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Titel Samarbeta för att skapa egna textuppgifter i matematik 

Författare Eric Andersson och Helén Lange 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Sammanfattning Flertalet studier visar att lösa räkneuppgifter i matematiska läroböcker 
inte bidrar till bästa tänkbara kunskapsutveckling för elever. När elever 
istället får skapa egna textuppgifter bidrar det till ökad motivation, 
självständighet, förståelse för textuppgifternas helhet och struktur samt 
kunskaper i hur de kan lösa matematiska problem i vardagen. Studien 
riktar sig mot lärare som strävar efter att utveckla 
matematikundervisning genom att låta eleverna skapa egna textuppgifter 
utifrån ett arbetssätt inspirerat av cirkelmodellen. Studien utgår från 
frågeställningarna: “Vilka strategier använder eleverna i deras skapande 
av matematiska textuppgifter utifrån en undervisning inspirerat av 
cirkelmodellen?” samt “Vad karaktäriserar elevernas egenskapade 
textuppgifter i matematik utifrån Lithners ramverk?”. Resultatet av den 
första frågeställningen visar att eleverna använde fyra strategier för att 
skapa textuppgifterna. Resultatet av andra frågeställningen visar att fler 
elever skapade textuppgifter där imitativt resonemang krävdes för att 
textuppgiften skulle lösas än ett kreativt resonemang enligt Lithners 
ramverk. Gemensamt för samtliga egenskapade textuppgifter var att de 
innehöll vardagliga begrepp och var elevnära. Det som skiljde dem åt var 
i vilken kontext de vardagliga begreppen användes och huruvida 
avslutningsfrågan var tolkningsbar eller inte och kunde på så sätt lösas 
på flera olika sätt. Studien visar även hur elevernas strategier vid 
skapandet av textuppgifter hängde samman med deras färdiga 
textuppgifter. Studiens slutsats är att elever använder olika typer av 
samarbetsstrategier när de parvis konstruerar matematiska textuppgifter. 
Utifrån genomförd studie kan det vara intressant att fortsätta studera 
sambandet mellan vilka strategier som används av elever vid skapande 
av textuppgifter och vilka typer av textuppgifter som skapas.  

Nyckelord  Lithners ramverk, matematik, strategier, textuppgifter 
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Förord 
 

Matematik i skolan kan ses som ett ämne förknippat med frustration, irritation och en känsla 
av att aldrig få lyckas och känna sig nöjd, så även för oss under vår skolgång. Genom 
skolåren florerade tankar och frågeställningar om varför matematik är så viktigt, varför måste 
vi lära oss matematik och vad kommer jag att ha för nytta av den i framtiden. Funderingarna 
hängde kvar som ett ok genom vår grundskoletid och genom gymnasiet och hela vägen fram 
tills vi studerade matematikkursen på högskolan. På högskolan fick vi en nyanserad bild av 
matematikens innebörd och dess användning i vardagen. Matematik går att finna var som 
helst, när som helst och är otroligt viktigt för att kunna leva och samverka i ett modernt 
samhälle. Utifrån vår tidigare syn på matematik och vår nuvarande syn har vi valt att fördjupa 
oss i hur matematikundervisningen kan bli mer vardagsnära för eleverna, vilket resulterade i 
denna studie. Tillsammans har vi dessförinnan genomfört en aktionsforskning där vi ville 
utveckla matematikundervisningen genom att arbeta på ett språkutvecklande sätt inspirerat av 
cirkelmodellen för att utveckla elevernas förståelse för textuppgifter. En utvecklad 
matematikundervisning där elevernas förståelse för varför matematiken är viktig är något 
som vi båda brinner för och ser som väsentligt för elever i alla åldrar. Framförallt i 
grundskoleårens lägre och mellersta åldrar där grunden byggs upp.  

Vi har skrivit de olika delarna av arbetet tillsammans men valde att dela upp materialet för 
transkribering. Arbetet har bidragit till många lärdomar i allt från kvalitativa ansatser till 
rollen som observatör och det framtida egna arbetssättet i klassrummet. Vi vill passa på att 
tacka alla medverkande elever, lärare och rektorer för att vi fick genomföra denna studie 
tillsammans med dem. Vi vill också tacka våra handledare och vår handledningsgrupp som 
har kommit med stöd, kloka råd och tankar. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi stod ut 
med varandra, peppade varandra och för att vi klarade av att genomföra denna studie 
tillsammans som ett lag.   

 

Helén Lange och Eric Andersson 
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1. Inledning 

Det finns elever som utan problem kan ta sig an och lösa matematiska räkneuppgifter men 
när de ställs inför en textuppgift tar det plötsligt stopp, även om räkneuppgiften och 
textuppgiften kräver liknande matematiska förmågor (Bernardo, 2002:284). Svensson 
(2002:13) menar att elevers språkliga förmåga och dess betydelse i matematik inte bör vara 
underordnad den matematiska förmågan utan de båda förmågorna är beroende av varandra. 
Sambandet mellan språkets betydelse och matematik är extra påtagligt vid textuppgifter 
eftersom det där ställs höga krav på begreppsförståelse samt förståelsen för uppgiftens 
struktur. Elevers begreppsförståelse utmanas i textuppgifter både genom matematiska 
begrepp samt begrepp som frekvent används i elevernas vardag (Svensson, 2002). Adam, 
Beals och Cohen (2010:60) hävdar att elever med en större språklig säkerhet är bättre på att 
lösa textuppgifter än elever med språkliga svårigheter. Det är dock inte enbart 
begreppsförståelsen som gör det problematiskt för elever att förstå och kunna lösa 
textuppgifter. Förståelsen för textuppgiftens helhet spelar också in, där struktur, 
meningsuppbyggnad och ovanliga ord och uttryck ingår (Myndigheten för skolutveckling, 
2008:2). Resultat från en undersökning som år 2012 genomfördes av PISA, Program for 
International Student Assessment, visar att svenska elevers matematiska kunskaper har 
sjunkit i jämförelse med undersökningen som genomfördes 2003 (Skolverket, 2013:10). 
Framförallt visar resultatet på undersökningen att elevernas förståelse för matematiska 
textuppgifter har försämrats då många elever inte svarade på vissa frågor eller svarade på 
andra saker än vad som eftersöktes i textuppgifterna. Den senaste PISA undersökningen som 
genomfördes 2015 (Skolverket, 2015) visar dock ett förbättrat resultat i matematik. 
Anledningen till att vi valt att framföra och jämföra PISA undersökningarna från 2003 och 
2012 är för att dessa i högre utsträckning utgjordes av textuppgifter, vilket inte den senaste 
PISA undersökningen från 2015 fokuserade lika mycket på. 

Två studier, som presenteras i studiens tidigare forskning, visar att textuppgifter som 
presenteras i matematiska läromedel inte hjälper elever att utveckla sina matematiska 
förmågor optimalt. Å ena sidan menar Olsson (2000) att om en elev kan lösa en uppgift 
korrekt i matematikboken behöver det inte betyda att eleven fått förståelse för uppgiften i sin 
helhet utan kan också ha gissat sig fram till ett svar. Å andra sidan påvisar Holmberg och 
Sundberg (2015:5) att textuppgifter som presenteras i läromedel ofta hjälper elever med 
vilket räknesätt som ska användas och det leder till att texten kan uppfattas som en 
distraktion. Elever försöker bortse från texten istället för att läsa den och därigenom skapa 
förståelse för den. Holmberg och Sundberg (2015:5) påvisar att om eleven istället får 
möjlighet att skapa sina egna textuppgifter måste hela processen förstås. Eleven måste 
komma på den matematiska grunden som uppgiften ska bygga på, vilken metod som ska 
användas vid uträkningen samt avgöra om svaret är rimligt. Slutligen hävdar Olsson (2000) 
att det är elevens uppgift att avgöra vilken information som behövs eftersom det inte finns 
något facit till hands. 

Tidigare forskning visar att när elever får skapa sina egna textuppgifter i matematik ökar 
deras motivation, självständighet samt förståelse för textuppgifternas struktur och innehåll 
(Stark, 2008:26). För lärare kan det vara en utmaning att skapa textuppgifter kopplade till 
elevernas vardag utan att för den sakens skull förenkla matematiken  samtidigt som de är 
kopplade till elevernas vardag (Österholm, 2009:16). Istället kan eleverna skriva sina egna 
textuppgifter eftersom de kan välja ämnen som intresserar dem, vilket automatiskt gör 
textuppgifterna vardagsanknutna (Möllehed, 2001:21). Vidare påtalar Möllehed (2001:23) 
vikten av att textuppgifterna är anknutna till elevernas vardag eftersom det höjer elevernas 
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motivation till att lösa dem. Österholm (2004:11) hävdar att när uppgifterna också väcker 
intresse hos eleverna resulterar det i en bättre förståelse för textuppgifterna.  

Holmberg och Sundberg (2015:1) menar att fokus på att lösa räkneuppgifter egentligen borde 
vara en liten del av matematikundervisningen i skolan. I kursplanen i matematik (Skolverket, 
2017:56) står det att elever som undervisas i matematik ska ges förutsättningar att kunna fatta 
välgrundade beslut i vardagliga situationer. I människors vardag uppkommer sällan ett möte 
med en räkneuppgift utan kontext. Istället får människor själva skapa räkneuppgifter utifrån 
en situation, vilket elever övar på genom att lösa och skapa egna textuppgifter (Holmberg & 
Sundberg, 2015:11). Med anledning av vad som presenteras ovan är vår åsikt att mer fokus 
bör ligga på skapande av textuppgifter i matematikundervisningen.   

För att konstruera textuppgifter där kombinationen mellan språk och matematik är påtaglig 
krävs en strukturerad undervisningsmodell (Bergqvist & Österholm, 2014:30-31). 
Cirkelmodellen är en professionsinriktad undervisningsmodell med syftet att eleverna ska 
konstruera egna texter i olika genrer. Undervisningsmodellen fokuserar främst på de 
språkliga ämnena i skolan men kan, eftersom matematiska textuppgifter innehåller text, även 
appliceras i ämnet matematik (Johansson & Sandell Ring, 2012). I den här studien har vi valt 
att applicera cirkelmodellen i undervisningen som ligger till grund för det empiriska 
materialet och vi har därför valt att beskriva den i Bakgrundskapitlet som följer. Dock har vi 
valt att inte fokusera på modellen i varken studiens syfte eller i analysarbetet.  

Studiens problemformulering är att det läggs för lite tid på textuppgifter och dess innebörd i 
jämförelse med räkneuppgifter, trots att eleverna genom förståelse för textuppgifter erhåller 
förmågor att lösa problem som uppstår i deras vardag.     

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadieelever skapar egna textuppgifter i 
matematik.  
 
Utifrån syftet har vi formulerat två frågeställningar: 
 

1. Vilka strategier använder eleverna i deras skapande av matematiska textuppgifter?  
2. Vad karaktäriserar elevernas egenskapade textuppgifter i matematik utifrån 

kategorisering med hjälp av Lithners ramverk?  

Med strategier, som inbegrips i den första frågeställningen, avser vi i den här studien 
samarbetsstrategier som eleverna använder sig av när de skapar egna matematiska 
textuppgifter. 

2. Lithners ramverk  
Enligt Lithner (2008:256) finns det två olika typer av matematiska resonemang: imitativt 
resonemang och kreativt resonemang. Resonemang beskrivs som tankegången mellan att 
erhålla uppgiften till att skapa påståenden och nå slutsatser i uppgiftslösningen. Elevernas 
resonemang yttrar sig i form av en process som börjar med uppgiften och slutar med ett svar 
(Lithner, 2008:260). Därmed är resonemang en tankekedja av antaganden och slutsatser som 
eleven möter och utvecklar när eleven löser en matematisk uppgift. Resonemanget behöver 
dock inte alltid vara rätt utan det kan också vara felaktigt så länge som eleven har rimliga skäl 
som motiverar tankekedjan. Syftet med ramverket är att urskilja olika typer av resonemang 
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som förs utifrån en matematisk uppgift men också att förklara tankegångens ursprung och 
dess konsekvenser för uppgiftens lösning. I studien kommer vi inte att analysera elevernas 
uträkningar och processen fram till ett färdigt svar på uppgiften. Istället kommer vi att 
fokusera på vad som karaktäriserar elevernas egenskapade textuppgifter och kategorisera det 
matematiska innehållet och den färdiga uppgiftens struktur med hjälp av Lithners (2008) 
ramverk. Hur vi har kategoriserat vårt empiriska material med hjälp av Lithners (2008) 
ramverk kommer beskrivas mer detaljerat i vår analysmetod som presenteras i 
metodkapitlet.    

Imitativt resonemang 

Lithner (2008:258-259) menar att imitativt resonemang utgörs av två undergrupper: 
memorerat resonemang och algoritmiskt resonemang. Dessa båda undergrupper fokuserar på 
elevernas tankegångar fram till en lösning, vilket inte är av intresse för vår studie eftersom vi 
i den här studien ämnar undersöka elevernas färdigskrivna textuppgifter. Vi har därför valt att 
sammanväva dessa och endast fokusera på huvudbegreppet imitativt resonemang i vår studie. 
Det imitativa resonemanget innebär att vid första anblick av uppgiften är lösningsstrategin 
tydlig. Det kan vara på grund av att eleven tidigare löst en uppgift uppbyggd på samma sätt 
och därmed härmat lösningen från exempelvis läroboken. För att sedan förklara sitt 
resonemang använder eleven sina minneskunskaper och därmed förklarar inte eleven på fler 
sätt än ett. Lithner (2008:258) förklarar hur elever kan använda sina minneskunskaper vid ett 
imitativt resonemang genom ett exempel: 150 elever deltog i en examination där eleverna 
skulle resonera kring ett matematiskt bevis utifrån en formel. Testresultatet visade att 50% av 
eleverna hade kopierat det som stod i läroboken, vilket endast visade elevernas 
minneskunskaper. Det gemensamma för alla uppgifter som kräver ett imitativt resonemang är 
att valet av strategi antingen görs genom att minnas strategin sedan tidigare eller välja en 
passande algoritm. Valet av algoritm är baserat på uppgiftens ytegenskaper samt uppgiftens 
likhet med till exempel uppgifter ur läromedlet (Lithner, 2008). Algoritm inom matematik 
definieras av Nationalencyklopedin (NE) som en systematisk procedur som anger hur man 
utför en beräkning eller löser ett givet problem i ett ändligt antal steg. Därutöver 
karaktäriseras en uppgift som inbegriper ett imitativt resonemang av att det enbart finns ett 
svar och att lösningen således är bundet till att resonera kring detta svar.       

Kreativt resonemang 

I likhet med det imitativa resonemanget innehåller det kreativa resonemanget två 
undergrupper som benämns globalt kreativt resonemang samt lokalt kreativt resonemang. 
Dessa undergrupper har skapats för och används vid analyser av läromedel och kommer 
därför ej användas i denna studie och beskrivs därför inte här. Till skillnad från det imitativa 
resonemanget där lösningen endast kan bestå av ett svar finns i det kreativa resonemanget 
motiverande argument som stödjer strategivalet och huruvida lösningen är rimlig eller inte 
(Lithner, 2008:267). Detta innebär således att uppgifter som karaktäriseras av ett kreativt 
resonemang kan lösas på flera sätt än ett, vilket medför ett djupare resonemang då uppgiften 
löses. Eleverna använder strategier som inte är givna vid första anblick av den matematiska 
uppgiften och därmed bidrar eleverna med en ny lösning. När eleverna resonerar kreativt 
kring lösningar till matematiska uppgifter har eleverna en matematisk grund i sina 
resonemang. Eleverna resonerar och förklarar utifrån en matematisk grund som är förankrad i 
uppgiften som de löser. Dock behöver uppgifterna inte vara en utmaning för eleverna som 
utgångspunkt för det kreativa resonemanget som vid problemlösningsuppgifter utan det är 
endast förmågan att resonera som läggs vikt vid.  



 

 

 

8 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras varför textuppgifter är problematiska och varför de är viktiga 
för elevers matematiska utveckling. Dessutom beskrivs cirkelmodellen och för- och 
nackdelar med att elever får skapa egna textuppgifter samt hur ett samarbete kring 
konstruktionen skulle kunna öka elevernas lärande i situationen. Vi har valt att binda samman 
vetenskapliga studier med kurslitteratur och populärvetenskapliga studier för att fördjupa 
sammanhanget med olika perspektiv i texten.   

3.1 Cirkelmodellen  
Cykeln för undervisning och lärande, även kallad cirkelmodellen, består av fyra faser som 
undervisas på ett strukturerat och tydligt sätt. Modellen har i vår studie använts som 
undervisningsmodell i de lektioner som ligger till grund för det insamlade empiriska 
materialet. Cirkelmodellen grundar sig i att elever ska få förståelse för hur olika typer av 
texter är uppbyggda i olika genrer och att eleverna utifrån denna förståelse ska kunna skapa 
egna texter i de olika genrena (Johansson & Sandell Ring, 2012). Johansson & Sandell Ring 
(2012:30) menar att cirkelmodellen har visat sig gynnsam för både elevers språk- och 
kunskapsutveckling. Syftet med cirkelmodellen är att den ska integreras naturligt i 
undervisningen och är främst tänkt att användas inom språkämnena i skolan men har på 
senare år visats kunna användas inom alla ämnen (Johansson & Sandell Ring, 2012). 
Undervisningsmodellen beskrivs som effektiv på grund av det grundläggande förarbetet och 
det strukturerade arbetssättet i form av fyra faser. 
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Cykeln för undervisning och lärande: fritt avbildad från Johansson och Sandell Ring 
(2012:31). 

Nedan följer en beskrivning av cirkelmodellens uppbyggnad utifrån Johansson och Sandell 
Ring (2012). 

Fas 1 handlar om att bygga upp kunskaper inom ämnet och att fokusera på textens innehåll. 
Eleverna ska samla information och tillägna sig det ordförråd som behövs för att senare 
kunna skriva texten. Detta kan exempelvis göras genom studiebesök, titta på filmer, läsa 
böcker, träna olika förmågor eller andra slags aktiviteter. Kunskapsinhämtningen sker genom 
att tala, lyssna, skriva och läsa (Johansson & Sandell Ring, 2012).  

Fas 2 handlar om att studera modelltexter inom genren och att fokusera på textens form samt 
struktur. Eleverna ska bekanta sig med texttypens syfte, struktur och språkliga drag. 
Gemensamt undersöks textens delar. Språkliga kännetecken, grammatiska strukturer och 
vokabulär identifieras (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

Fas 3 handlar om att eleverna tillsammans med läraren modellerar en gemensam text inom 
genren. Här ska genrens uppbyggnad tydliggöras för eleverna med fokus på både form- och 
innehållsmässigt. Med stöd av arbetet i tidigare faser får eleverna komma med förslag på 
innehållet. Läraren skriver ner texten, leder samtalet och bidrar med stöttning (Johansson & 
Sandell Ring, 2012). 

Fas 4 handlar om att eleverna ska konstruera en egen text. Eleverna har nu språk- och 
ämneskunskaper och kan därmed producera texten både formmässigt och innehållsmässigt. 
Läraren fortsätter ge stöttning utifrån gemensamma punkterna som noterats under tidigare 
faser (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

Fas 1: 
Bygga upp 
kunskap om 
ämnesområdet 

Fas 2: 
Studera 
modelltexter 

Fas 3: 
Skriva 
gemensam 
text 

Fas 4: 
Skriva egen 
text 
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3.2 För- och nackdelar med matematiska textuppgifter 
I den nuvarande läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 
2017:56) står det att elever ska ges möjlighet att genom matematikundervisningen utveckla 
en förtrogenhet för hur matematikens uttrycksformer kan användas i matematiska och 
vardagliga sammanhang. Att arbeta med textuppgifter är ett sätt att låta elever se 
matematikens användningsområden i olika vardagliga situationer (Holmberg och Sundberg, 
2015). För att definiera textuppgifter har vi valt att använda oss av Holmberg och Sundbergs 
(2015:4) definition. De menar att en textuppgift är en matematisk uppgift som innehåller både 
text och matematiska symboler. När textuppgift används i vår studie syftar det på både 
rutinuppgifter med text, där elever vet svaret på en gång, och problemlösningsuppgifter, där 
elever inte vet svaret på en gång. För exempel se bilaga 10.1 på textuppgift. Johansson 
(1982:11) skriver i sin artikel att genom textuppgifter får elever använda sina matematiska 
kunskaper för att förstå sambanden mellan ord, begrepp och räknesätt, vilket kräver en hög 
matematisk förståelse. Nordström (2017:27) genomförde en kvalitativ studie där syftet var att 
undersöka vilka strategier elever använde när de löste textuppgifter i matematik. Resultatet 
baseras på observationer av 13 elever i årskurs 2. Resultatet visade att eleverna använde sina 
egna erfarenheter för att försöka förstå och lösa en textuppgift. Detta är i likhet med det 
Ahlberg (1995:8) skriver i sin bok, nämligen att när elever kan koppla innehållet i 
textuppgiften till sina egna erfarenheter leder det till att de får en ökad förståelse och 
möjlighet till igenkännande för hur de ska lösa kommande matematiska problem som de 
ställs inför. Även Johansson (1982:11) menar att elever har lättare att lösa matematiska 
uppgifter om de får en kontext genom texten eftersom kontexten gör det möjligt för eleverna 
att själva finna strategier och lösningar.  

I likhet med det Johansson (1982) beskriver menar Brousseau (1988) i sin bok att elever 
motiveras och engageras genom att de ser ett samband mellan det abstrakta i matematiken 
och det konkreta i vardagen genom textuppgifter. I en studie skriven av Liljekvist (2014) 
undersöktes hur olika typer av matematiska uppgifter påverkar elevernas möjligheter till 
lärande. Resultatet baseras på analyser från fyra tidigare framtagna studier. Resultatet visade 
att undervisning som bygger på uppgifter där eleverna vet vilken metod som ska användas för 
att lösa uppgiften, därmed inte behöver hitta en lösning själv, är mindre effektiv. Däremot 
visade resultatet att uppgifter där eleverna inte vet hur uppgiften ska lösas och därmed 
kopplar den till egna erfarenheter var mer gynnsamt för elevernas förståelse för uppgifterna. 
Till skillnad mot detta menar Riesbeck (2000:72) i sin studie att elever har svårigheter i att 
finna kopplingen mellan matematikämnet och hur detta kan användas i vardagliga 
sammanhang genom textuppgifter. Hennes resultat togs fram genom videoobservationer och 
analyser av 7 olika klasser i årskurs 5 och 6. Resultatet visade att i vardagliga sammanhang 
missar eleverna de matematiska grunderna och ser inte hur matematik i vardagen kan 
användas. För att eleverna ska kunna flytta sig mellan olika kontexter behöver eleverna både 
konkreta redskap, såsom material att laborera med, men också kunskap om olika 
lösningsmetoder som hjälpmedel under uträkningarna. Hennes studie syftade till att 
undersöka hur elever hanterar textuppgifter i interaktion med andra elever och slutsatsen är 
att det finns ett gap mellan att ha en matematisk färdighet och att kunna använda denna i en 
kontext där matematik och vardag samspelar (Riesbeck, 2000:68 och 113).  

Engström (2007:16) menar att textuppgifter innefattar ett matematiskt språk som vid första 
anblick kan verka problematiskt för eleven att förstå. Frågan är om det verkligen är språket 
som i första hand är problemet i textuppgifter eller om det är elevernas taluppfattning som 
utgör svårigheten. Han hänvisar i sin artikel till resultat från en tysk forskning som behandlar 
förhållandet mellan språk och matematik. Artikeln tar upp två exempel på uppgifter som har 
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samma matematiska struktur, nämligen 5-3=2 (Engström, 2007:17). Den ena uppgiften löd 
“Fem fåglar är hungriga, de hittar tre maskar. Hur många fåglar får ingen mask?” Den 
andra uppgiften löd “Hur många fler fåglar än maskar finns det?”. Resultatet visade att den 
första uppgiften löstes av 90 procent av deltagarna i studien medan den andra uppgiften 
enbart löstes av 25 procent av deltagarna. Skillnaden mellan uppgifterna beskriver Engström 
(2007) som olika nivåer på abstrakt tänkande. I första uppgiften handlar det om en konkret 
mängd som ska räknas till skillnad från den andra uppgiften där det istället handlar om en 
relation mellan två mängder som ska räknas. Därför skriver Engström (2007:15) att elevernas 
talförståelse utgör problematiken vid textuppgifter istället för deras språkliga kunskaper.  

3.3 Elever konstruerar egna textuppgifter 
Att få konstruera egna textuppgifter i matematik hjälper eleverna till bättre förståelse för 
textuppgifternas helhet och de blir därmed bättre på att lösa matematiska problem (Bernardo, 
2002:286). Bernardos (2002:288) studie är framtagen genom för- och eftertester som 
utgjordes av att 92 elever i årskurs tre fick skapa matematiska textuppgifter både i grupp och 
enskilt. Syftet med studien var att undersöka hur arbetet med att skapa egna textuppgifter i 
matematik gynnade elevernas matematiska utveckling. Resultatet visade att när eleverna efter 
att ha konstruerat egna uppgifter skulle lösa redan konstruerade textuppgifter hade de bättre 
självförtroende, var mer motiverade och förstod innehållet i textuppgifterna bättre än vad de 
hade gjort innan studiens start. Dessutom visade resultatet att eleverna blev mer kritiska till 
de textuppgifter som de ställdes inför. Eleverna blev mer noggranna och läste om 
textuppgifterna ett flertal gånger innan uträkning för att ta ut vad problemet egentligen är. 
Bernardo (2002:294) hävdar att noggrannheten visar att eleverna kunde kritiskt granska det 
matematiska innehållet i textuppgifter vilket således visade på en förbättrad matematisk 
förståelse. Liknande resultat visade en studie framtagen av Stark (2008:17). Syftet med 
hennes studie var att undersöka påverkan på elevernas lärande när de får skapa egna 
textuppgifter och lösa dem. Hennes resultat togs fram genom för- och eftertester samt 
intervjuer och genomfördes på 33 elever. Studiens resultat visade att när eleverna fick skapa 
och lösa sina egna textuppgifter blev de bättre problemlösare och fick en ökad förståelse för 
hur textuppgifter är uppbyggda. Resultatet visade också att eleverna genom studien fick en 
ökad förståelse för textuppgifters struktur, hur de tar ut problemet och hur de själva skapar en 
textuppgift. Detta framgick i eftertesterna där det visade sig att eleverna kunde förklara sina 
metoder och resonemang mer ingående och på flera olika sätt än vad som visade sig i 
förtesterna. Dock fanns det elever i Starks (2008:24) studie som inte ansåg det hjälpte med att 
skapa och lösa sina egna textuppgifter för deras förståelse för dem, vilket visade sig i 
intervjuerna. Antingen tyckte eleverna i studien att textuppgifterna blev för enkla alternativt 
att de ansåg att de inte var bra på att lösa matematiska problem.  

I en liknande studie som mellan åren 2004-2005 genomfördes av Barlow och Cate 
(2007:254) fick hundratals förskoleelever genomgå en undersökning där eleverna skulle 
skapa egna textuppgifter utifrån ett svar de fått. Informationen eleverna fick kunde lyda 
“svaret är 20 kakor, vad är problemet?”. Resultatet togs fram genom analys av elevernas 
egenkonstruerade textuppgifter och visade att även elever i lägre åldrar kunde skapa egna 
textuppgifter när de fick ett givet svar att skapa textuppgifter utifrån. Resultatet visade 
dessutom att eleverna vågade prova och testa mer och att deras motivation höjdes ytterligare 
när de sedan skulle lösa färdigt konstruerade textuppgifter (Barlow och Cate, 2007:255). 
Segerby (2016:149) genomförde en kvantitativ studie där över 300 elever i årskurserna 3-5 
deltog. Syftet med studien var att undersöka hur elever skriver i matematiken och hur det 
påverkar lärarens möjligheter för bedömning. Resultatet visade att elevernas noteringar under 
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matematiklektionerna framförallt bestod av uträkningar av räkneuppgifter. Segerby 
(2016:151) hävdar i sin studie utifrån resultatet att uträkningar av räkneuppgifter i sin tur 
utgör lärarens bedömningsunderlag utifrån elevernas förmåga att lösa räkneuppgifter. För att 
definiera räkneuppgifter har vi valt att använda Holmberg och Sundbergs (2015) definition 
som säger att räkneuppgifter endast består av matematiska symboler utan en kontext. I likhet 
med det Segerby säger hävdar Olsson (2000) i sin bok att uträkning av räkneuppgifter inte 
visar matematisk förståelse i lika stor utsträckning som då eleverna får skapa textuppgifter. 
När eleverna skapar egna textuppgifter får läraren syn på deras förståelse för textuppgifters 
struktur och innehåll samtidigt som läraren får syn på deras eventuella missuppfattningar 
(Segerby, 2016:150).  

3.4 Att samarbeta kring skapandet av textuppgifter i matematik 
Det finns tysta antaganden gällande matematiska textuppgifter som exempelvis att varje 
uppgift går att lösa, att uppgiften innehåller all nödvändig information för att kunna lösa den 
och att det bara finns en korrekt tolkning av vad problemet är, vilket innebär att det enbart 
finns ett korrekt svar på uppgiften (Riesbeck, 2000:88). Hon menar att om eleven skolas in i 
en sådan skolkontext där det bara finns en tolkning av problemet i textuppgiften finns risken 
att eleverna blir omotiverade. En problematik att reflektera på djupet skapas om problemets 
faktiska karaktär. Den kvalitativa studie som Riesbeck (2000:68-69) genomförde syftade till 
att undersöka vilken typ av interaktion som uppkommer vid matematiska samtal i 
klassrummet. Resultatet togs fram genom videoanalys på sju olika klasser i årskurs 5 där 
eleverna samtalade och samarbetade kring en uppgift som ställde krav på elevernas förmåga 
att resonera. Resultatet visade att samtalet fördes i ett vardagligt språk som kan vara svårt att 
förankra eller sammankoppla med det matematiska språket eftersom eleverna i samtalet 
samtidigt kunde peka på exempelvis konkret material. De behövde inte vara specifika då de 
exempelvis skulle förklara vilken av basen eller höjden på en triangel eleverna syftade på 
utan de kunde istället peka och förklara visuellt. Det krävdes därmed inte lika hög 
begreppsförståelse utan eleverna kunde istället använda andra strategier när de förklarade. I 
en liknande studie som genomfördes av Esperi och Eliasson (2004:12) var syftet att 
undersöka elevers uppfattningar om matematiska samtal i grupper. Tre elever i årskurs 7 och 
tre elever i årskurs 9 deltog i studien och det empiriska materialet togs fram genom intervjuer 
samt observationer. Resultatet visade att eleverna ansåg att genom grupparbeten ges nya idéer 
till hur textuppgifter kan skapas och de ansåg också att förståelsen för textuppgifter gynnades 
vid grupparbeten.  

Gibbons (2016:53) poängterar i sin bok vikten av att samtliga medlemmar vid grupparbeten 
ska vara delaktiga och engagerade för att elevernas lärande ska gynnas. Till skillnad från när 
eleverna löser räkneuppgifter kräver ett skapande av textuppgifter en högre grad av samarbete 
för att båda eleverna ska kunna ta till sig kunskaper som möjliggörs genom detta arbetssätt 
(Nordquist, 2016). I en doktorsavhandling av Nordquist (2016:47) visade resultatet att 
textuppgifter är effektivare än räkneuppgifter vad gäller minne och rekonstruktion. 
Textuppgifter kan sätta fokus på en eller flera viktiga matematiska egenskaper. Dessutom kan 
textuppgifterna ge en djupare förståelse än räkneuppgifter för att eleverna ska bli förtrogna 
med matematikens grunder i samtalet kring matematiska uppgifter. Syftet med studien var att 
undersöka hur uppgiftens utformning, matematiska struktur och den kognitiva förmågan hos 
eleverna påverkar deras samtal och inlärning i matematik. Studien är en kunskapsöversikt och 
resultatet togs fram genom att analysera fyra olika studier. Även Stark (2008:39) undersökte i 
hennes studie hur interaktion i matematik påverkar elevers förmåga att lösa och skapa 
textuppgifter. Eleverna skulle först skapa textuppgifter men också lösa varandras i grupp. 
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Resultatet visade att genom grupparbetet kunde den ena parten förklara stegvis vad det 
matematiska problemet var och därför kunde även de lågpresterande eleverna lösa och skapa 
textuppgifter. Dessutom visade resultatet att eleverna endast förtrodde sig till varandra 
eftersom de inte frågade läraren om hjälp under deras skapande och uträkning av 
textuppgifterna. När eleverna inom gruppen också fick jämföra deras textuppgifter upptäcktes 
även missuppfattningar i de matematiska problemen som delgavs till gruppen och som genom 
samarbetet i gruppen löstes. 

3.5 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning  
Under rubriken bakgrund och tidigare forskning beskrivs cirkelmodellen som en strukturerad 
och organiserad undervisningsmodell som lärare använder för att utveckla elevers 
textskapande i olika textgenrer. Resultatet av tidigare forskning visar att när eleverna löste 
textuppgifter använde de egna erfarenheter för att skapa förståelse och lösa uppgifterna. När 
eleverna får skapa egna textuppgifter används deras egna erfarenheter per automatik vilket 
gör att de får en förståelse för hur matematiska kunskaper kan kopplas till vardagliga 
situationer. När eleverna skapar egna textuppgifter ökar även deras motivation och förmåga 
till att lösa kommande matematiska textuppgifter eftersom de känner sig mer självsäkra. 
Avslutningsvis visar bakgrund och tidigare forskning att grupparbeten möjliggjorde att även 
de lågpresterande eleverna kunde lösa och skapa textuppgifter på grund av den stöttning som 
gavs mellan eleverna. 

4. Metod  

Under rubriken metod kommer vi redogöra för hur vi har bedrivit de lektioner som ligger till 
grund för det insamlade empiriska materialet. Vi kommer beskriva våra metodologiska val, 
det vill säga varför vi valt en kvalitativ metod för att genomföra vår studie, hur vi samlat in 
empiriskt material, vilka urval vi gjort och hur vi analyserat vårt material. Avslutningsvis i 
detta kapitel beskrivs de etiska principerna i förhållande till vår studie och i hur stor 
uträckning studien kan generaliseras. 
 

4.1 Genomförande 
I studiens genomförande har vi valt att implementera cirkelmodellen i 
matematikundervisningen med fokus på textuppgifter som genre. Alla faser bearbetades 
tillsammans med eleverna, de tre första i helklass och den sista i par. Vi valde att dela in 
eleverna i heterogena par utifrån deras kunskaper i matematik i samråd med sina ordinarie 
lärare. Valet grundade sig i att vi ville skapa förutsättningar för större diskussionsmöjligheter 
för alla elever när de skulle modellera egna textuppgifter. Stensmo (2008:43) skriver att 
heterogena grupper tenderar att diskutera och hjälpa varandra mer än om de delas in i 
homogena grupper. När eleverna skulle producera egna textuppgifter i paren hade de hela 
tiden tillgång till konkret material, papper och penna samt två miniwhiteboards med 
tillhörande pennor och suddtyg.    

4.2 Metodval 
Eftersom vi i vår kvalitativa studie ville undersöka elevers strategival och förmåga att skapa 
egna textuppgifter var det mer intressant för oss att undersöka kvalitéer snarare än en mängd 
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av ett fenomen. Våra roller som forskare var dessutom partiellt deltagande som enligt Ahrne 
och Svensson (2015:100) betyder att man som forskare är delaktig i vissa aspekter men inte 
andra. Vid en kvantitativ metod behövs inget deltagande inom forskningen utan det kan 
istället handla om att ge ut enkäter för att sedan dra slutsatser utifrån enkätsvaren. Då är 
forskaren istället för aktivt deltagande eller partiellt deltagande passiv. Ahrne och Svensson 
(2015:12) hävdar även att kvalitativa metoder fungerar i större utsträckning för att undersöka 
interaktion mellan individer. Eftersom vår studie riktar sig mot valda strategier vid skapande 
av textuppgifter, som dessutom genomfördes parvis, är detta en anledning till varför vi valde 
att använda oss av en kvalitativ metod för att samla in vårt empiriska material. 

4.3 Insamling av empiriskt material 
För att kunna besvara studiens frågeställningar valde vi att genomföra videoobservationer 
samt samla in elevernas egenskapade textuppgifter. Vi har samlat in 11 videoinspelningar 
som totalt utgjorde cirka 50 minuter för att kunna besvara vår första frågeställning (se 
exempel på transkriberingar i Bilaga 10.2). Dessutom har vi samlat in 14 stycken 
egenskapade textuppgifter för att besvara vår andra frågeställning. Videoinspelningen skedde 
när eleverna satt parvis och vi filmade ett par i taget eftersom vi ville säkerhetsställa 
materialets trovärdighet. Om vi istället hade filmat i helklass när eleverna satt gruppvis hade 
vi kunnat missa viktiga diskussioner i paren och därmed hade trovärdigheten varit lägre. För 
att ljudet skulle höras och eleverna inte skulle bli distraherade valde vi att placera dem i 
avskilda grupprum när de skulle skapa egna textuppgifter. Frågan är om placeringen i 
grupprummet och filmkameran skapade en konstlad situation vilket Björndahl (2005) hävdar 
kan uppkomma i den här typen av observation. Detta kommer diskuteras vidare i 
metoddiskussionen.  

Vår roll som forskare vid insamlandet av det empiriska materialet har varit en öppen och 
partiellt deltagande observatör. Det innebär att vi som forskare var närvarande när eleverna i 
par diskuterade kring skapandet av textuppgifterna men utan vårt muntliga deltagande. 
Lalander (2015:98) skriver att en farhåga med den öppna och partiella observationen är att 
deltagarna kan påverkas av informationen som ges samt forskarens närvaro vid insamlandet 
av det empiriska materialet. Vi hävdar dock att denna problematik inte uppkom i vårt 
insamlande eftersom en relation med deltagarna skapats sedan lång tid tillbaka.  

4.4 Urval 
Studien är genomförd i en kommunal grundskola i en mellanstor stad i Sverige. Studien 
utfördes i två klasser, en klass i årskurs 5 som utgjordes av 22 elever och en klass i årskurs 6 
som utgjordes av 19 elever. Ahrne och Svensson (2015:22) säger att beroende på vad 
forskaren vill undersöka är det avgörande vilken miljö undersökningen ska genomföras i. 
Forskaren måste alltid studera ett eller några fall av den värld man vill undersöka eftersom 
det är svårt att studera flera saker samtidigt (Ahrne och Svensson, 2015:22). Eftersom vi som 
forskare tidigare haft kontakt med grundskolan gjordes ett strategiskt bekvämlighetsurval. 
Kvale (1997) förklarar strategiskt bekvämlighetsurval som ett urval som är bäst passande till 
forskningen men samtidigt inkluderar de objekt som finns närmast till hands. Urvalet av 
eleverna som deltog i studien gjordes utifrån vårdnadshavares medgivande.  
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4.5 Etiska principer 
Vid observationer på fältet är det viktigt att tänka igenom olika etiska aspekter för att 
upprätthålla både de observerades integritetsskydd samt observatörens ställning som forskare 
(Björkdahl- Ordell, 2007:26-27 ). Björkdahl- Ordell (2007) beskriver de etiska aspekterna 
som fyra principer; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 
Nyttjandekravet. För att förhålla oss till dessa principer  fick elevernas vårdnadshavare ge sitt 
medgivande för att eleverna skulle få delta i forskningen. Det på grund av att eleverna i 
klassen var under 18 år, vilket kräver vårdnadshavares medgivande för dokumentation, men 
eleverna själva fick också ta ställning till om de ville delta i undersökningen eller inte. 
Samma information delades dessutom med resterande parter på skolan som blev berörda av 
forskningen. Vi förklarade syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt, att det 
enbart är vi som forskare som kommer ta del av det empiriska materialet samt att alla berörda 
kommer avidentifieras genom fiktiva namn i resultatet. Samtliga elever deltog i 
undervisningen men ett fåtal elever ville inte eller fick ej dokumenteras, vilket gjorde att de 
exkluderades ur forskningen. 

4.6 Analysmetod 

Analysen av det insamlade materialet började när videoobservationerna hade transkriberats 
samt elevernas egenskapade textuppgifter hade renskrivits. Studiens empiriska material har 
analyserats på två olika sätt. Vi har gjort en innehållsanalys för att besvara vår första 
frågeställning. Ahrne och Svensson (2015) förklarar att en innehållsanalys innebär att 
forskaren analyserar det transkriberade materialet och finner teman. Temana blev i vårt fall 
samarbetsstrategier som eleverna använde för att skapa egna textuppgifter. För att besvara vår 
andra frågeställning gjorde vi en textanalys. Bergström och Boréus (2005) beskriver att en 
textanalys innebär att forskaren gör en djupare analys av en texts betydelse genom att bryta 
ner texten och analysera de olika delarna i förhållande till varandra. I vårt fall bröt vi ner 
elevernas egenskapade textuppgifter och kategoriserade dessa med hjälp av Lithners (2008) 
ramverk. Båda frågeställningarna kommer i vår studie sammanvävas senare i resultatdelen 
under underrubriken Syntes mellan innehålls- och textanalys.  

För att besvara vår första frågeställning utgick vi från det sammanställda materialet av 
videoobservationerna och fann strategier som eleverna använde för att skapa textuppgifterna. 
Vi valde att transkribera materialet en längre tid efter att observationerna hade genomförts. Vi 
ansåg att det skulle göra transkriberingarna mer tolkningsfria då vi själva deltog i 
undervisningen som låg till grund för observationerna. Efter att materialet var transkriberat 
skrev vi ut transkriberingarna och började färgkoda materialet. Vi läste igenom materialet 
flertalet gånger för att kunna synliggöra vilka strategier eleverna använde. Vi färgkodade 
delar av materialet när eleverna stannade upp i skapandet och vilka strategier eleverna 
använde för att fortsätta skapandet av textuppgifter. Vi strök under strategierna vi fann med 
olika färger utefter vilka strategier som var lika varandra. Strategierna blev våra 
underrubriker som presenteras i resultatet och de var elev söker bekräftelse från kamrat, 
elever koppla till tidigare erfarenheter, en elev tar på sig ledarrollen och iterativt 
samarbete.   

För att besvara vår andra frågeställning har vi valt att använda oss av en annan typ av 
analysmetod, nämligen textanalys. Anledningen till att vi här valde en ny analysmetod var för 
att vi förutsåg att vår andra frågeställning inte skulle kunna besvaras med hjälp av en 
innehållsanalys som användes för att besvara den första frågeställningen. Vi förutsåg att det 
skulle krävas en djupare analys av elevernas egenskapade textuppgifter för att vår andra 
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frågeställning skulle kunna besvaras, och därför valde vi att använda oss av en textanalys. Vi 
har vi utifrån textanalyser av elevernas egenskapade textuppgifter valt att använda Lithners 
(2008) ramverk som guide för att placera textuppgifterna i två färdiga kategorier: imitativt 
resonemang och kreativt resonemang. Under analysarbetet utgick vi från 14 egenskapade 
textuppgifter som placerades antingen under imitativt resonemang eller kreativt resonemang 
beroende på vilket resonemang som krävs enligt Lithners (2008) ramverk för att lösa 
textuppgiften. När vi använt oss av Lithners (2008) ramverk som hjälp för att kategorisera 
elevernas färdigskapade textuppgifter har vi gjort en tolkning av hur de två resonemangen 
imitativt och kreativt kan synliggöras i elevernas textuppgifter. Vi gjorde tolkningar eftersom 
Lithners (2008) ramverk egentligen inte är skapat till att användas vid en analys av färdiga 
textuppgifter i matematik utan resonemangen fram till en lösning på matematiska uppgifter. I 
den här studien har vi tolkat elevernas egenskapade textuppgifter på ett sätt. Vi är medvetna 
om att tolkningar kan göras på flera olika sätt och vi kommer kritiskt granska våra tolkningar 
senare i resultatdiskussionen.  
 

När vi hade renskrivit elevernas textuppgifter lästes materialet igenom ett flertal gånger för 
att få en överblick över dess innehåll vilket Ahrne och Svensson (2015) hävdar är gynnande 
för analysarbetet. När vi tolkat om elevernas egenskapade textuppgifter innehöll ett imitativt 
resonemang utgick vi från att textuppgifterna endast innefattade ett möjligt svar som skulle 
ses direkt vid första anblick. Dessutom kategoriserade vi textuppgifterna som imitativt 
resonemang om textuppgiften endast innehöll den information som var nödvändig för att lösa 
den samt om textuppgiften innehöll vardagliga begrepp och i vilket sammanhang de 
användes. Vi kategoriserade elevernas egenskapade textuppgifter som ett kreativt 
resonemang om textuppgifterna innehöll mer information än nödvändigt för att lösas. 
Dessutom mängden vardagliga begrepp och om de användes i fler sammanhang än när 
informationen ges om hur textuppgiften ska lösas. Vi kategoriserade även textuppgifterna 
som kreativt resonemang om det kunde finnas fler än ett svar på textuppgifterna samt om 
lösningsstrategin inte skulle ses vid första anblick. Beroende av våra tolkningar på 
föregående aspekter har vi placerat dem i dessa två kategorier.   

När vi genomfört både innehållsanalysen och textanalysen försökte vi se hur strategierna som 
eleverna använde hängde ihop med vilka typer av resonemang som kunde urskiljas i 
elevernas egenskapade textuppgifter. Vi försökte se detta genom att jämföra parens strategier 
på videoinspelningarna med samma pars färdiga textuppgifter.   

5. Resultat 

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för det resultat som framkommit genom analyserna 
av det transkriberade materialet från när eleverna skapade egna textuppgifter samt av 
elevernas egenskapade textuppgifter som slutprodukt. Resultatdelen består av tre 
huvudavsnitt: Elevers strategier vid skapande av uppgifter, Analys av elevernas egenskapade 
textuppgifter samt Syntes mellan innehålls- och textanalys. Alla huvudavsnitten innefattar 
underrubriker för att underlätta beskrivningen av resultatet. I den avslutande huvudrubriken 
beskrivs en framställning av vilka samband vi kan urskilja mellan vilka strategier eleverna 
använder vid skapandet av textuppgifterna och vilka typer av textuppgifter som konstrueras. 
För att förtydliga när vi menar att strategierna synliggörs i utdragen har vi valt att fetmarkera 
dessa citat.    
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5.2 Elevers strategier vid skapande av textuppgifter 
I följande del kommer resultatet av första frågeställningen att presenteras. Resultatet är 
framtaget genom en innehållsanalys av transkriberingarna (se exempel på transkriberingar i 
Bilaga 2) och vi fann fyra kategorier som också används som underrubriker nedan. Dessa 
underrubriker är Söker bekräftelse från kamrat, Kopplar till vardag, En elev tar på sig 
ledarrollen och Iterativt samarbete. Presentationen av resultatet sker tillsammans med 
analysen där en strategi i taget redovisas. Först beskrivs kort om respektive strategi och 
därefter ges ett exempel som mynnar ut i en analys av vad som synliggörs i exemplet.  

5.2.1 Elev söker bekräftelse från kamrat 
Genomgående när eleverna skapade egna textuppgifter sökte de bekräftelse från varandra. De 
ställde både praktiska frågor, exempelvis “Ska vi börja skriva?” och “Vad ska vi skriva om?”, 
men också matematiska grundade frågor som exempelvis “Jag tror att det blir 25? Eller vad 
tror du?”. Både de praktiska och matematiskt grundade frågorna ställdes ofta i situationer där 
eleverna hade kört fast och/eller var osäkra. Frågorna visade sig dock föra samtalet framåt i 
hur de skulle skapa de egna textuppgifterna vilket tyder på att det är en strategi som eleverna 
använde för att komma vidare i sitt uppgiftsskapande. Nedan följer två exempel från 
transkriberingarna. I det första exemplet har eleverna påbörjat konstruktion av sina 
matematiska textuppgifter och det synliggörs hur eleverna ställer både praktiska och 
matematiskt grundade frågor till varandra.  

 
Robin: Vad ska vi ha för ekvation då? 
Christoffer: Mmmmm.. 
Robin: Kanske 3x? 
Christoffer: Mm. 
Robin:: Plus… 
Christoffer: 10? 
Robin: Okej. 
Christoffer: 3x plus 10. 
Robin: Kan bli… 25 kanske? 
Christoffer: Mm. 
Robin: Mm. Ska vi börja skriva då eller? 
Christoffer: Ja. 

 
Genom ovanstående dialog belyses att eleverna både ställer praktiska och matematiskt 
grundade frågor till varandra. Vår tolkning utifrån videoinspelningen av detta utdrag är att 
frågorna indikerar att eleverna känner en osäkerhet kring vad som ska skrivas i texten och 
vilken matematisk inriktning som uppgiften ska ha. På videoinspelningen syns det att Robin 
rynkar ögonbrynen och kliar sig i håret vilket vi tolkar är ett tecken på osäkerhet. Framförallt 
kan vi se att Robin ställer de flesta av frågorna och vill försöka föra arbetet framåt genom 
dessa. I resultatet kunde vi se många exempel på det som Robin framför när hen säger “Kan 
bli… 25 kanske?”. Uttrycket kanske som läggs till efter att eleven har angivit ett svar kan vi 
se genomgående i resultatet, vilket kan tyda på en osäkerhet och en vilja att få bekräftelse 
från kamraten. Nedan följer ytterligare ett utdrag från transkriberingarna som främst visar på 
att eleverna i paren, i detta fallet båda eleverna, söker bekräftelse från varandra om deras 
matematiska uträkning blivit rätt.     
 

Inez: Blir det 180? 
Emil: Nej det blir väl 198? Alltså 99 plus 99! Det blir väl 198? 
Inez: Jaha! Ja det blir det väl? Haha. 
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Emil: Det tror jag i alla fall? (tittar på reaktion från Inez) Ja, jag sa ju det. Men ahh nu gjorde 
du mig förvirrad! Det blir ju det det vet jag så det är liksom så det är.  
Inez: Haha ah bra. Men då tar vi 1000 minus 198 och skriver det i texten.  
Emil: Ja bra.  

  
Utdraget som presenteras ovan visar hur både Inez och Emil ställer matematiskt grundade 
frågor till varandra. Sökandet efter bekräftelse från kamraten framkommer tydligt i dialogen, 
främst då Emil vill få fram en reaktion från Inez om att hans uträkning är korrekt. På det 
videoinspelade materialet syns hur Emil söker efter Inez ögon medan Inez tittar på Emils 
uträkning som ligger framför dem på bordet. När Emil inte får någon reaktion från Inez börjar 
han själv titta ner på uträkningen och utbrister då “Ja, jag sa ju det” vilket tyder på att han 
redan innan sökandet efter en reaktion hos Inez hade klart för sig att uträkningen var korrekt. 
Trots att Emil visade förståelse för det korrekta svaret sökte han ändå bekräftelse från 
kamraten Inez vilket vittnar om att denna strategi är viktig för eleverna i deras process i att 
producera matematiska textuppgifter.   
 

5.2.2 Elever kopplar till tidigare erfarenheter 
När eleverna skapade egna textuppgifter såg vi genomgående att eleverna kopplade dem till 
tidigare erfarenheter och den närliggande miljön. Eleverna kopplade både till textuppgifter de 
stött på tidigare under arbetet med cirkelmodellen men också till tidigare erfarenheter i form 
av vad eleverna upplevt tidigare i sin vardag. Vi har dessutom sett på videoinspelningarna att 
eleverna använde fysiska föremål som exempelvis suddgummi och låtsaspengar som fanns 
tillgängliga i elevernas närmiljö. Föremålen användes som strategi och inspiration för 
textuppgifternas innehåll. Exempel på hur eleverna kopplade till tidigare erfarenheter är “Ska 
vi ta dom där pengarna igen?”, “Ska vi ta samma person som innan?” och “Väldigt dyra 
apelsiner men det blir bra”. Det sistnämnda citatet tyder på att eleverna har kännedom om vad 
apelsiner kostar i matbutiker, vilket således är en koppling till den närliggande vardagen. 
Nedan följer ett exempel som visar hur två elever använder tidigare erfarenheter som 
inspiration för att skapa textuppgifter. Eleverna har precis börjat konstruera sin textuppgift.  
 

Viktor: Så blir själva… va har han råkat ut för? 
Ofelia: Jag vet inte… Okej men detta är själva uppgiften då? Eller? 
Viktor: (Nickar) 
Ofelia: Okej, ah, mm. Men då får vi skriva… får vi skriva… hhmmm ehm han använder pengarna 
till… Hallå, Viktor var med nu! Han använder pengarna till (Skriver på sitt papper). 
Viktor: (Börjar också skriva). 
Ofelia: Vad ska han använda pengarna till? Köpa? 
Viktor: Till att köpa en tunnelbana? Hahaha. 
Ofelia: Tunnelbana? En biljett till tunnelbanan menar du? 
Viktor: Hahah ja det menar jag. Jag var i Stockholm med mamma förra veckan då köpte vi 
det!   

 
Ovanstående utdrag visar hur Viktor använder tidigare erfarenheter i form av en resa till 
Stockholm för att skapa inspiration till innehållet i textuppgiften. Efter att ha funderat en 
stund över vad uppgiften skulle kunna handla om utbrister han att personen i uppgiften skulle 
kunna köpa en tunnelbana. På videofilmerna kan vi tydligt se hur Ofelia, som lyssnat till 
Viktors förslag, funderar över vad Viktor precis har sagt med en djup rynka i pannan, innan 
hon tillägger att han då måste mena en biljett till tunnelbanan. Även detta tyder på att Ofelia 
kopplar till tidigare erfarenheter eftersom att hon förstår att en tunnelbana går inte att köpa 
hur som helst, och att man kan köpa tunnelbanebiljetter. Genomgående visar utdraget som 
presenteras ovan att de båda eleverna kopplar till tidigare erfarenheter i vardagen och att 
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strategin hjälper eleverna framåt i sitt uppgiftsskapande. Detta vittnar om att strategin att 
koppla till tidigare erfarenheter också tyder på att textuppgifterna blir vardagsanknutna.       
 

5.2.3 En elev tar på sig ledarrollen 
Ytterligare en strategi som synliggjordes när eleverna skapade egna textuppgifter var att en 
elev i paret var mer drivande vid skapandet av textuppgiften och såg till att arbetet fortlöp. 
Med detta menar vi att en elev tydligt tog sig an ledarrollen i skapandet och att den andra 
eleven endast gav sitt godkännande genom att nicka och att säga korta jakande ord genom 
arbetsgången. Exempel på jakande ord vi kan urskilja i transkriberingarna och på 
videoinspelningarna var “Ah”, “Mm” och “Absolut”. Detta tillvägagångssätt som synliggörs i 
transkriberingen menar vi är en strategi för att få arbetet att gå framåt eftersom att en elev 
efter ett jakande ord fortsatte sin förklaring över hur hen tänkt. Antingen kan uttryckandet av 
de jakande orden visa en förståelse från eleven som tar en mer tillbakadragen roll eller brist 
på förståelse eftersom eleven kanske säger dessa ord bara för att få skapandet av textuppgifter 
framåt. I utdraget som presenteras nedan har de två eleverna kommit en bit på vägen i deras 
uppgiftsskapande.     

 
Eskil: Och när han köpte det har han kvar… så har han kvar 800, eller 812 kr bara för det blir minus då. 
Isabella: Aja. 
Eskil: Så det är liksom x:et är ju liksom klubborna vad de kostar. De kostar 99 kr var. Nej det 
kostar 99 styck och han köper två klubbor. 
Isabella: Hur blir det då? 
Eskil: Då blir det liksom eeh, vänta. Eftersom vi gjort… aah såja. 
Isabella: Mm. 
Eskil: Ah såja. Det här kommer att förvirra folk så mycket. 
Isabella: Ah vad bra!! 
Eskil: För det är liksom. Benny brun hade 1372 kr när han gick i stan på stora torg och sen blev 
han rånad. Och då hade han 1000 kr kvar på sitt kontokort. Han köper smink för 400 kronor 
och det var 25% rea… 
Isabella: Hahaha ah… 
Eskil: Och sen köper han två klubbor och de… Det blir liksom inte… Och sen tillslut ska det bli 
812 kr kvar, alltså tillsammans. 
Isabella: Hahahah ja det kommer verkligen förvirra folk. Bra Emil. Men vi behöver ju inte skriva att… 
Eskil: Jo men det gör vi, det är förvirrande. De kommer säkert skriva med det som inte är 
intressant i innehållet! Hahah. Hihihi vi är smarta. 
Isabella: Smartast i världen hahahahahah. 

 
I utdraget som presenteras ovan ser vi att Eskil för skapandet av textuppgiften framåt medan 
Isabella har en mer passiv roll i skapandet. Vi kan dock se att Isabella fortfarande har en roll i 
skapandet då hon visar att hon är aktiv genom att uttrycka jakande ord till Eskil. På 
videoinspelningarna kunde vi också höra tonläget på Isabella, vilket delvis syns i 
transkriberingen genom utropstecken, som visade att hon hängde med i hur Eskil tänkte vid 
skapandet av textuppgiften. Därutöver kan vi se i utdraget att Isabella ställde frågor till Eskil, 
exempelvis “Hur blir det då?” vilket tyder på en nyfikenhet att skapa förståelse för Eskils 
tankegångar.  

5.2.4 Iterativt samarbete 
Ytterligare en strategi som synliggjordes då eleverna skapade egna textuppgifter var att de 
samarbetade genom att bygga på varandras tankar och uttryck. Denna strategi har vi valt att 
kalla för iterativt arbete som i detta fall innebär att eleverna i omgångar upprepar och 
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successivt omarbetar och förbättrar varandras tankar i cykler. Strategin visade sig nästintill 
genomgående i transkriberingarna genom att eleverna följde upp det som den andra eleven i 
paret sa. När eleverna följde upp varandras tankegångar skapades ett högre tempo och det 
blev tydligt hur eleverna hjälptes åt för att skapa textuppgiften. Strategin visade sig även vara 
gynnande för att reda ut missuppfattningar då en elev i paret inte riktigt förstod den andres 
tankegångar eller hade fått förståelse för textuppgiften. Videoinspelningarna visade också att 
när eleverna använde strategin att bygga på varandras tankar blev eleverna ivriga till att 
fortsätta skapandet av textuppgiften, vilket även syntes på elevernas kroppsspråk. Nedan 
presenteras ett utdrag där eleverna skulle konstruerade en ekvation som textuppgiften skulle 
skapas utifrån.  

Palle: Eh… Är det inte… Då är det ekvationen är… 
Moa och Palle: 3x plus 25 är 46. 
Moa: ah. 
Palle: Vi ba ah. 
Palle: Okej. 
Moa: Då får vi ta 25 minus 46.  
Palle: Nej. 46 minus 25. Och det är 21… Jo. Nej. Jo. Ne men det är ju… Om man tar 45 istället då blir 
det ju 20 men nu var det ju en till… 
Moa: Ah. 
Palle: Då blir det ju inte… 
Moa: Man tar ju bara… 
Palle: 19? 
Moa: Man tar ju bort 25. Man tar ju bort fem från sex. 
Palle: Ja. JA. Det är ju så. Ah… 
Moa: Och då är ju x 21. 
Moa och Palle: Och så delar man på det med tre… 
Palle: och då blir x… 
Moa: Sju. 
Palle: Då ska vi skriva ner detta. 

 
I utdraget som presenteras ovan ser vi att Palle och Moa kontinuerligt bekräftar varandras 
tankegångar genom att bygga på det den andra eleven säger. Skapandet av textuppgiften, 
utifrån en ekvation, fick ett flyt och ett högre tempo eftersom eleverna hela tiden byggde 
vidare på vad den andre tänkte och inte stannade upp. Vi ser också i utdraget att en 
missuppfattning gällande differensen mellan 25 och 46 reds ut genom elevernas iterativa 
samarbete. Vi kan se att Moa i detta fallet börjar med att försöka beräkna 25 subtraherat med 
46, men efter att Palle förklarat att det istället ska vara 46 subtraherat med 25 ändrar sig Moa 
och förstår var hon tänkt fel. Vi kan då se att när eleverna använde strategin synliggjordes en 
förståelse för hur, i det här fallet, ekvationen skulle lösas vilket är en förutsättning för att 
utifrån ekvationen skapa en textuppgift. Eleverna hade en förförståelse för textuppgifters 
utformning vilket genom dialogen synliggjordes. 

5.2.5 Sammanfattning av innehållsanalys 
Utifrån vårt resultat kan vi se att elever använder fyra olika strategier för att skapa 
matematiska textuppgifter i par. De fyra strategierna är elev söker bekräftelse från kamrat, 
elever koppla till tidigare erfarenheter, en elev tar på sig ledarrollen samt iterativt 
samarbete. Alla fyra strategier svarar på vår första frågeställning om vilka strategier elever 
använder vid skapande av matematiska textuppgifter utifrån en undervisning inspirerad av 
cirkelmodellen. När eleverna söker bekräftelse tolkar vi att det tyder på en osäkerhet kring 
det matematiska innehållet i textuppgiften men också en osäkerhet kring den praktiska 
processen att skapa och skriva en textuppgift. Genom att eleverna kopplar till tidigare 
erfarenheter blir textuppgifterna också mer vardagsanknutna. Resultatet visar också att när en 
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elev tar på sig ledarrollen i samtalet tar den andra eleven en passiv roll och visar antingen en 
förståelse för elevens tankegångar alternativt brist på förståelse. Avslutningsvis visar eleverna 
förståelse för varandra när de bygger på varandras tankar för att skapa en textuppgift och 
dessutom kan missuppfattningar redas ut genom ett iterativt samarbete i matematik.  

5.3 Analys av elevernas egenskapade textuppgifter 
Under följande rubrik kommer vi besvara vår andra frågeställning genom att presentera 
textanalysen av elevernas egenskapade uppgifter och hur vi har kategoriserat dessa med hjälp 
av Lithners (2008) ramverk. Ramverkets två olika typer av resonemang, imitativt resonemang 
och kreativt resonemang, kommer användas som underrubriker. Under analysarbetet utgick 
vi från 14 egenskapade  textuppgifter som placerades antingen under imitativt resonemang 
eller kreativt resonemang beroende på våra tolkningar av vilket resonemang som krävs enligt 
Lithners (2008) ramverk för att lösa textuppgiften. Under varje underrubrik kommer vi 
presentera först en introduktion av vardera resonemang som följs av två exempel på 
textuppgifter som avslutas med en analys. 

5.3.1 Imitativt resonemang 
Det imitativa resonemanget innebär att lösningsstrategin som ska användas för att lösa 
uppgiften ska vara tydlig vid första anblick. Det kan vara på grund av att eleven tidigare löst 
en liknande uppgift och därmed härmat lösningen vilket kan vara till exempel från läroboken. 
För att sedan förklara sitt resonemang använder eleven sina minneskunskaper och därmed 
behöver inte eleven förklara på fler än ett sätt. Kortfattat innebär detta att när eleven läser 
uppgiften förstår hen hur den ska lösas. Sammanlagt kunde vi urskilja 12 egenskapade 
textuppgifter som utifrån vår tolkning av Lithners (2008) ramverk kan placeras under det 
imitativa resonemanget. Nedan följer ett exempel på en egenskapad textuppgift som utifrån 
vår tolkning av Lithners (2008) ramverk kräver ett imitativt resonemang då en elev ska lösa 
uppgiften.  

 
Anna ska köpa 3st bananer och ett paket mjölk. Mjölken kostar 10kr. Tillsammans betalar hon 25kr. 
Hur mycket kostar en banan? 

 
I den egenskapade textuppgiften som presenteras ovan är det tydligt hur uppgiften ska lösas. 
Textuppgiften innehåller inte någon ytterligare information än nödvändig som kan försvåra 
förståelsen för hur den ska lösas. Detta innebär att eleven som läser textuppgiften kommer att 
kunna förstå hur lösningsprocessen ska gå till redan vid första anblick, vilket innebär att det 
krävs ett eller ett fåtal steg för att lösa den. Genom att läsa textuppgiften är det tydligt vilket 
räknesätt som ska användas genom det vardagliga begreppet “tillsammans”. Dessutom 
hjälper den avslutande frågan, alltså vad som ska räknas ut, vad eleven som ska lösa 
uppgiften ska fokusera på. Nedan följer ytterligare ett exempel på en egenskapad textuppgift 
där lösningen enligt ramverket kräver ett imitativt resonemang. 
 

Robert är på tivoli och spelar på ett chokladhjul. Han försöker tre gånger. Han köper även godis för 25 
kr. Sammanlagt kostar det 46 kr. Hur mycket kostar det att spela på chokladhjulet en gång?  

 
Till skillnad från den första presenterade textuppgiften innehåller textuppgiften ovan fler ord. 
Textuppgiften innehåller fler vardagliga begrepp såsom gånger, även, sammanlagt samt hur 
mycket. Dessa vardagliga begrepp talar också om för eleven vilket räknesätt som ska 
användas för att lösa den, exempelvis även motsvarar addition. Anledningen till att 
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textuppgiften placeras under ett imitativt resonemang är för att det fortfarande är tydligt hur 
eleven ska lösa textuppgiften och därmed krävs det endast ett eller ett fåtal steg i 
lösningsprocessen. Även här berättar den avslutande frågan för eleven vad hen ska fokusera 
vid lösningen. 

5.3.2 Kreativt resonemang 
Det kreativa resonemanget innebär enligt vår tolkning att lösningsstrategin inte given vid 
första anblick. När eleven förklarar sitt resonemang kan detta utifrån uppgiften göras på flera 
olika sätt vilket visar en förståelse för hur uppgiften ska lösas. Kortfattat ställer uppgiften 
högre krav på eleven som ska lösa den. Totalt fann vi två egenskapade textuppgifter som 
utifrån vår tolkning av Lithners (2008) ramverk kräver ett kreativt resonemang. Nedan följer 
dessa båda exempel. 

En varm sommardag då Lars-Ola var ute och lekte i vattnet, han hade så kul att han inte ens tänkte på 
att han stod på en val. Nu undrar ni säkert hur många valar det var i vattnet men det är ingen som vet. 
Lars-Olas pappa skrek plötsligt: 

-         Kom in nu unge annars får du smisk! 

Lars-Ola gick in till stranden och satte sig på en taggbuske och åt en piggelin medan hans pappa 
smiskade honom. Lars-Ola satt och gottade sig när han såg att han hade 17 myggbett. Han såg tre män 
komma gående på stranden. De hade också myggbett och sa till Lars-Ola att de hade lika många 
myggbett var, de tre männen. De räknade ihop sina myggbett och kom då fram till att de hade 68 
myggbett tillsammans. 

Hur många myggbett hade männen? 

Den egenskapade textuppgiften som presenteras ovan innehåller mycket text vilket kräver att 
eleven som ska lösa textuppgiften måste kunna sålla information och se en helhet. Det är 
dock inte enbart mängden text som avgör om det krävs ett kreativt resonemang eller inte utan 
i uppgiften kan vi se att eleverna måste kunna sortera vad som är viktig information eller inte 
för att kunna lösa textuppgiften. Dessutom kan vi se att den avslutande frågan är tolkningsbar 
vilket gör att eleverna kan komma fram till fler svar på uppgiften än ett. Textuppgiften hävdar 
vi är tolkningsbar på grund av att den sista frågan ger utrymme till att tolka om det är de tre 
männens myggbett tillsammans eller hur många myggbett en man har. Detta innebär således 
att om eleverna antar att de 68 myggbetten sitter på de tre männens kroppar, och att detta ska 
fördelas jämnt mellan dem, så kräver det ett kreativt resonemang att komma fram till att detta 
inte är matematiskt korrekt. Det vill säga förklara varför det inte går att dividera 68 med tre 
för att få ut svaret i heltal. Det gör att eleverna kan förklara sitt resonemang på flera olika sätt. 
I textuppgiften finns även flertalet vardagliga begrepp såsom också, lika många var, räknade 
ihop, tillsammans och hur många. Dock används det vardagliga begreppet hur många i 
början av textuppgiften där det inte finns någon information som är nödvändig för att lösa 
textuppgiften vilket skiljer det kreativa resonemanget åt i uppgiften från det imitativa 
resonemanget. Nedan följer ytterligare ett exempel på en egenskapad textuppgift.  

Fru Larsson är och plockar bär på ett självplock. Hon plockar jordgubbar och hallon. När hon kommer 
till kassan väger hon sina burkar. Burken med hallon kostar 7 kr. De två burkarna med jordgubbar 
kostar tillsammans med hallonburken 11 kr. Hur mycket kostar jordgubbarna? 

Liknande den första presenterade textuppgiften som enligt Lithners (2008) ramverk kräver ett 
kreativt resonemang för att lösa innehåller textuppgiften ovan ytterligare information än den 
som är nödvändig för att lösa den. Denna ytterligare information är att det står att hon väger 
sina burkar vilket kan vara förvirrande för eleven som löser den och därmed måste eleven ha 
förståelse för att den informationen inte är viktig. Den avslutande frågan är som tidigare 
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textuppgift även tolkningsbar och eleven som ska lösa textuppgiften måste antingen räkna ut 
hur mycket två burkar med jordgubbar kostar tillsammans eller hur mycket en burk med 
jordubbar kostar. Således är textuppgiften tolkningsbar och kan lösas på flera olika sätt vilket 
är anledningen till att det krävs ett kreativt resonemang. Till skillnad från den första 
textuppgiften inom kreativt resonemang används inte något vardagligt begrepp i en annan 
kontext än den som är nödvändig för att lösa uppgiften. Det skulle i så fall vara ännu ett 
förtydligande att det är en textuppgift som kräver ett kreativt resonemang för att lösas.   

5.3.3 Sammanfattning av textanalys 
Vårt resultat av den andra frågeställning visar att eleverna skapade fler textuppgifter som 
kräver enligt Lithners (2008) ramverk ett imitativt resonemang. Det som skiljer elevernas 
egenskapade textuppgifter åt är inte mängden vardagliga begrepp utan i vilken kontext de 
används. I den ena av elevernas egenskapade textuppgifter som kräver ett kreativt 
resonemang för att lösas användes ett vardagligt begrepp, hur många, i en annan kontext än 
den som är nödvändig för att lösa textuppgiften. Dessutom skiljer elevernas egenskapade 
textuppgifter sig åt i textmängd men framförallt i hur många steg lösningsprocessen kräver. 
Gemensamt för de båda egenskapade textuppgifterna inom kreativt resonemang är att den 
avslutande frågan är tolkningsbar och öppen till skillnad från de andra egenskapade 
textuppgifterna inom imitativt resonemang där eleven direkt ser vad hen ska fokusera på för 
att lösa den. Det innebär att textuppgiften kan lösas på flera olika sätt och därmed få fram 
olika svar vilket också betyder att eleverna kan förklara sitt resonemang på fler än ett sätt. 
Avslutningsvis visar resultatet att samtliga av elevernas egenskapade textuppgifter var 
vardagsanknutna och elevnära.   

5.4 Syntes mellan innehålls- och textanalys 
Under följande rubrik kommer vi att diskutera hur strategierna eleverna använde för att skapa 
textuppgifter är sammankopplade med deras färdiga egenskrivna textuppgifter. Vi kommer 
således att presentera de samband vi fann mellan våra två frågeställningar. Vi har kunnat se 
kopplingen genom att analysera vilken strategi ett specifikt par använde sig av när de skapade 
textuppgifterna på videoinspelningarna och samma pars färdiga egenskrivna textuppgifter. I 
den här delen av resultatet kommer vi ha två underrubriker som lyder strategier som leder till 
textuppgifter som kräver imitativt resonemang och strategier som leder till textuppgifter som 
kräver kreativt resonemang. 

5.4.1 Strategier som leder till textuppgifter som kräver imitativt 
resonemang 
De strategierna som eleverna använde i konstruktionen av textuppgifterna som vi tolkar ledde 
till imitativa textuppgifter var elever söker bekräftelse, elever använder tidigare erfarenheter 
samt en elev tar på sig ledarrollen i samtalet. I analysen av elevernas egenskapade 
textuppgifter kunde vi inte se någon större skillnad mellan textuppgifternas innehåll och 
vilken av dessa tre strategier som eleverna använde vid skapandet. Det enda gemensamma 
var att de skapade imitativa textuppgifter. Eftersom strategin en elev tar på sig ledarrollen i 
samtalet utgörs av att en elev bestämmer utformningen av textuppgiften blir det svårare att få 
en färdig textuppgift som kan lösas på flera olika sätt. Det vill säga lyfts inte flera olika 
perspektiv in hur textuppgiften ska utformas. Således blir strategin en elev tar på sig 
ledarrollen i samtalet i det närmaste motsatsen till iterativt samarbete där eleverna byggde på 
varandras tankar för utformningen av textuppgiften. 
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5.4.2 Strategier som leder till textuppgifter som kräver kreativt 
resonemang 
Utifrån de fyra strategierna som tidigare presenterades i resultatet kunde vi endast se en 
strategi som ledde till textuppgifter som innefattade ett kreativt resonemang. Den strategin 
var iterativt samarbete. Paren var heterogent utformade utefter deras matematiska kunskaper 
vilket gjorde att eleverna i paren kunde utmana varandra genom att kontinuerligt bygga på 
den andres tankar. Det kreativa resonemanget innebar att uppgiften krävde flera steg att lösa 
samt kunde lösas på flera sätt än ett. Eftersom textuppgiften inte skrevs individuellt lyftes 
flera perspektiv inför hur textuppgiften skulle utformas, vilket framförallt visade sig i denna 
kategori. Paren hade kanske inte kunnat använda sig av denna strategi om paret utgjordes av 
en mycket stark elev och en mycket svag elev eftersom skillnaden i de matematiska 
kunskaperna blir för stora. Det kan istället leda till strategin en elev tar på sig ledarrollen och 
på så sätt blir inte textuppgifterna utifrån vårt resultat kreativa. Om paren istället skulle vara 
homogent utformade där samtliga elever har samma matematiska kunskaper hade kanske 
strategin elever söker bekräftelse varit aktuell eftersom eleverna där använde jakande ord för 
att visa sin förståelse alternativt brist på förståelse. Det i sin tur hade enligt vår tolkning lett 
till imitativa textuppgifter. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras och problematiseras dels studiens metod i hur insamlandet av 
det empiriska materialet har gjorts och dels hur materialet har analyserats både genom 
innehållsanalysen samt analysen av elevernas egenskapade textuppgifter utifrån Lithners 
(2008) ramverk.   

När eleverna i vår studie skapade egna textuppgifter arbetade de som tidigare nämnt i 
heterogena par utifrån deras matematiska kunskaper. Parens utformning gjordes tillsammans 
och i samråd med elevernas ordinarie lärare för att möjliggöra den heterogena 
parindelningen.  Stensmo (2008) beskriver dessa gruppsammansättningar som gynnsamma 
för samarbetet i arbetsprocessen. Vår tolkning är att gruppsammansättningarna har haft en 
inverkan på vilka typer av strategier som eleverna använt sig av vid skapandet av 
textuppgifterna. Dels kan vi se att iterativt samarbete utgjordes av ett bra samarbete inom ett 
heterogent elevpar och dels kan vi se att strategin en elev tar på sig ledarrollen visar att 
gruppkonstellationen spelade roll i hur skapandet av textuppgifter fortskred. Det blev tydligt 
att den starkare eleven inom matematik förde skapandet framåt medan den svagare eleven 
endast gav sitt godkännande. Dock kan vi se att den starkare eleven förklarade på ett sätt som 
gjorde att den svagare eleven fick förståelse hur hen tänkte kring textuppgiftens utformning. 
Båda strategierna iterativt samarbete och en elev tar på sig ledarrollen visar fördelarna med 
att eleverna arbetar i heterogena par. Vi tror att en nackdel som kan uppkomma är att det är 
för stora olikheter inom det heterogena paret vilket på så sätt kan göra att samarbetet blir 
svårare. Det kan vara att eleverna har för olikt spridda kunskapsnivåer vilket gör det svårt för 
ett iterativt samarbete. Strategin en elev tar på sig ledarrollen i samtalet kan också vara 
problematisk om inte den starkare eleven tydligt förklarar hur hen tänker eller om inte den 
svagare eleven frågar kan den svagare eleven bara hänga med utan någon förståelse för vad 
som sker. Om den svagare eleven frågar och vill veta hur den starkare eleven tänkt kräver det 
också en säkerhet inom gruppen. Sammanfattningsvis tror vi att det är av vikt att läraren delar 
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in eleverna i heterogena par för att samarbetet ska gynnas på bästa sätt och att 
kunskapsnivåerna mellan eleverna inte är alltför stora.  

I studien har vi valt att utgå från en kvalitativ metod vilket Ahrne och Svensson (2015:10) 
beskriver som en motsats till en kvantitativ metod. En kvantitativ metod är en slags beräkning 
och en mängd av ett fenomen medan en kvalitativ metod inte mäts utan det räcker att 
konstatera att det finns, hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer (Bryman, 
2018:61). Eftersom vi ville studera vilka strategier eleverna använde vid skapandet av 
textuppgifterna och analysera deras färdiga textuppgifter skulle det varit svårt att genomföra 
en kvantitativ studie. Både för att eleverna sedan tidigare inom vårt urval inte skapat så 
många textuppgifter själva vilket hade medfört att det hade varit svårt att skapa frågor på en 
enkät eftersom eleverna inte riktigt hade vetat vilka strategier de skulle använda i så fall. En 
annan aspekt skulle ha varit för att vi inte hade kunnat analysera textuppgifternas innehåll på 
en kvantitativt sätt, i så fall om vi endast exempelvis hade beräknat hur många textuppgifter 
de hann skapa. Dock hade vi då inte kunnat se hur deras textuppgifter skiljde sig åt och vad 
som karaktäriserade dem på samma sätt. Dessutom om vi hade haft ett större deltagarantal 
och mer videoinspelat material hade vi kunnat dra fler generella slutsatser utifrån vårt 
resultat. För att ändå kunna utifrån vårt resultat dra slutsatser har vi i framskrivningen av 
metoden som föreligger studiens resultat valt att vara noggranna i våra beskrivningar, vilket 
Dimenäs (2007:164) hävdar stärker studiens reliabilitet. Dimenäs (2007:164) beskriver en 
studies reliabilitet som trovärdigheten och pålitligheten i en undersökning. Detta innebär 
således att metoden ska beskrivas väl så att det kan förstås av andra forskare.  

När vi samlade in vårt empiriska material använde vi oss av videoinspelning. Om vi endast 
hade använt oss av ljudinspelning hade vi inte kunnat svara på frågeställningarna eftersom vi 
trodde att elevernas strategier för skapandet av textuppgifter skulle framhävas både muntligt 
och skriftligt men också via kroppsspråket. Detta stärker således studiens validitet. Dimenäs 
(2007:150) beskriver att studiens validitet stärks om det som avses att mätas i studien mäts. 
Vi hade inte kunnat dra slutsatser utifrån elevernas kombinationer av den verbala och icke-
verbala kommunikationen vilket Björndahl (2005:72) beskriver som ett komplext samband 
som kan registreras av både ljud- och videoinspelning. Dessutom kan det vara svårt att 
identifiera vem som pratar om man bara använder sig av ljudinspelning eftersom barns röster 
är relativt lika vid ung ålder. Fördelar med videoinspelningar kan vara att klippet kan spelas 
upp i “slow motion” om det eleverna säger är svårt att uppfatta. Varje gång man tittar på ett 
videoklipp upptäcks nya detaljer och insikter (Björndahl, 2005:72). Vår tolkning är att det 
dock genom videoinspelning kan medföra osäkerhet för eleverna eftersom de känner sig 
granskade. Strategin som vi fann i vårt resultat en elev söker bekräftelse kanske inte endast 
beror på osäkerhet gällande matematiska kunskaper eller praktiska kunskaper i hur de skulle 
skapa en textuppgift. Det kan också ha berott på videokamerans placering och närvaro på 
grund av att eleverna kände att de behövde göra rätt och att materialet därefter skulle 
granskas av oss som forskare.  

Under studiens gång var vi som forskare delaktiga i undervisningen fram till när eleverna 
skulle skapa egna textuppgifter. Arbetet med cirkelmodellen gjorde att vi fick en relation till 
eleverna eftersom modellens utformning innefattar ett omfattande förebyggande arbete innan 
skapandet av själva slutprodukten. Slutprodukten var i vår studie i form av elevernas 
egenskapade textuppgifter genomfördes. Eleverna fick med sig förkunskaper och genom 
arbetet kunde också missuppfattningar som uppstod behandlas innan slutarbetet. Det 
medförde att vi fick en relation till eleverna och att de kan ha känt både en trygghet inför 
videofilmningen och den öppna observationen vi gjorde. En öppen observation innebär att 
forskaren inkluderar och informerar deltagarna i studien om dess syfte och genomförande 
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under arbetets gång, vilket ger förutsättningar för en relation mellan forskaren och deltagarna 
(Lalander, 2015:99). Om vi inte hade varit deltagande observatörer hade kanske eleverna känt 
sig otrygga eftersom vi då inte hade medverkat i undervisningen. Dessutom har relationen 
medfört att eleverna inkluderats och involverats i insamlandet av det empiriska materialet, 
vilket Lalander (2015) beskriver som en partiellt deltagande observation. 

För att bearbeta elevernas egenskapade textuppgifter analyserade vi dem utifrån Lithners 
(2008) ramverk. Anledningen till att vi valde att använda oss av en textanalys för att besvara 
den andra frågeställningen var för att vi ansåg att vi behövde få en djupare analys av 
elevernas egenskapade textuppgifter. Ahrne och Svensson (2015) konstaterar att en 
textanalys hjälper forskaren att förstå den skrivna texten på ett djupare plan. För att kunna 
placera textuppgifterna i två huvudgrupper, imitativa uppgifter och kreativa uppgifter var vi 
tvungna att läsa in oss på ämnet. Eftersom den ursprungliga texten var på engelska var det 
ibland problematiskt att översätta direkt utan risk för egna tolkningar. Vi valde att endast utgå 
från de två huvudgrupperna vilket gjorde det svårt att ibland placera in en textuppgift i den 
ena och en i den andra. Det vill säga att direkt kunna se vilken av huvudgrupperna 
textuppgiften hamnar under. Det är därmed också en risk med att vi kan ha placerat in 
textuppgifterna i fel kategori eftersom vi skapat egna tolkningar utifrån ramverket. En annan 
problematik vi stötte på var att det även var svårt att placera textuppgifter under de 
huvudgrupperna eftersom det blir en slags tolkning för vilken typ av resonemang som 
innefattas. Detta på grund av att eleverna som förstår textuppgiften i sin helhet och som 
förstår de vardagliga begreppen i den utgör ett imitativt resonemang. Elever som dock inte 
förstår de vardagliga begreppen eller helheten kommer att behöva lösa uppgiften genom ett 
kreativt resonemang. Exempelvis genom att be kamrater eller lärare att förklara på flera olika 
sätt. Däremot anser vi att genom att det finns flera olika karaktäriseringar för vardera 
huvudgrupp var det enklare att se vilken av huvudgrupperna textuppgiften kommer utgöra. 
Dessutom eftersom de två resonemangen innefattade många olika kvalitéer och egenskaper 
var det enklare att analysera textuppgifterna och gå på djupet om vad innehållet egentligen 
innebär.  
Genom den innehållsanalys som beskrivs i metodkapitlet fann vi kategorier som besvarade 
vår första frågeställning. När man genomför en innehållsanalys är tanken att forskaren inte 
ska gå in i materialet med någon teori eller analysmall (Björkdahl Ordell, 2005). Dock menar 
Björkdahl Ordell (2005) att det blir svårt att inte börja analysera ett material utan att ha med 
sig någon form av teori eller förförståelse. Det finns därmed en risk att vårt transkriberade 
material också kan tolkas olika beroende på vem som analyserar materialet. För att vara så 
objektiva som möjligt valde vi därför att genomföra transkriptionen en längre tid efter 
videoobservationerna för att inte våra erfarenheter från arbetsgången skulle påverka vår 
tolkning av det empiriska materialet. 

6.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer studiens resultat att diskuteras i relation till studiens syfte, 
frågeställningar samt den tidigare forskning som presenterades i bakgrundskapitlet. Det 
överordnade syftet med studien var att utifrån analys med Lithners (2008) teoretiska ramverk 
undersöka hur mellanstadieelever skapar egna textuppgifter i matematik. Frågeställningarna 
som studien bygger på är “Vilka strategier använder eleverna i deras skapande av 
matematiska textuppgifter utifrån en undervisning inspirerat av cirkelmodellen?” samt “Vad 
karaktäriserar elevernas egenskapade textuppgifter i matematik utifrån kategorisering med 
hjälp av Lithners ramverk?” 
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Studiens resultat visar att när eleverna söker bekräftelse tyder det på en osäkerhet gällande 
det matematiska innehållet i textuppgiften men också kring det praktiska i arbetssättet att 
skapa och skriva en textuppgift. Eleverna i vår studie var sedan tidigare inte vana vid att 
skapa egna textuppgifter vilket kan vara en anledning till att de visade en osäkerhet vid 
skapandet och ville därför söka bekräftelse från den andra eleven i paret. Detta kan kopplas 
till tidigare forskning där en studie genomförd av Bernando (2002) presenteras. Där visade 
resultatet att eleverna blev mer och mer självsäkra och bekväma i att skapa textuppgifter. 
Resultatet visade också att genom att skapa egna textuppgifter blev eleverna mer motiverade 
och inspirerade att lösa kommande matematiska textuppgifter (Bernando, 2002). Likt 
Bernandos (2002) resultat visade även Barlow och Cates (2007) undersökning att arbetssättet 
när eleverna fick skapa egna textuppgifter medförde att de vågar testa mer efterhand och att 
deras självförtroende ökade när de sedan skulle lösa textuppgifter. Utifrån detta resonemang 
hävdar vi att om eleverna skulle träna mer på att skapa egna textuppgifter skulle de bli mer 
självsäkra och motiverade för att både skapa och lösa kommande matematiska problem. Dock 
är vår tolkning att läraren i klassrummet inte bara kan arbeta med de språkliga kunskaperna 
genom att skapa egna textuppgifter. Vi tror att det är viktigt att kombinera både de 
matematiska och språkliga kunskaperna för att därefter ta sig an matematiska problem i 
vardagen. Detta styrks av resultatet från Engströms (2007:15) studie som visade att 
svårigheterna med textuppgifter inte bara utgjordes av språkliga brister men också elevernas 
brister i taluppfattning. I vårt resultat kan också det kreativa resonemanget påverkas av 
elevernas läsförmåga. Om eleverna har en god läsförmåga tror vi att de enklare kan sortera ut 
vilken information som är viktig för att kunna lösa textuppgiften. För elever som istället har 
en sämre läsförmåga kan den överflödiga informationen förvirra läsaren och göra så att 
textuppgifterna inte löses.  

Studiens resultat visar att när eleverna arbetade i par gynnades deras förståelse för 
textuppgifter eftersom de byggde ut varandras tankar i strategin Iterativt samarbete. Genom 
samarbetet kunde dessutom missuppfattningar redas ut. I likhet med Barlow och Cates (2007) 
studies resultat som presenteras i studiens tidigare forskning visade sig således grupparbetet 
vara gynnande för elevernas förståelse för textuppgifter eftersom medlemmarna i gruppen 
delgav nya idéer för hur textuppgifterna kunde utformas. Dessutom visade Starks (2008) 
studie, som presenteras i studiens bakgrundskapitel, att genom grupparbete kunde den ena 
eleven förklara stegvis för den eleven som inte förstått. Det ledde till att även de 
lågpresterande eleverna kunde skapa textuppgifter och efterhand bli bättre problemlösare. 
Barlow och Cate (2007) hävdar även att elever i grundskolans yngre år kunde skapa egna 
textuppgifter när de arbetade i grupp eller par och fick ett givet svar att utgå ifrån. I studien 
valde vi att dela in eleverna i heterogena par vilket enligt Stensmo (2008) tenderar att skapa 
en större möjlighet till diskussion mellan eleverna och att de hjälper varandra mer än om de 
skulle delas in i homogena grupper. Samtliga strategier som synliggörs i vår studies resultat 
sammankopplas med ett arbete i grupp. Men för att elevernas lärande ska gynnas vid ett 
grupparbete hävdar Gibbons (2016) i sin bok att samtliga medlemmar i gruppen måste vara 
aktiva och engagerade. Studiens resultat visar att strategin en elev tar ledarroll i samtalet 
antingen skapar förståelse genom den andra partens förklaringar eller brist på förståelse 
eftersom den tillbakadragna eleven endast ger sitt godkännande i form av jakande ord. Det 
kan dock vara problematiskt att veta om eleven brukar de jakande orden för att fortskrida 
skapandet av textuppgifter eller om de faktiskt yttrar förståelse för kamratens förklaringar.  

I studiens bakgrundskapitel presenterades en undersökning gjord av Nordström (2017) vars 
resultat visade att eleverna använde egna erfarenheter för att skapa förståelse för och även 
skapa egna textuppgifter vilket också visades i vårt resultat. När eleverna skapade egna 
textuppgifter blev de vardagsanknutna och elevnära eftersom de kopplade till deras vardag 
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och tidigare erfarenheter. Brousseau (1988) hävdar att om textuppgifterna är kopplade till 
elevernas vardag motiveras och engageras dem när de genom detta ser ett samband mellan 
det abstrakta och konkreta i de matematiska uppgifterna och därmed får en kontext. Dock 
påvisar Riesbeck (2000) att eleverna i hennes studie hade svårt att finna kopplingen mellan 
matematik och hur det kan användas i vardagliga sammanhang genom textuppgifter. 
Strategin en elev kopplar till tidigare erfarenheter som synliggörs i vårt resultat tyder på att 
textuppgifterna blir elevnära. Detta på grund av att eleverna nyttjar tidigare erfarenheter 
utifrån sin vardag och närliggande händelser. Därmed tror vi att det skapades en koppling för 
hur matematiken används i vardagen. Riesbecks (2000) resultat visade dock att eleverna 
missade de matematiska grunderna och inte såg hur matematiken kan användas i vardagen. 
Till skillnad från detta visade alltså vår studie att eleverna utgick från en matematisk grund 
för att skapa sina textuppgifter vilket på så sätt gör att de ser en kopplingen mellan hur 
matematiken kan användas i vardagliga sammanhang. Dessutom visade Liljequists (2014) 
studies resultat att uppgifter där eleverna inte vet hur uppgiften ska lösas och därmed 
använder tidigare erfarenheter och kunskaper är mer gynnsamma för elevernas förståelse för 
uppgifterna.    

Utifrån elevernas 14 egenskapade textuppgifter fann vi två av dem som vi tolkade innefattar 
kreativt resonemang och resterande 12 innehöll imitativt resonemang. Samtliga egenskapade 
textuppgifter innehöll vardagliga begrepp i rätt kontext som visade att eleverna hade en 
förståelse för dem. Skillnaden var att i textuppgifterna som innefattade ett kreativt 
resonemang fanns vardagliga begrepp i andra kontexter än de som var nödvändiga för att lösa 
dem. Det kan bero på att textuppgifterna som vi tolkade krävde ett kreativt resonemang för 
att lösas innefattade mer textmängd och mer information än nödvändig för att den ska kunna 
lösas. Nordquist (2016) studerade skillnaden mellan textuppgifter och räkneuppgifter och 
resultatet visade att textuppgifter är effektivare än räkneuppgifter vad gäller minne och 
rekonstruktion. Resultatet visade också att textuppgifter kan sätta fokus på en eller flera 
matematiska kunskaper samtidigt vilket också särskilt visar sig i vårt resultat gällande de 
kreativa uppgifterna. Utifrån vårt resultat från första och andra frågeställningen kan vi se att 
strategin iterativt samarbete leder till kreativa uppgifter. Vi såg utöver det att resterande tre 
strategier leder till imitativa uppgifter. Majoriteten av elevernas egenskapade textuppgifter i 
vårt resultat innefattade ett imitativt resonemang utifrån Lithners (2008) ramverk och 
använde därmed minneskunskaper för att skapa textuppgifterna. Detta kan sättas i relation till 
Segerbys (2016) studie där hon undersökte på vilket sätt elever skriver i matematiken. 
Resultatet visade att elevernas noteringar under matematiklektionerna framförallt bestod av 
uträkningar av räkneuppgifter. Strategin elever kopplar till tidigare erfarenheter som 
synliggjordes i vårt resultat tolkade vi leder till imitativa uppgifter. Utifrån Segerbys (2016) 
resultat kan därmed strategin ur en kritisk aspekt bero på att eleverna sedan tidigare bara 
räknat räkneuppgifter och därmed inte i lika stor utsträckning utvecklat det kreativa 
resonemanget.  

Eftersom Lithners (2008) ramverk är skapat för att kategorisera elevernas resonemang fram 
till en lösning har vi modifierat och tolkat ramverket för att kunna applicera ramverket på 
elevernas egenskapta textuppgifter. Beroende på hur man tolkat Lithners (2008) beskrivning 
av det kreativa resonemanget hade man kunnat kategorisera samtliga textuppgifter under 
textuppgifter som kräver ett imitativt resonemang för att lösas. Dock har vi tolkat det som att 
de två textuppgifterna som presenteras i resultatet ställer krav på ett kreativt resonemang 
eftersom det kan finnas fler svar än ett, avslutningsfrågan är tolkningsbar och textuppgifterna 
innefattar mer information än nödvändigt. En kritisk aspekt kan vara att en textuppgift kan 
kategoriseras i både imitativt och kreativt resonemang beroende hur man tolkar textanalysen 
där man brutit ner textuppgifters olika delar och hur man därefter analyserat helheten.  
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6.3 Slutsats och implikation 

I följande avsnitt avses att utifrån studiens syfte formulera en slutsats utifrån resultatet samt 
ge förslag på vidare forskning. 

6.3.1 Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur mellanstadieelever skapar egna textuppgifter i 
matematik. Utifrån syftet dras slutsatsen att eleverna använder olika typer av 
samarbetsstrategier när de konstruerar matematiska textuppgifter i grupp eller par. Eleverna 
tar hjälp av varandra för att förstå det matematiska och det praktiska i skapandet av 
textuppgifterna, de tar hjälp av varandra för att föra skapandet framåt samt så tar de hjälp av 
varandra för att kunna skapa vardagsanknutna textuppgifter. Ytterligare en slutsats är att 
eleverna skapar matematiska textuppgifter med olika typer av resonemang som kan 
kategoriseras utifrån utifrån Lithners (2008) ramverk. Här kan vi dock se att eleverna till 
övervägande del skapar uppgifter som grundas i ett imitativt resonemang. Därutöver kan vi se 
en antydan till att vilken strategi som används spelar roll för vilken typ av textuppgift som 
skapas, och att det här är vilken strategi som används som påverkar vilken typ av textuppgift 
som sedermera skapas. Resultatet av det sistnämnda är dock för litet för att några generella 
slutsatser ska kunna dras.    

6.3.2 Implikationer  
Efter genomförd studie skulle det vara av intresse att vidare studera vilket samband som 
synliggörs mellan vilka strategier som används av eleverna vid skapande av matematiska 
textuppgifter och vilka typer av textuppgifter som sedermera skapas. Ytterligare en intressant 
aspekt att studera kan vara hur elevernas problemlösningsförmåga gynnas av att de får skapa 
matematiska textuppgifter i matematik eftersom att flertalet studier som presenteras i 
bakgrundskapitlet tyder på ett samband mellan förmågan och arbetssättet.   
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1: Exempel på textuppgift 
Textuppgift 

"Under en vecka arbetar Pelle extra tre kvällar i en kiosk och får lika mycket betalt varje 
kväll han arbetar. När han arbetat klart fick han lönen inbetald på sitt konto, som innan han 
började arbeta var helt tomt. Under helgen, efter att han har fått pengarna för veckans arbete, 
bestämmer han sig för att gå på bio med sina vänner. Biobiljetten han köper kostar 100 
kronor, och sen köper han popcorn och läsk för ytterligare 100 kronor. Han betalar med 
pengar från sitt konto och dessa betalningar är de enda gånger han rört pengarna på kontot 
under veckan. Efter biobesöket har Pelle 1300 kronor kvar på kontot. 
Hur mycket fick han betalt per kväll som han arbetade?" 
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9.2 Bilaga 2: Exempel på transkriberingar 
 
Film 1 (2:36 min) Aron och Lars 
  
Aron: Och då ska x vara lika mycket. 
Lars: Mm. 
A: (Skriver). 
L: Men nej nu skriver jag för stort. 
A: Men man kan ju bara sudda det. Eller stryka över det så. Så att ingen ser! 
L: Okej… 
A: Ska vi… 
L: Vad ska den här uppgiften handla om? Nånting man kan ha mycket av, NÅLAR!!! Ja det 
är bra. 
A: Hahhah, hm. 
L: Asså det kan man ju ha mycket av. 
A: Men kan vi inte köra biodlarens kusin? 
L: Hahahaha. 
A: Nä okej men då vi kör nålar… 
L: Biodlarens släkt? 
A: Jag har 17 nålar. Hahahah nää… 
L: Nää, biodlarens släkt. Hela släkten odlar bin. 
A: Hahah hela deras passion är odla bin. Haha nämen hm… jo. om vi kör nålar då? Jag har 
inte 17 nålar. 
L: Nä jag vet, den var inte bra. 
A: Nånting man kan ha 17 av. 
L: Legobitar. Nä det är för tråkigt. 
A: Aah… man har inte bara 17 lego. 
L: Nä iförsig inte. 
(Det blir tyst en lång stund) 
A: Häftstift. 
L: Häftstift? Vart såg du det nånstans? (Tittar sig omkring) 
A: Jag vet inte. 
L: Eller något, har jag 17 av något hemma? 
A: Elbert har 17 bilar. 
L: Elbert har 17 gubbar på sitt täcke. 
A: Va??? 
L: 17 gubbar på sitt täcke. 
A: Nä. 
L: Det kan man ha, det har jag. Tror jag! 
A: Nä. Nu får vi komma på nåt. Tärningar, leksaker, bin, bilar, fotbollar. 
L: Men det är inget bra. Elbert har 17 myggbett. 
A: Hahah, ja det är bra. Vi kör det. 
L: Hahah ja det kan funka. (ser förvånad ut) 
(Båda skrattar och fattar sina pennor) 
A: En varm sommardag när, vad heter han? 
L: Elbert. 
A: När Elbert. 
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L: Nej, nej, nej… han ska inte heta Elbert. 
A: Då, vad ska han heta då? Lars Olof? 
L: Nej vänta jag hittade något jättebra (tar sig mot pannan) Jag hittade det vid nån sten, nån 
hade skrivit nåt kul namn där… 
 
Film 2 (2:21 min) Inez och Emil 
  
Inez: Vi skriver som du tänker Emil. Skit i armbandet hahahahah. 
Emil: Varför då, nu skrev jag ju det… 
I: Blir det 180? 
E: Nej det blir 198. Alltså 99 plus 99! 
I: Jaha! 
E: Det tror jag i alla fall! (tittar på reaktion från Inez) Ja, jag sa ju det. Men ahh du gör mig 
förvirrad! Det blir ju det det vet jag så det är liksom… 
I: Men du skrev ju… 
E: Ja men det blir 198. Ja men det är ju bara en uträkning så att. Hahaha. 
I: Bara? Hahaha. Men ska vi inte skriva… 
E: Och när han köpte det har han kvar… så har han kvar 800, eller 812 kr. bara för det blir 
minus då. 
I: Aja. 
E: Så det är liksom x:et är ju liksom klubborna vad de kostar. De kostar 99 kr var. Nej det 
kostar 99 styck och han köper två klubbor. 
I: Hur blir det då? 
E: Då blir det liksom eeh, vänta. Eftersom vi gjort… aah såja. 
I: Mm. 
E: Ah såja. Det här kommer att förvirra folk så mycket. 
I: Ah vad bra!! 
E: För det är liksom. Benny brun hade 1372 kr när han gick i stan på stora torg och sen blev 
han rånad. Och då hade han 1000 kr kvar på sitt kontokort. Han köper smink för 400 kronor 
och det var 25% rea… 
I: Hahaha ah… 
E: Och sen köper han två klubbor och de… Det blir liksom inte… Och sen tillslut ska det bli 
812 kr kvar, alltså tillsammans. 
I: Hahahah ja det kommer verkligen förvirra folk. Bra Emil. Men vi behöver ju inte skriva 
att… 
E: Jo men det gör vi, det är förvirrande. De kommer säkert skriva med det som inte är 
intressant i innehållet! Hahah. Hihihi vi är smarta. 
I: Smartast i världen hahahahahah. 
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