp i tre respektive              

två underkategorier. Den första komponenten är Kognitiva uppfattningar och består av           

upplevd relevans, upplevd svårighet och uppfattningar om genus. Den andra komponenten           

är Affektiva (känslomässiga) tillstånd och består av lust och glädje (enjoyment) och oro.             

Alla tre komponenterna med underkategorier för en lärares attityd till ämnet           

naturvetenskap redovisas i svensk översättning i Nordlöfs licentiatuppsats från 2018, se           

figur 2.  
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Figur 2 ‒ Van Aalderen-Smeets et al. (2012) teoretiska ramverk översatt till svenska av              

Nordlöf (2018). Ramverket är framtaget för att studera grundskollärares attityd till ämnet            

naturvetenskap (science) och ramverket är oförändrat i Nordlöfs studie av lärares attityd till             

ämnet Teknik (2017). 

Nordlöf gör ingen skillnad på att van Aalderen-Smeets et al. (2012) teoretiska ramverk är              

framtaget för att studera lärares attityd till ämnes naturvetenskap. Hon använder ramverket            

oförändrat i sin studie av tekniklärares attityd till teknikundervisning (Nordlöf, 2017), vilket            

är rimligt då målgruppen (grundskollärare) och målgruppens attityd till ett visst objekt (sitt             

ämne) överlappar varandra väl och är mycket snarlika. På ett liknande sätt är det rimligt att                

inspireras av van Aalderen-Smeets et al. (2012) teoretiska ramverk när elevers attityder till             

och strategier för matematisk problemlösning ska studeras. Förändringarna omfattar främst          

definitioner av vad underkategorierna i varje delkomponent innebär för attityden hos en            

elev som löser ett matematiskt problem, samt att definiera var i ramverket elevens strategier              

för matematisk problemlösning hör hemma. Formuleringarna för att beskriva         

underkategorierna i varje delkomponent utgår från Nordlöfs definitioner (2018) och          

anpassningen till fallstudien i det aktuella arbetet redogörs kort för här.  

Upplevd relevans handlar om elevens upplevelse av hur viktig matematiken är för dennes             

liv. Vanliga påståenden som mäter detta är: ”Matematik är viktigt för att lösa problem.” och               

”Matematik är viktigt i det dagliga livet.”. Upplevd svårighet handlar om elevens upplevda             
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svårighet med matematik i jämförelse med andra ämnen. Vanliga påståenden som mäter            

detta är: ”Matematik är lätt” och ”Bara smarta människor kan förstå matematik.”.            

Uppfattningar om genus handlar om elevens tankar och uppfattning om män och kvinnors             

förmågor i matematik. Det är svårt att få ärliga svar på uppfattningar om genus, men               

påståenden som skulle kunna mäta detta är: ”Jag tror att män är bättre än kvinnor på att                 

förstå matematik.” eller ”Tjejer är bättre än killar på matte.”. Lust och glädje handlar om               

elevens känsla av lust inför eller att vara tillfreds med en matematisk problemuppgift. Oro i               

det här sammanhanget innebär elevens upplevelse av något slags missnöje eller olust inför             

eller under arbetet med en matematisk problemuppgift. Upplevd självförmåga innebär här           

elevens tilltro till sin egen förmåga att lösa en problemlösningsuppgift i matematik. Den             

upplevda förmågan bygger på interna beståndsdelar som kunskap och självförtroende i           

området. Upplevt kontextberoende innebär en elevs upplevelse av hur den påverkas av yttre             

faktorer. Yttre faktorer kan t ex vara hur mycket tid eleven har på sig för att lösa en uppgift                   

eller i vilket syfte den matematiska problemuppgiften ska lösas, t ex om syftet är att bli                

bedömd eller för att lära och öva eller som i den här fallstudien ‒ att hjälpa en KPU-student                  

med sin undersökning. 

Var i det teoretiska ramverket hör då elevens strategier för matematisk problemlösning            

hemma? Van Aalderen-Smeets et al. (2012) fann som sagt argument för att            

beteendeintentionen och beteenedet inte är en del av, utan är separerat från attityden.             

Beteendet är snarare en utkomst av attityden: 

First, based on the results of our review and in line with the TPB (Theory of Planned                 

Behaviour, författarens kommentar), we excluded the behavioral component as part          

of the underlying construct of attitude and added a new third component, which we              

labeled perceived control. As described before, we agree with Ajzen and Fishbein’s            

(1980) assertion that behavior and behavioral intention are conceptually different          

from attitudes and that this component should not be part of the construct of              

attitude itself. Instead, attitudes should be viewed as antecedents of behavioral           

intention, which determines actual behavior as stated by the TPB. Therefore, in our             

new framework, we include behavior and behavioral intention as outcomes of           

attitude and not as part of the theoretical construct of attitude itself. (van             

Aalderen-Smeets et al., 2012, s. 177) 

Följaktligen kan en problemlösningsstrategi ses som en beteendeintention eftersom en          

strategi för matematisk problemlösning i grundskolan beskrivs som en plan för hur ett             

problem ska angripas och lösas (Skolverket, 2017). Planen tolkas här som intentionen till en              

följd av ageranden. Dessa ageranden innefattar t ex att eleven tolkar uppgiftstexten genom             

att skriva upp eller markera för betydelsefull information, ritar en figur etc. (Lester, 1988).              

Även utförandet av olika matematiska metoder eller procedurer såsom t ex att summera             

något, att beräkna andelar eller proportioner, att göra en tabell, eller att lösa en uppgift               
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algebraiskt med ekvation blir till ageranden. Dessa ageranden sammantaget, alltså metoder           

för matematisk problemlösning och matematiska procedurer, kan sålunda placeras in i det            

som i ramverket benämns beteende.  

I och med detta kan ett teoretiskt ramverk för att studera elevers attityder till och strategier                

för matematisk problemlösning fastslås där de tre delkomponenterna i elevernas attityder           

utgörs av Kognitiva uppfattningar, Affektiva tillstånd och Upplevd kontroll som i sin tur             

ligger till grund för problemlösningsstrategier (beteendeintentioner) som följs av metoder          

och procedurer (beteenden). Ramverket kan då beskrivas som i figur 3. 

 

Figur 3 ‒ Teoretiskt ramverk för att studera elevers attityder till och strategier för              

matematisk problemlösning.  

4 Metod 

För att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommer när elever löser             

matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några samband mellan elevernas              

attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga så gjordes en          

kvalitativ studie (BjØrndal, 2018) av fyra elever i slutet av årskurs 8. Datainsamlingen bestod              

av två delar, en observationsdel och en intervjudel (BjØrndal, 2018). Empirin analyserades            

med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) och av det teoretiska ramverk som               

presenteras i avsnitt 3.4.  
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4.1 Upplägg och urval 
Under en eftermiddag i början av juni besöktes en grundskola. Skolans NO- och             

matematiklärare hade informerats om att deltagarna om möjligt skulle väljas ut så            

slumpmässigt som möjligt och att frivilligheten skulle vara stor. Undersökningen          

genomfördes under lektionstid, därför kom deras lärare att avgränsa urvalet av elever till             

elever som bedömdes förmögna att självständigt efter skoltid genomföra den          

lektionsaktivitet som var planerad. Ingen hänsyn togs till elevernas meritvärden. Bland           

möjliga elever som läraren slumpvis mötte i korridoren tillfrågades fyra stycken som            

samtliga tackade ja. 

Undersökningen genomfördes i ett avskilt grupprum med en deltagare i taget. Varje            

deltagare fick först arbeta med tre matematiska problemlösningsuppgifter        

(undersökningens observationsdel) och sedan delta i en semistrukturerad intervjudel som          

följde direkt på observationsdelen. Under hela tiden genomfördes ljudupptagning (BjØrndal,          

2018). Samtliga anteckningar, beräkningar, etc. samlades in och har använts som empiri            

(BjØrndal, 2018). Under observationsdelen genomfördes även fältanteckningar (BjØrndal,        

2018). Varje observation inklusive intervju tog 25-30 minuter. 

Deltagarna informerades inledningsvis om undersökningens syfte, upplägg och vikten av          

deras frivillighet i sitt deltagande. En undersökningsguide med sexton punkter och sju            

frågor användes som stöd för intervjudelen, se bilaga 1. Undersökningsguiden utgick från            

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-      

vetenskaplig forskning. Dessa principers fyra huvudkrav redovisas i en sammanfattning i           

bilaga 2. 

Tre stycken matematiska problemuppgifter hade konstruerats för observationsdelen. Dessa         

tillsammans med rätt svar redovisas i bilaga 3. Uppgift 2 och uppgift 3 är hämtade från ett                 

läromedel för årskurs 8 och uppgift 1 kommer från TV-programmet “Bättre än en             

femteklassare”. Alla uppgifterna kan för den vana och skickliga problemlösaren lösas med            

hjälp av ekvationslösning, vilket är en problemlösningsstrategi som ofta undervisas i årskurs            

8. Alla tre uppgifterna lämpar sig även att lösas genom att exempelvis rita figurer och att                

resonera sig fram till rätt och rimliga svar eller att iterera sig fram till ett svar genom att                  

först pröva ett startvärde som man sedan justerar utifrån de slutsatser som kan dras. 
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4.2 Pilotstudie 
För att finna brister i metoden för datainsamlingen genomfördes en pilotstudie tidigt i             

arbetet. Då valdes en elev ut som observerades och intervjuades. Av pilotstudien framkom             

att det var viktigt att tydligt särskilja observationsdelen och intervjudelen åt samt att som              

observatör/intervjuare vara observant på att inte lockas in i en lärarroll i relation till              

deltagaren (BjØrndal, 2018). I ljudupptagningen av pilotstudien framträdde det tydligt i           

vissa passager hur observatören föll in i en undervisande roll. 

Ytterligare lärdom av pilotstudien var att det är viktigt att presentera alla tre uppgifterna för               

deltagaren på en och samma gång. På det sättet eliminerades momentet att gripa in och               

”störa” när nästa uppgift presenteras. Med alla tre uppgifterna presenterade från början            

ökade också deltagarens frihet i att välja ordningen själv och att växla sitt arbete mellan               

uppgifterna. 

4.3 Analysmetod ‒ tematisk analys med teoretiskt ramverk 
För att analysera empirin från observationer och intervjuer användes deduktiv tematisk           

analys. Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster             

(teman) i en datamängd. Ett tema fångar någonting viktigt i empirin i relation till studiens               

forskningsfråga och representerar någon grad av mönster eller mening som framträder i            

data (Braun & Clarke, 2006). Den deduktiva tematiska analysen innebär att temana helt             

eller delvis knyts till ett teoretiskt ramverk. Till skillnad från en induktiv tematisk analys där               

temana framträder utan att forskaren utgår från någon teori (Braun & Clarke, 2006). 

En tematisk analys är en iterativ process som följer sex faser, se bilaga 4. Analysen av                

empirin i denna studie följer i stort dessa faser. Första fasen, att lära känna insamlad data                

gjordes genom att studera deltagarnas anteckningar och mina egna fältanteckningar och           

övriga noteringar som observatör (även från intervjun) samt att lyssna på inspelningarna            

och transkribera dem. Under arbetets gång har transkriberingarna återkommande lästs          

igenom ett flertal gånger. I andra fasen, att generera inledande koder så delades all data               

upp i olika grupper. Markeringar om exempelvis deltagarens känslouttryck,         

motivationsförändringar, självkritik, strategier och metodval, rimlighetsbedömningar,      

metodfel, uttryck av säkerhet eller osäkerhet, interaktioner med observatören, användning          

av äldre och nyare kunskaper och markeringar av när deltagaren bytte uppgift gjordes. Även              

lämpliga citat markerades. I tredje fasen, leta efter teman så sorterades kodningarna och             

citaten under teman som finns i det teoretiska ramverket i avsnitt 3.4 ‒ Kognitiva              

uppfattningar, Affektiva tillstånd, Upplevd kontroll, Problemlösningsstrategier och Metoder        

och procedurer. I fas fyra och fem, granska teman, definiera och namnge dem så delades               
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temana upp i underteman ‒ Upplevd relevans, Upplevd svårighet, Uppfattningar om genus,            

Lust och glädje, Oro, missnöje och olust, Upplevd självförmåga och Upplevt           

kontextberoende. Koderna från transkriberingarna prövades för i vilket undertema de bäst           

hörde hemma. Koderna kunde även placeras i temana Problemlösningsstrategier eller          

Metoder och procedurer. I fas sex, producera rapporten framställdes en attitydprofil för            

varje deltagare. Dessa sammanfattade deltagarens nivå i respektive tema eller undertema           

och med citat förstärktes illustrationen av respektive profil. Attitydprofilerna låg sedan till            

grund för diskussion mot tidigare forskning. 

4.4 Metodkritik 
Det kan vara svårt att i kvalitativa studier med ett fåtal objekt upprepa ett likvärdigt utfall                

(BjØrndal, 2018), i detta fall att generera fyra liknande attitydprofiler för fyra andra elever.              

Så reliabiliteten ‒ pålitlighet för om studien går att upprepa med samma resultat             

(Reliabilitet, u.å.) ‒ har sina begränsningar. Däremot är det troligt att en likvärdig studie              

skulle visa liknande indikationer inom varje attitydprofil.  

Validiteten ‒ att studien mäter det studien ämnar att mäta (Validitet, u.å.) och att den bidrar                

till studiens forskningsfrågor ‒ kan å andra sidan anses god. Det teoretiska ramverket som              

används för studien bygger på tidigare forskning om attitydens påverkar vid lärande. Likaså             

är den tematiska analysen som används en beprövad metod för att uttolka mönster i en               

datamängd. Dessutom bidrar lärdomarna från pilotstudien till att den slutgiltiga          

datainsamlingen blev mindre påverkad av att observatören går in i en lärarroll, än om              

undersökningen skulle ha genomförts utan att ha föregåtts av en pilotstudie. En brist i              

studiens genomförande kan ha varit att det teoretiska ramverket inte helt och hållet var              

framskrivet och klart när datainsamlingen gjordes. En konsekvens av detta kan vara att             

ramverket kan vara färgat av intryck från genomförda observationer och intervjuer. Å andra             

sidan gav erfarenheten från datainsamlingen större förståelse för den tidigare forskningen           

som det teoretiska ramverket bygger på. Även urvalsmetoden utgör en brist i denna studie.              

Vilka elever som kunde delta begränsades nämligen av villkoret att dessa elever skulle vara              

förmögna att genomföra en lektionsaktivitet på egen hand efter skoltid. Denna           

begränsning gör att vi kan anta att eleverna som deltog i studien är något mer               

ansvarstagande för sitt lärande än vad genomsnittet för en elev i slutet av årskurs 8 är.                

Vidare så kan observatörens närvaro ha haft viss påverkan på deltagarnas attityd till arbetet              

som skulle utföras (BjØrndal, 2018). Detta skulle således kunna ge ett litet utslag i              

attitydbegreppets tre komponenter ‒ kognitiva uppfattningar, affektiva tillstånd och upplevd          

kontroll. Likaså skulle valet av djur i uppgift 1 och 3 kunna ha en mindre och troligen                 
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omedveten påverkan på deltagare med muslimsk tro. I dessa uppgifter förekommer           

nämligen enligt islam, de orena djurarterna gris och hund. 

5 Analysresultat 

I detta avsnitt redovisas analysresultatet av datainsamlingen. Redovisningen görs i form av            

fyra attitydprofiler, en för varje deltagare i studien. För att i avsnitt 6 (Diskussion,              

implikationer och slutsatser) minska risken för att omedvetna förutfattade meningar          

påverkade av kön och etnicitet ska påverka tolkningen, så redovisas profilerna könlösa och             

med kodnamnen Alfa, Beta, Gamma och Delta. Varje attitydprofil inleds med en            

sammanvägd bild av deltagarens nivå i respektive tema eller undertema. Teman och            

underteman utgörs av attitydbegreppets komponenter och underkategorier. Rubrikerna för         

attitydbegreppets underkategorier är: Upplevd relevans, Upplevd svårighet, Uppfattningar        

om genus, Lust och glädje, Oro, missnöje och olust, Upplevd självförmåga och Upplevt             

kontextberoende. Innebörden av dessa kategorier redovisas i avsnitt 3.4. Efter          

attitydprofilens inledning följer en beskrivande text som med stöd av citat underbygger den             

sammanvägda bilden från inledningen. I den beskrivande texten framträder även teman för            

deltagarens problemlösningsstrategier, metoder och processer. En sammanfattande       

sammanställning av de fyra profilerna redovisas i tabell 1. 
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5.1 Sammanfattning av attitydprofilerna 
Tabell 1. ‒ sammanfattning av attitydprofilerna 

 Alfa Beta Gamma Delta 

Kognitiva uppfattningar 
 

Upplevd relevans 

 

Upplevd svårighet 

 

Uppfattningar om genus 

 

svår att tolka hög hög varken hög el. låg 

hög låg låg relativt hög 

- - - - 

Affektiva motstånd 
 

Lust och glädje 

 

Oro, missnöje och olust 

 

låg relativt hög hög neutral 

oro och olust viss frustration kort missnöje neutral 

Upplevd kontroll 
 

Upplevd självförmåga 

 

Upplevt kontextberoende 

 

låg relativt hög relativt hög relativt hög 

viss viss - viss 

 

Problemlösningsstrategi vag problem- 

lösningsstrategi, 

testar sig fram, 

experimenterar, 

eventuell viss 

rimlighets- 

bedömning 

algebraisk, gör en 

tabell för variabel, 

och uttryck, ritar 

ett koordinat- 

system i uppgift 2 

där tid 

förekommer, 

rimlighets- 

bedömer 

drar slutsatser 

ur texten, 

skriver ner vad 

hen tänker för 

att inte missa 

något, 

rimlighets- 

bedömer i 

uppgift 1 0ch 3 

omfattande 

tolkningsarbete, 

ritar, markerar i 

texten, tycks ha 

bristande 

läsförståelse, 

arbetar dock 

metodiskt, 

Metoder och procedurer skriver ner 

fakta, prövar 

division för att 

det känns rätt 

skriver ner fakta, 

använder 

balansmetoden, 

kontrollerar svar 

i uppgift 1 och 3 

så väljer hen ett 

startvärde i 

mitten och 

itererar sig 

fram, 

skriver ner fakta, 

brister i enkla 

räkneoperationer 

 

Tid deltagaren valde att 

arbete med uppgifterna. 

ca 15 minuter ca 24 minuter ca 17 minuter ca 23 minuter 

Ville deltagaren åter- 

ta problemlösning under 

intervjudelen? 

ja nej ja nej 

Resultat på uppgifterna. fel svar på 

uppgift 1 och  2, 

inget svar på 

uppgift 3 

inget svar på 

någon av 

uppgifterna 

rätt svar på 

uppgift 1 och 3, 

fel svar på 

uppgift 2. 

inget svar på 

uppgift 1 och 3, 

vagt formulerat 

fel svar på 

uppgift 2 
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5.2 Attitydprofil Alfa 
Alfa är kort till växten för sin ålder och lite insjunken i sin kroppshållning, har ett svagt                 

handslag och en undflyende blick när vi hälsar. Hen rör sig lite osäkert på sin stol och tar                  

avvaktande emot den inledande informationen. Alfas upplevda relevans för matematik är           

svår att tolka, men hens upplevda svårighet med matematik är hög. Det affektiva tillståndet              

är främst oro och olust. Vidare så uppvisar Alfa låg upplevd självförmåga såväl i kunskap               

som självförtroende och ett visst kontextberoende finns. Uppfattningar om genus          

framträder inte vid detta tillfälle. 

Alfa angriper uppgifterna utan närmare plan eller eftertanke. Hen experimenterar med           

siffrorna och prövar om resultaten från något räknesätt känns bra. Exempelvis säger hen             

efter en minuts arbete med uppgift 3: ”Jag försöker gångra mig fram till det som låter bäst.”.                 

Alfas osäkerhet framträder återkommande, såsom exempelvis i början av observationspasset          

då Alfa arbetar med uppgift 2, hen säger: ”Eh, de går. Eh, jag måste bara… Lite svårt att                  

tänka högt. Vänta här… det är ju… jag vet inte riktigt hur jag ska tänka.”. ”Är det på uppgift 2                    

du tittar?”, frågar jag. ”Ja, [Alfa skriver 60 30 1 st] det första som kommer upp är något med                   

delat. Kan skriva upp det.”. Alfa delar 60 med 2 och 30 med 2 och fortsätter: ”Man kanske                  

ska ta minus. Det blir nog bara tretti. Ska nu testa en sak. Om man båda delar dom på två.                    

Då blir det tretti, femton. Sen tar man det plus. Det blir fyrtiofem. eh,... Det kanske tar                 

fyrtiofem minuter. Kommer inte ihåg hur man räknar ut de här.”. Trots brist på strategi och                

säkerhet hos Alfa så kan det ur slutet av ovanstående citat tolkas som att Alfa i alla fall göra                   

en viss rimlighetsbedömning av sitt svar eller så står uttrycket bara för hens generella              

osäkerhet. Hur som helst så kommer Alfa några minuter senare tillbaka till uppgift 2 igen.               

Nu ursäktar hen sig samt blir lite frustrerad och avslutar med att uttrycka en känsla av                

pinsamhet: ”Vi hade det här på ett prov. Aah, jag har glömt bort allting. Min hjärna har ställt                  

om till sommarlovsläge… Jag går till nästa. Jag har verkligen glömt bort hur man gör. Det                

här känns pinsamt.”. Alfa ägnar sig nu en stund åt uppgift 1. Hen noterar fakta från texten                 

och peppar sig själv: ”Nu ska jag verkligen tänka annorlunda här.”. Alfa skriver 2x4=8. delar               

36 med 8 skriver att det är lika med X. Alfa säger: ”Vet inte vad det där blir.” och pekar på                     

36/8. Stryker över det och utbrister: ”Ah, ah, men ok. två plus fyra är lika med sex.”. Hen                  

skriver 2+4=6 och fortsätter: ”Trettisex delat på sex är lika med sex.”. Alfa skriver ovetandes               

om sin effektiva metod 36/6 = 6 och fortsätter lika oreflekterat med att skriva 6/2 = 3 och                  

säger sedan: ”Tre grisar och tre höns. Ska bara dubbelkolla det här.”. Hen skriver 3x2 = 6                 

och 4x4=12. Gör sedan en paus innan hen stryker över och skriver 3x4=12 för att               

avslutningsvis säga: ”Jag får bara fram det till att det är tre grisar och tre höns.”. Alfa nöjer                  

sig med detta och går vidare till uppgift 3. Här fortsätter hen att experimentera med siffror                
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från texten. Först 68/20, som hen skriver är 30,4. Sedan 68/4 som hen efter en omständlig                

iteration i tabellform, liknande en omvänd multiplikationstabell beräknar korrekt till 17. Alfa            

vet dock inte vad hen ska göra med denna kvot utan utbrister: ”Asså, jag vet inte. Jag kan                  

inte mer.”. Efter drygt 15 minuter ger Alfa upp och vi går över till intervjudelen. 

Under intervjun framgår det än tydligare att Alfa inte har någon tydlig strategi för att               

angripa matematiska problemuppgifter. Alfa har svårt att förstå mina frågor om detta och             

hen berättar att hen känner igen typen av uppgifter från tidigare detta läsår, men kan inte                

minnas hur man ska angripa dem. Alfa säger exempelvis: ”Jag tror det var algebra eller jag                

tror inte jag kommer ihåg vad det heter. Ah, geome… ag jag kan inte sånt där. Det var nog                   

algebra.” och ”Det var den här terminen och då kom jag på hur man skulle göra. Jag försökte                  

komma på det igen, men jag kom inte på det.” och ”Som sagt, den här typen av frågor tycker                   

jag är svåra. Vi har inte gått igenom dem så mycket. Som sagt, väldigt svåra. Har inte riktigt                  

pluggat på dem. Eller just såna sortens frågor.”. Senare i intervjun när vi pratar om uppgift 3                 

och jag frågar vad Alfa tänker när hen ser den så svarar hen med en suck: ” Först blir jag väl                     

lite stressad av att jag inte kan den ordentligt och sen tänker jag lite olika. Jag testar olika                  

metoder. Testar om någon känns rätt. Men det känns som att jag inte kommer fram till                

någonting bra. Jag försöker typ gräva fram ur minnet när man gjorde de här talen, men jag                 

kommer inte ihåg.”. Jag frågar om hen kan beskriva metoden och får till svar: ”Jag tänkte                

typ. Det här är svårt.”, men så plötsligt väcks motivationen hos Alfa och hen börjar resonera                

om en ny väg framåt i uppgiften. På grund av strukturen för mitt upplägg får jag tyvärr                 

avbryta Alfas nytända engagemang och efter ytterligare något svar om att Alfa kände att hen               

skulle använda division i alla uppgifter så frågar jag avslutningsvis om det är något mer Alfa                

vill säga när hen nu har deltagit i den här aktiviteten. Alfas svar: ”Det var roligt. Det är roligt                   

att kunna hjälpa till.” vittnar om att Alfa under arbetets gång har fallit in i en kontext av                  

bedömning och prestation och nu stärker sig själv genom att komma på att arbetets syfte här                

faktiskt var att hjälpa en lärarstudent. 

5.3 Attitydprofil Beta 
Beta möter mig med ett engagerat och intresserat leende, ett lätt och bekvämt handslag och               

lyssnar aktivt på mina instruktioner. Sammantaget så verkar Betas upplevda relevans för            

matematik vara hög och hens upplevda svårighet med matematik är låg. Det affektiva             

tillståndet vid detta tillfälle är en blandning av lust och frustration. Vidare så visar Beta               

relativt hög upplevd självförmåga när det gäller kunskap och självförtroende. Beta visar på             

ett visst kontextberoende medan uppfattningar om genus inte framträder vid detta tillfälle. 
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Beta angriper uppgifterna i ordning och tämligen omgående visar hen på en strategi där hen               

ställer upp en tabell och för in fakta från texten. Beta skriver variabeln x i en av tabellens fält                   

och kompletterar andra fält med olika uttryck. Utifrån detta sätter hen upp en ekvation där               

lösningen dock blir negativ. Besvärat upptäcker Beta orimligheten i detta och går tillbaka till              

sin tabell för att göra några ändringar som sedan leder till en justerad ekvation. Strax               

därefter utbrister Beta: ”Det här blir inte rätt. Jag kommer inte ihåg hur jag skulle… eh. Nej                 

det kan inte vara rätt. Trettisex minus… [ej hörbart]. Vet inte vad jag ska skriva.”. Nu lämnar                 

Beta uppgift 1 och går över till uppgift 2 och försöker med samma algebraiska angreppssätt               

lösa även denna uppgift, men kör snart fast. Går tillbaka till uppgift 1 och ser nu att hen har                   

blandat variabelns betydelse på två ställen. Ändrar detta, men kör fast igen. Ber om att få                

använda miniräknare, men ekvationslösningen blir ändå negativ. Beta verkar dock          

medveten om syftet med övningen och säger: ”Jag känner mig inte till stor hjälp. Jag vet inte                 

[börjar läsa mumlande igen] Jag vet inte.”. Därefter byter Beta tillbaka till uppgift 2 och               

byter då också strategi för den uppgiften. Hen ritar upp ett koordinatsystem och graderar              

horisontalaxeln med 10, 20, 30, 40, 50 och 60 samt namnger den till Tid, men fastnar snart                 

och går vidare till uppgift 3. Beta inleder även denna uppgift med att göra en algebraisk                

tabell som leder till en ekvation som hen löser med balansmetoden. Dock uppstår ett              

elimineringsfel som Beta upptäcker, men lösningen blir ändå orimlig och hen säger: ”Fan ….              

det här blir jättefel.”. Beta suddar kraftigt och fortsätter:  ”Jag blir jättefrustrerad.”. 

Jag visar förståelse för Betas frustration och erbjuder mer tid över lunchrasten, men också              

en möjlighet att avbryta här och övergå till intervjudelen. Beta svarar: ”Nä, det är lugnt. Du                

kan ställa frågor.”. Beta visar återigen på kontextuellt beroende (medvetenhet) och säger:            

”Ja, nä jag känner mig inte till jättestor hjälp men…”. Jag svarar att hens bidrag har varit                 

mycket värdefullt och efter 24 minuters arbete börjar vi intervjun.  

Jag inleder med att fråga om hens frustration på slutet och vad den stod för. Hen svarar:                 

”Ehm asså, jag tror att jag blir mest frustrerad för att jag har gjort de här uppgifterna innan,                  

men det kändes lite irriterande att jag inte kommer ihåg. Så jag önskar att jag bara hade                 

kunnat, jag kommer ihåg att jag klarar av de här, jag tror att det var just de här. Jag tror att                     

det var första uppgiften. Jag kommer ihåg att jag klarade den, att jag förstod den att jag bara                  

önskar att jag hade tränat på den mer.”. ”När lärde du dig denna strategi”, frågar jag. Beta                 

svarar: ”Det var det här läsåret, men det var ungefär … några månader sen, så jag kommer                 

inte ihåg riktigt hur man gjorde. Men jag hade önskat att jag bara hade gått igenom det                 

någon gång till eller typ så här fått gå igenom det igen.”. Vi pratar vidare om olika strategier                  

och favoritmetoder samt hur hen har lärt sig sina. Exempelvis prövar Beta sin algebraiska              

tabellstrategi på alla tre uppgifterna, men vid andra försöket med uppgift 2 byter hen              
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strategi och ritar ett koordinatsystem. Beta motiverar sina strategival på följande sätt: ”eee,             

ahom, här på uppgift 2 tänkte jag på minuter och då kopplade jag det till tid. Här [pekar på                   

uppgift 3] får jag totalt, hur mycket det är totalt och att det är två olika personer, objekt, eh                   

hur säger man. Varelser. Så då tänkte jag att man jämför dom och när jag tänker på                 

jämförelse så tänkte jag på algebra också eller att de tillsammans blir det totala och att det                 

har med algebra att göra.”. När jag frågar hur Beta har lärt sig sina strategier och när hen                  

lärt sig dem så svar hen: ”Jag gick igenom dem själv, för första gången den här terminen, i                  

matteboken för det var uppgifter liknande de hära, uppgift 1 och 3. De har jag lärt mig själv                  

utifrån beskrivningen som står vad man ska gör längst upp i matteboken. Om jag går igenom                

dom så brukar jag, försöker jag göra uppgifterna själv sen efteråt.”. 

5.4 Attitydprofil Gamma 
Gamma har en upprätt kroppshållning, tar stadigt i hand och ser mig i ögonen när vi hälsar.                 

Hen är klädd moderiktigt för sin ålder och väntar otåligt på att få börja med uppgifterna.                

Gamma kommer med en hög nivå av upplevd relevans och låg nivå av upplevd svårighet. Det                

affektiva tillståndet lust och glädje är hög och missnöje framträder bara en kort stund när               

Gamma inte kommer framåt med ett algebraiskt angreppssätt i uppgift 2. Upplevd            

självförmåga är överlag hög, men varierar med uppgifterna och var i observations- och             

intervjuprocessen vi är. Varken uppfattningar om genus eller upplevt kontextberoende          

framträder under observationen eller intervjun. 

Gamma börjar med att läsa igenom alla tre uppgifterna och uttrycker: ”Det är ju ganska               

basic.”, men säger också till sig själv att hen ”ska läsa så långsamt som möjligt”. Vidare så                 

visar hen på en strategi för att minska risken för fel genom att säga att hen ”Ska försöka                  

skriva det jag tänker så att jag inte missar någonting.” Sedan säger Gamma: ”Nu ska jag                

chansa.” och tar ett värde som ligger ungefär i mitten mellan de möjliga svaren i uppgift 1.                 

Efter en iteration och kommentaren: ” Jag försökte bara ta det logiska. Asså, eller ta de mest.                 

Om det är 6 grisar då är det 24 då borde det vara ganska nära till hands. Det blir 6 höns då                      

också.”, så är Gamma framme vid rätt svar. Hen skriver ner det tydligt och välformulerat och                

går sedan vidare och läser uppgift 2. Gamma gör bara två korta noteringar och går sedan                

snabbt vidare till uppgift 3. Hen drar slutsatser ur texten genom att bl a säga: ”Så de får inte                   

vara mer än 20 hundar och människor?”. Gamma väljer då ett värde i mitten och använder                

sedan samma iterativa metod som i uppgift 1. Hen skriver och suddar, skriver och suddar               

och kommer snabbt fram till rätt svar även i denna uppgift. I både uppgift 1 och 3 har                  

Gamma  även kontrollräknat att svaren stämmer. 
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Nu går Gamma tillbaka till uppgift 2 och prövar ett algebraiskt angreppssätt som följs av en                

lång tystnad innan hen utbrister: ”Vet inte om rätt, men chansar. Tre X, lika med, va' fan gör                  

jag nu?”. Tystnaden fortsätter, Gamma verkar fortsätta tänka under ett affektivt tillstånd av             

missnöje tills hen byter metod och med låg grad av upplevd svårighet och hög grad av                

upplevd självförmåga övertygar sig själv om att det tar Liam och Alex 45 minuter att måla                

staketet tillsammans. Gamma skriver återigen ett tydligt och välformulerat svar, denna gång            

dock utan att kontrollräkna eller att göra en rimlighetsbedömning. Gamma upplever att hen             

har rätt på alla tre uppgifterna och känner sig klar med sitt arbete efter knappt 17 minuter då                  

vi går över till intervjudelen. 

Gamma uttrycker en varierad upplevd självförmåga med avseende på både kunskap och            

självförtroende inom områdena som de tre uppgifterna handlar om. Uppgift 1 och 3 handlar              

om två- och fyrbenta varelser medan uppgift två handlar om tid, dubbelt och hälften. Den               

senare uppgiften säger Gamma att hen inte är lika van vid och känner viss osäkerhet kring.                

Uppgifterna om fyr- och tvåbenta varelser har hen räknat liknande uppgifter på och då              

använt samma metod som för dessa ‒ att iterera sig fram till rätt svar. En metod som                 

Gamma säger att hen lärt sig tidigt. Hen säger: ”Det är den enda jag kan.”. ”Var har du lärt                   

dig den eller hur har du lärt dig den?”, frågar jag. Gamma svarar: ”Det kanske är den mest                  

självklaraste, asså att man delar upp det på hälften. Det har man gjort sen man var liten.”.                 

”Hur liten?”, frågar jag. ”När jag började med dividerat och sånt där.”, svarar Gamma. 

Vi diskuterar uppgift 2, om att måla ett staket och Gamma är fortfarande säker på att hen                 

har rätt svar. Dock när Gamma för ett logiskt resonemang kring uppgiften och jag inte kan                

hålla mig från att intervenera med en fråga om vad de faktiskt frågar efter i uppgiften, så                 

tystnar Gamma och verkar börja fundera över rimligheten i sitt svar. Detta följs av ny               

motivation hos Gamma att verkligen komma fram till rätt svar. På grund av tidsbrist kan               

Gamma tyvärr inte ges utrymme för detta, men tipsar sig själv i en slutkommentar: ”Man               

måste tänka om och då måste man ju först och främst skriva ut så man inte missar                 

någonting. Annars blir man förvirrad.” 

5.5 Attitydprofil Delta 
Delta kommer tidigare än avtalad tid och börjar gärna så snart som möjligt. Hen pratar               

snabbt, men tydligt. Hen har ett neutralt handslag och ett kroppsspråk som signalerar att              

”nu får vi det här gjort”. Delta lägger mycket av tiden på att tolka uppgifterna och det finns                  

tecken på att läsförståelsen är en brist och ett hinder för att komma vidare. Delta prövar                

utan större framgång olika strategier och hoppar frekvent mellan uppgifterna. Delta har            

varken en hög eller låg upplevd relevans av matematik, medan den upplevda svårigheten             
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jämfört med andra ämnen är ganska hög. Även de affektiva tillstånden under denna aktivitet              

är tämligen neutrala. Vidare så är Deltas upplevda självförmåga med avseende på kunskap             

och självförtroende ganska hög. Hen visar även ett visst kontextberoende medan           

uppfattningar om genus inte går att utläsa vid detta tillfälle. 

Delta visar som sagt vissa brister i läsförståelse, men arbetar flitigt med strategier för att               

angripa uppgifterna. Hen frågar sig om hen ska rita till uppgiften, hen markerar i texten,               

betonar viktiga ord och noterar fakta på separat blad. Delta ställer frågor på ett sånt sätt att                 

min respons blir en hjälp för hen att tolka texten. Trots det omfattande arbetet med att tolka                 

uppgifterna fastnar Delta i problemlösningen då enklare divisioner blir till räknefel som i sin              

tur leder till orimliga svar. Delta säger till exempel: ”Jag tar tvåan [uppgift 2]. Liam målar ett                 

staket på 60 minuter [skriver 60 min = Liam]. Alex kan måla samma staket på 30 minuter                 

[skriver 30 min = alex]. Hur lång tid tar det för killarna att måla tillsammans [betonar                

tillsammans] om de målar exakt lika länge? ehm Jag fattar inte riktigt den här, för att här                 

står det att han målar på 60 minuter och han på 30, men om de målar tillsammans lika                  

länge ska man då ta typ då att Alex målar på 60 minuter?”. Jag svarar: ”De arbetar lika länge                   

båda två och de gör det samtidigt. Hur lång tid tar det då?”. Delta fortsätter:”Jaa, jag tänker                 

att man kanske typ ska plussa ihop båda tiderna och sen kanske man får fram svaret.                

[skriver 60 + 30] Asså jag vet inte riktigt hur man får fram svaret. Eller hur man ska tänka.                   

MEN eh jag tror kanske man ska plussa ihop båda deras minuter och sedan få fram svaret på                  

hur lång tid det tar för killarna att måla tillsammans om de målar exakt lika länge. Ehm men                  

jag vet inte riktigt, jag får tänka på den.”. Delta lägger undan uppgift 2 byter till uppgifter 1.                  

Hen läser: ”På en bondgård finns det lika många grisar som höns. ehm Totalt har de                

tillsammans 36 ben. Hur många grisar finns det på bondgården?” och säger: ”ehm då är det                

också samma med grisar [skriver grisar = 4 ben och höns = 2 ben] höns två. Man får inte                   

veta hur många grisar och hur många höns och det är det man ska ta redan på tror jag här                    

ehm och då tror jag man får testa sig fram för att hitta svar. … Så man kanske delar det på                     

hälften så får man säkert [skriver 36/2, räknar kort division, men räknar det till 14] ehm                

fjorton, fjorton … fjorton gånger två … [skriver] det här kommer heller inte riktigt att               

stämma, för att om man skulle dela 36 på 14 ehm om man tänker att det är hälften grisar                   

hälften höns eh så skulle det bli hönsen skulle bli 28 det skulle bli 28 stycken och det står att                    

det är bara 36 ben så det kan heller inte riktigt stämma ehm en två tre fyra fem sex sju [Delta                     

har dragit sju streck] Fjorton ben. … Det kan möjligtvis vara att det finns, man ska räkna ut                  

hur många grisar, men det kan va att det finns sju höns, fast grisarna … Det kan vara så att                    

det finns sex eller sju grisar på bondgården fast jag är inte riktigt säker på den. För att det                   
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var lite svårt att skilja på liksom om de menade hur många ben det fanns och hur många                  

grisar.”. 

Jag frågar Delta om strecken som hen har dragit. Hen har en grupp om sju streck och en                  

grupp om fem streck. Jag får till svar att strecken står för hur många höns det finns, men att                   

hen inte är klar med grisarna och inte heller säker på hur många de är. Delta har nu alltså                   

glömt den inledande informationen i uppgiften om att det är lika många grisar som höns. På                

ett liknande sätt rör Delta ihop sitt arbete när hen tolkar texten i uppgift 3: ”på den här i alla                    

fall [pekar på uppgift 3] så står det att det är sammanlagt tjugi hundar, tjugi h och sen plus                   

tjugi människor, tjugi m och det blir fyrtio tillsammans [skriver 20h+20m=40] och det stod              

att det totalt blev 68 ben ehm det blir typ lite samma med den här. Det blir lite svårt att                    

skilja ben och nu hundar ehm men eh det kanske kan va’ så att man delar det på hälften här                    

också ehm två … trettifyra ben … tjugi hundar … jag vet inte riktigt men det måste i alla fall                    

vara mer människor eller färre hundar än människor eftersom de har mer eller fler ben än                

vad människor har [börjar skriva 20x+20 = 68] eller så kanske man kan räkna ut det genom                 

algebra eh [skriver 20x = 68-20 ny rad 20x=48].”. Efter en kort tystnad tittar Delta på                

uppgift 2 och säger: ”Den här var också lite svår men det kan va så att man kan dela det på                     

två eller räkna ut det på nått sätt genom algebra.”. Nu fortsätter ett växlande mellan               

uppgifterna tills Delta läser uppgift 3 igen och säger: ”Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa ut                  

den här, uppgift 3, men jag tror det kan vara något av det som jag har skrivit ner och samma                    

på uppgift 1 eftersom det var med ben och grisar och på uppgift 3 var det ben och hundar eh                    

så det blir lite svårt att skilja vad man ska räkna, om det är ben eller asså antal djur och på                     

tvåan [tar fram uppgift 2] här förstår jag inte riktigt om man ska plussa ihop båda tiderna                 

eller liksom om de båda har liksom samma tid och hur länge det tar för båda att måla                  

tillsammans ehm Men det kan vara här på uppgift 2 att om Alex skulle måla på 60 minuter                  

han också. Det står att han KAN måla det på tretti, men om han skulle måla det på sextio                   

minuter så skulle det ju bli 120 minuter om de skulle måla det tillsammans ehm men jag                 

förstår inte riktigt om man ska plussa ihop tiderna eller om kan ska ändra, så liksom dom                 

målar på samma tid.”. Delta har nu arbetat i snart 23 minuter och jag säger: ”Tack, du är                  

jättebra på att tänka högt. Det är mycket värdefullt. Vill du fortsätta med uppgifterna eller               

får jag ställa lite frågor?”. ”Du kan börja ställa frågorna.”, säger Delta. 

När jag frågar hur Delta har upplevt detta arbete så bekräftar hen att hen har ägnat mycket                 

tid till att läsa och tolka uppgifterna och att det är hens strategi: ”Asså det var lite svårt                  

eftersom jag inte visste vad jag skulle skilja på men alltså det är enklare när man läser om                  

frågorna flera gånger för då förstår man ju mer och läser frågorna noggrant.”. Vidare så               

säger Delta senare i intervjun att få arbeta självständigt och enskilt i sin egen takt är                
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favoritsättet för hen att arbeta på: ”Jag tycker det är enklare att lösa uppgifter på papper när                 

man får sitta och tänka själv eh och det blir alltid enklare om frågorna. Då förstår man ju                  

bättre eh så ja när vi löser uppgifter på papper eller när vi jobbar i boken självständigt tycker                  

jag är skönare än att göra så här gruppuppgifter eh ja det är nog det. Ehm jag tycker typ att                    

de såna här uppgifter är mer sköna för att man får tänka själv. Det är liksom mer fritt eh och                    

alla tänker ju olika så man kan ju lösa dem på olika sätt eftersom alla tänker olika.”.                 

Avslutningsvis så konstaterar Delta att metoderna hen använder i dessa uppgifter var ”mest             

algebra och typ division som jag försökte använda” och att hen började med detta i               

mellanstadiet men att: ”I mellanstadiet lärde vi oss mest grunderna, fast nu har vi lärt oss                

mer om algebra liksom. Det är nog mest från högstadiet eller från åttan då.”. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras vilka attityder och strategier som framkommer när deltagarna i             

studien för detta examensarbete löser matematiska problem. Utifrån tidigare forskning          

diskuteras också eventuella samband mellan elevernas attityd och problemlösningsförmåga.         

Även en kommentar om metakognitionens möjliga påverkan på problemlösningsförmågan         

ges. Den kontext som åsyftas när deltagarna visar beroende av kontexten är själva             

undersökningsaktiviteten där deltagaren först under observation får lösa tre matematiska          

problem för att därefter bli intervjuade kring sina upplevelser, metoder och           

problemlösningsstrategier. 

Studiens fyra attitydprofiler skiljer sig till delar åt, men mellan några av profilerna finns det               

även likartade komponenter i deras attityder. Exempelvis så är Beta och Gammas upplevda             

relevans för matematikämnet hög för båda två och de delar även en låg upplevd svårighet för                

matematik i jämförelse med andra ämnen. Båda två har även affektiva tillstånd som till stor               

del kännetecknas av lust. Tillsammans med Delta så har de även relativt hög upplevd              

självförmåga när det gäller kunskap och självförtroende. Medan Beta uttrycker visst upplevt            

kontextberoende så visar Gamma inga tecken på det. Trots flera likheter i attitydprofilerna             

så skiljer sig Betas och Gammas problemlösningsstrategier betydligt åt och utfallet för deras             

resultat blir även olika. Beta har en problemlösningsstrategi som till stora delar liknar             

Pólyas (1970) fyra faser och som även innefattar metoder som hen har lärt sig i senare                

årskurser. Till skillnad från elever i Lesters (1988) och Baraké et al. (2015) studier så är Beta                 

bra på att hålla sig till sin strategi och att kontrollera sitt resultat samt att göra                

rimlighetsbedömningar. Trots detta kommer Beta inte fram till rätt svar i någon av             

uppgifterna. En förklaring till detta kan vara det kontextberoende som hen uttrycker i form              
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av stress över att uppleva att hen inte är till nytta för syftet med aktiviteten och att denna                  

stress hindrar hen från att tänka klart kring felsökningen i den plan som hen genomför och                

upprepar i sin problemlösning. Gamma å andra sidan visar inte tecken på detta             

kontextberoende, utan är betydligt mer avslappnad. Gamma har också en strategi som hen             

fullföljer, men hen rimlighetsbedömer inte lika konsekvent sitt resultat. Gamma använder           

heller inte metoder som har undervisats om i senare årskurser utan litar på prövning och               

iteration för att komma fram till ett svar ‒ en metod som Gamma lärde sig i lägre årskurser                  

när hen lärde sig att dividera. Dessa grundläggande kunskaper är framgångsrika i uppgift 1              

och 3 och skulle även kunnat vara det i uppgift 2, om Gamma bara skulle ha gjort en                  

kontrollräkning och rimlighetsbedömning av sitt svar även i den uppgiften. Dock tror            

Gamma själv att hens svar i uppgift 2 är rätt tills en intervention från observatören under                

intervjudelen får Gamma att göra den nödvändiga rimlighetsbedömningen. En förklaring till           

att Gamma tänker fel i uppgift 2 kan var densamma som gör att det går så bra i de två andra                     

uppgifterna. Gamma har nämligen en i grunden positiv attityd till uppgifterna, vilket främst             

uttrycks i form av låg upplevd svårighet och hög upplevd självförmåga. Något som dessutom              

växer under arbetets gång och kanske gör hen lite väl självsäker. 

Även Alfa och Delta påvisar sinsemellan snarlika inslag i komponenterna i sina            

attitydprofiler. Bland annat har de båda hög upplevd svårighet med matematikämnet i            

jämförelse med andra ämnen samt uttrycker oro och olust eller neutralt affektivt tillstånd.             

Deras upplevelse av matematikämnets relevans är antingen neutral eller svår att uttyda,            

särskilt gäller detta Delta som i perioder gör sitt arbete lite ytligt och visar viss brist på fokus                  

och närvaro. Vidare så uttrycker Alfa en låg upplevd självförmåga såväl i kunskap som              

självförtroende till skillnad från Delta som upplever detta som ganska hög. Båda uppvisar ett              

visst kontextberoende i form av skyldigheter gentemot observatören. Båda försöker också           

använda kunskaper från senare årskurser, tyvärr är dessa kunskaper fragmenterade och           

otillräckliga. Likt elever i Lesters (1988) och Baraké et al. (2015) studier så prövar Alfa även                

planlöst att laborera med siffror från texterna och både Alfa och Delta har svårt att förstå                

och utläsa implicita data som ofta är av betydande vikt i problemlösningsuppgifter (Baraké             

et al., 2015). Delta påvisar också tecken på bristande läsförståelse och hoppar en hel del               

fram och tillbaka mellan uppgifterna. Ingen av Alfa eller Delta når ett positivt resultat i               

någon av uppgifterna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Gamma har den mest positiva attityden till matematik            

och problemlösning följt av Beta. Alfa och Delta har på olika sätt mer negativ attityd. Likaså                

har Alfa och Delta svaga problemlösningsstrategier och stor osäkerhet i metoder och            

procedurer. Betas problemlösningsstrategi är genomtänkt och grundad i kunskaper från          
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senare år och Gammas problemlösningsstrategi har använts under många år och bygger            

delvis på hens tro på sin egen förmåga. Gamma är också den som lyckas bäst resultatmässigt                

av de fyra deltagarna, så vissa indikationer finns alltså på att en positivare attityd även kan                

innebära en mer utvecklad problemlösningsförmåga. Detta styrks också av Ma & Kishors            

(1997) metastudie av 107 studier om korrelationen mellan attityd till matematik och            

uppnådda resultat. Den studien visade på ett statistiskt säkerställt men litet samband mellan             

attityd och uppnådda resultat. Vidare så framkom det i metastudien att den negativa             

förändringen av elevernas attityd till matematik var som störst i ”junior high school” relativt              

andra utbildningsperioder (Ma & Kishors, 1997). Junior high school motsvarar det svenska            

högstadiet och den elevgrupp som studien i detta examensarbete rekryterade sina deltagare            

från. Attitydförändringen i denna åldersgrupp var som sagt negativ vilket gör en observation             

från två av intervjuerna särskilt intressant. 

En intressant observation från studien är den metakognitiva aktivitet som stimulerade           

problemlösningsförmågan under två av intervjuerna. Både Alfa och Gamma behöver hejdas           

för att inte återgå till problemlösandet när aktiviteten befann sig i intervjudelen. De har              

uppenbart i det reflekterande samtalet utvecklat nya tankar om sina problemlösningar.           

Något som Pólyas (1970) i sin fjärde fas uppmuntrar till och något som Desoete (2007),               

Hodara (2011) och Lester et al. (1989) alla har påvisat stämmer. Det som har aktiverat Alfas                

och Gammas motivation och lärande är observatörens interventioner i form av           

intervjufrågor, vilket Hodara (2011) i sin studie påvisar vikten av. Likaså menar Desoete             

(2007) att problemlösningsförmågan särskilt stimuleras av att eleven får visa sin förståelse            

och förklara sina strategier. Moyer et al. (2018) och Samuelsson (2008) pekar också på att               

undervisning och arbete med problemlösning ökar elevernas motivation och leder därmed           

till en positivare attityd till matematik. Från empirin i detta examensarbete kan inte denna              

slutsats dras, mer än att positivare attityd är positivt korrelerat till effektivare            

problemlösningsstrategier. Vad som är hönan eller ägget är svårare att dra några slutsatser             

om. 

7 Slutsatser, implikationer och fortsatta studier 

Syftet med detta examensarbete var att bättre förstå vilka attityder och strategier som             

framkommer när elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa              

några samband mellan elevernas attityd till matematiska problemlösning och deras          

problemlösningsförmåga. Av resultatet att döma kan det konstateras att med hjälp av ett             

teoretiskt ramverk kring viktiga komponenter i attitydbegreppet och en tematisk analys av            
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en fallstudie av fyra elevers arbete med matematiska problemuppgifter kunde såväl olika            

attityder som strategier bättre förstås. Ur empirin kunde även viss positiv korrelation mellan             

attityd och problemlösningsförmåga skönjas. Ytterligare utkomst av studien är indikationer          

på att interventioner som stimulerar elevens tänkande om sitt eget tänkande           

(metakognition) gagnar elevens problemlösningsförmåga. Metoden som användes i denna         

studie ‒ att låta eleven muntligt redogöra för sin problemlösningsstrategi och sedan bli             

intervjuad ‒ kan alltså vara ett användbart pedagogiskt verktyg för att öka elevernas förmåga              

till metakognition och motivation i matematikundervisningen. Formen för ett         

lektionsupplägg som inspireras av denna metod kan dels utformas kring en kamratrespons            

där elever arbetar i mindre grupper med observation och intervju dels utformas kring en              

formativ bedömning där läraren leder observationerna och intervjuerna.  

Fortsatta studier som kan följa på detta examensarbete kan till exempel vara att utifrån det               

teoretiska ramverk som togs fram för denna studie (se avsnitt 3.4) utforma en kvantitativ              

studie med bland annat enkätfrågor som utgår från ramverkets komponenter och           

underkategorier. En sådan studie skulle kunna bringa större klarhet i vilka delar i elevers              

attityder som är generaliserbara och särskilt viktiga att arbeta med för att öka och utveckla               

högstadieelevers problemlösningsförmåga. Samma ramverk skulle även kunna ligga till         

grund för ett observationsschema eller en checklista som kan vara användbar för lärare som              

bättre vill få syn på sina elevers attityd till matematik och matematisk problemlösning. När              

vi lärare tidigare förstår delarna i en elevs attityd till sitt ämne kan vi bättre möta eleven i sin                   

motivation för sitt lärande. 
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Bilaga 1 ‒ Undersökningsguide 

Material: Pennor, radergummin, linjal, uppgiftspapper och tomma vita A4-ark 

1. Tacka för att eleven deltar och påminn om att deltagandet är frivilligt. 

2. Presentera mig och att denna undersökning är en del i mina studier till ämneslärare 

i matematik för årskurs 7-9. 

3. Syftet med undersökningen är att bättre förstå vilka attityder och strategier som 

framkommer när elever (i högstadiet) löser matematiska problem? Med en ökad 

förståelse för detta kan den som läser mitt arbete bättre utveckla och forma sin 

undervisning om problemlösning och bedömning i matematik för årskurs 7-9. 

4. Påminn om att det som sägs i undersökningen inte har någon koppling till betyget. 

5. Påminn om att det bara är jag och min handledare som kommer att ha tillgång till 

elevens anteckningar/lösningar samt ljudinspelning och transkribering av 

undersökningen. Nämn även att materialet kommer att förstöras så snart mitt 

examensarbete är godkänt. Du är helt annonym. 

6. Påminn eleven om att hen får avbryta undersökningen när som helst om hen inte 

längre vill delta. 

7. Undersökningen kommer att gå till på följande sätt: 

8. Du får tre matematiska problemlösningsuppgifter. Du får lösa dem i valfri ordning. 

9. Vi håller på i ca 30 minuter inklusive mina frågor och gemensamma reflektioner. 

10. Du får fika under tiden. 

11. Du får som sagt arbeta med uppgifterna i valfri ordning och kan när helst du vill 

byta uppgift. Uppgifterna är inte numrerade i svårighetsgrad. 

12. Jag ber dig skriva, rita och ”kladda” på uppgiftspappret. Du får fler ark vid behov. 

13. Eftersom det är ljudinspelning (och ingen film) så är det viktigt att du säger vad du 

tänker och vad du gör. Därför kan jag komma att kommentera ditt görande om det 

inte hörs på inspelningen. 

14. För att undersökningen ska bli korrekt kan jag inte svara på frågor som rör 

uppgifterna och ditt arbete. Jag kommer att vara helt passiv och bara observera så 

länge som du arbetar med uppgifterna.  

15. När du känner dig klar eller när tiden närmar sig sitt slut kommer jag som sagt att 

ställa några frågor och uppmuntra till några gemensamma reflektioner. Även detta 

moment spelas in. 

16. Fråga eleven om den har förstått och godkänner sitt deltagande i min undersökning 

samt om den har några frågor innan vi börjar? 

17. Efteråt ‒ Tacka eleven för att den ställde upp! 
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Frågor efter att eleven har prövat att lösa de tre uppgifterna. 

 

 

Uppvärmningsfråga: Hur va’ det tycker du? 

 

 

Metoden/erna du använde, hur har du lärt dig den/dem? 

(självlärt, någon viss årskurs/lärare) 

 

 

 

 

 

Angreppssätt, varför valde du det/de? 

 

 

 

 

 

Har du en favorit? 

 

 

 

 

 

 

Vad beror ditt val på? 

 

 

 

 

 

 

 

Hur påverkar uppgifternas formuleringar dina val? 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis innan vi slutar. Är det något du vill tillägga eller säga? 
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Bilaga 2 ‒ Sammanfattning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta examensarbete följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har 

tagit fram. Principerna utgörs av fyra huvudkrav. Dessa citeras nedan: 

 

1. Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

  

2. Samtyckeskravet 

 Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

 

3. Konfidentialitetskravet 

 Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största  

 möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

 att obehöriga inte kan ta del av dem. 

  

4. Nyttjandekravet  

 Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för  

 forskningsändamål. 

 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

  

39 



 

Bilaga 3 ‒ De tre matematiska problemuppgifterna med rätt svar. 

Uppgift 1: 

På en bondgård finns lika många grisar som höns. Totalt har de tillsammans 36 ben. Hur 

många grisar finns det på bondgården? 

 

Svar: 6 grisar 

 

 

Uppgift 2: 

Liam målar ett staket på 60 minuter. Alex kan måla samma staket på 30 minuter. Hur lång 

tid tar det för killarna att måla staketet tillsammans om de målar exakt lika länge? 

 

Svar: 20 minuter 

 

 

Uppgift 3: 

På en hundgård finns det sammanlagt 20 hundar och människor. Tillsammans har dessa 

totalt 68 ben. Hur många hundar finns det på hundgården? 

 

Svar: 14 hundar  
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Bilaga 4. De sex faserna i en tematisk analys enligt Braun & Clarke (2006, tabell               

1, sid 87): 

Phase Description of the process 

1. Familiarizing yourself 

with your data: 

Transcribing data (if necessary), reading and re-reading 

the data, noting down initial ideas. 

2. Generating initial codes: Coding interesting features of the data in a systematic         

fashion across the entire data set, collating data relevant to          

each code. 

3. Searching for themes: Collating codes into potential themes, gathering all data        

relevant to each potential theme. 

4. Reviewing themes: Checking if themes work in relation to the coded extracts          

(Level 1) and the entire data set (Level 2), generating a           

thematic ”map” of the analysis. 

5. Defining and naming 

themes: 

Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, and          

the overall story the analysis tells, generating clear        

definitions and names for each theme. 

6. Producing the report:  The final opportunity for analysis, Selection of vivid,        

compelling extract examples, final analysis of selected       

extracts, relating back of the analysis to the research         

question and literature, producing a scholarly report of the         

analysis. 
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