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Abstrakt  Tidigare forskning visar att både samarbete och laborativ 

matematikundervisning främjar elevers kunskapsutveckling. I tidigare forskning 

beskrivs att samarbete leder till att eleverna kommunicerar och tränar sin 

begreppsliga förmåga. Även en matematikundervisning med laborativa inslag 

ger stöd för elever som behöver en variation i sin inlärning. Däremot finns det 

bristande forskning kring de yngre åldrarna och hur ett samarbete är uppbyggt 

mellan eleverna. Observationsstudiens syfte är att undersöka hur elever i 

årskurs två, interageras vid laborativa problemlösningsuppgifter i matematik. 

Studien som har bedrivits på två olika skolor, har gett ett resultat som visar att 

elever interageras på flera olika sätt i laborativa problemlösningsuppgifter. Det 

visar sig att elever i årskurs två, i ett pararbete, använder sig av fysisk 

dominans, kommunikation och intar olika roller i pararbetet. 

 

Nyckelord     Samarbete, kommunikation, problemlösningsuppgift, 

                      laborativ matematikundervisning 
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Förord 
Tack till alla som har medverkat i vår observationsstudie och gjort det möjligt för oss att 

studera hur elever interagerar vid laborativa problemlösningsuppgifter i matematik. 

Arbetsfördelningen i detta arbete har fördelats jämt mellan oss, insamlandet och bearbetning 

av empiri har gjorts tillsammans. Arbetets alla delar har bearbetats tillsammans och ansvaret 

har legat på bådas axlar.  

Sara Petersson och Wilhelmina Johansson  
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1. Inledning 
Att bedriva en matematikundervisning som är varierande kan enligt Petterson (2011) 

uppfattas som något tidskrävande och utmanande av lärare. Pettersson (2011) menar att en 

del lärare känner sig osäkra i den laborativa matematikundervisningen. Hennes fallstudie 

bygger på empiri som består av observationer och intervjuer. Studien påvisar att lärare känner 

sig osäkra när det inte finns en tydlig struktur att följa och när undervisningen bedrivs utanför 

de traditionella ramarna i läroboken. 

 

Matematikdelegationen (2004) framhäver Bergqvist som beskriver att en laborativ 

undervisning med laborativt material kan gynna elevers förmågor. Om det laborativa 

materialet används på rätt sätt, kan elevers begrepps och problemlösningsförmåga tränas. 

Eleverna kan även, med hjälp av en laborativ matematikundervisning känna större 

engagemang genom exempelvis diskussioner. Pettersson (2011) hävdar i sin fallstudie, i 

likhet med matematikdelegationen (2004), att det laborativa ger utrymme för samtal och 

diskussioner, som i sin tur utvecklar elevers resonemangs- och begreppsförmåga. Forskarna 

Riesbecks, Säljös och Wyndhamns (2000) har i sin deskriptiva studie kommit fram till ett 

liknande resultat som Pettersson (2011). Studiens resultat bekräftar att 

problemlösningsuppgifter främjar elevers resonemangs och begreppsförmåga. Det visade sig 

också att eleverna, genom problemlösningsuppgifter tränar på att dra rimliga slutsatser. 

Matematikdelegationen (2004) lyfter ännu en positiv aspekt av de praktiska aktiviteterna, 

som får utlopp i laborativ matematikundervisning och menar att de kan ge stöd för de elever 

som behöver konkretion i sin inlärning. Enligt Bock, Deprez, Dooren, Roelens och 

Verschaffel (2011) finns det många fördelar med en laborativ undervisning men en negativ 

aspekt kring det laborativa materialet är att elever kan uppfatta materialet som förvirrande. 

Konsekvenserna kan leda till att eleverna får svårigheter att se koppling mellan det konkreta 

och abstrakta inom matematiken. I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, Lgr 11 lyfts det att all undervisning ska främja varje elevs fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling.  

 

Det som poängteras i tidigare forskning (Bocks, Deprezs, Doorens, Roelens och Verschaffels, 

2011)(Riesbecks, Wyndhamns och Säljös, 2008a), har även synliggjorts i vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Likheten mellan den nämnda forskningen och vår 

verksamhetsförlagda utbildning visar att en del elever missuppfattar användandet av det 

laborativa materialet och att det finns en brist i elevers samarbete när de arbetar i par. 

Wertsch (1991,1998, 2002) menar att det sociokulturella lärandet främjas av kulturella 

artefakter och sociala samspel. Kulturella artefakter är föremål som tillverkats av människan, 

till exempel laborativt material. 

 

Vår studie som bygger på en observationsstudie, grundar sig i teoretisk forskning från 

examensarbete ett, där inriktningen var laborativt material i matematikundervisningen 

(Johansson & Petersson, 2016). Resultatet av vår tidigare studie visade att elever inte alltid 

gynnas av ett laborativt arbetssätt. De elever som är högpresterande har inte alltid behov av 

en laborativ matematikundervisning eftersom att de redan befinner sig på en abstrakt nivå. 

Engvall (2013) hävdar att syftet med laborativt material är att leda eleverna från konkretion 

mot det abstrakta tänkandet. Det krävs att eleverna förstår meningen med användandet av 

laborativt material för att gynna deras fortsatta utveckling.  
 

Williams (2000) beskriver att förväntningarna på eleverna vid ett samarbete är att de ska ta 

hjälp av varandra, bidra med sin egen kunskap och använda varandra som en resurs i 

lärandet. Trots detta är det inte alltid att ett pararbete är av positiv karaktär, i vår 
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verksamhetsförlagda utbildning har vi fått inblick i att olika gruppkonstellationer skapar olika 

roller i ett samarbete mellan elever. Det Williams (2006) lyfter har vi sett i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Williams (2006) menar att det finns elever som blir 

alltmer aktiva och engagerade i sitt lärande, medan andra blir passiva och tillbakadragna. En 

annan studie som undersöker elevers samarbete är Sjöbloms (2015) empiriska studie. Hon 

menar att ett bristande samarbete kan uppstå om elever inte får möjlighet att träna på att 

kommunicera och lyssna på varandra, därför kan det bli problematiskt om elever inte förstår 

syftet med att interagera med varandra i matematikundervisningen. 
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2. Problemformulering 

Trots att det finns forskning (Pettersson, 2011; Riesbeck, Säljö & Wyndhamn, 2000) som 

tyder på att samarbete och laborativa problemlösningsuppgifter är ett positivt inslag i 

matematikundervisningen, finns det en problematik som visar att elever har svårigheter att 

samarbeta. Resultatet från Sjöbloms (2015) studie visar att det finns en problematik med 

elever samarbete. Sjöblom (2015) menar att en anledning är att elever har svårigheter med att 

kommunicera och lyssna på varandra. Om samarbetet blir bristande menar Williams (2006) 

att elever kan bli avståndstagande, tappa intresset och kunskapen kring uppgiften, vilket i sin 

tur kan leda till att elevens kunskapsutveckling blir hämmad.  

 

Forskning inom elevers samarbete anser vi vara bristfällig i de yngre åldrarna. De studier som 

funnits berör endast samarbete i mellanstadiet till gymnasiet.  Det tyder även på att tidigare 

undersökningar, som kopplar samman laborativa problemlösningsuppgifter och samarbete i 

par, är obefintlig. Därför har vi valt att undersöka hur elever i årskurs två interagerar vid 

laborativa problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik.  

 

2.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur elever interagerar vid laborativa problemlösningsuppgifter 

i matematik. Frågeställningen som ligger till grund för vår studie är: 

 

Hur visar sig elevers pararbete i årskurs två inom ämnet matematik? 
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3. Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet kommer innehålla en presentation om både tidigare forskning och teori. 

Då studien har ett sociokulturellt perspektiv, innehåller studien teoretiska begrepp som 

förknippas med det sociokulturella perspektivet. De valda begreppen är appropiering, 

kulturella artefakter och situerat lärande. Elevers delaktighet som är väsentlig för lärande 

lyfts fram i det sociokulturella perspektivet och gruppkonstellationer vid kollaborativt 

lärande. Förtydligande kring arbetssättet med laborativ- och problembaserad 

matematikundervisning kommer sedan presenteras.  

 

3.1. Elevers delaktighet inom det sociokulturella perspektivet 
Ett sätt att se på lärandet är det sociokulturella perspektivet som bygger på delaktighet och att 

kulturella artefakter är väsentliga för elevers utveckling. Det poängteras i Lgr 11 (Skolverket, 

2011) att skolan ska ge elever medvetenhet om sin egen delaktighet och tillsammans utveckla 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor. Säljö (2015) menar att människor är födda 

för att socialiseras med varandra. Det sociokulturella lärandet inkluderar just det, att 

kommunicera och appropriera kunskap. Appropriering innebär att individer utbyter 

kunskaper med andra individer och omvandlar kunskapen till sin egen. Vygotskij (1978, 

1982) beskriver det sociokulturella perspektivet, där samspel och delaktighet främjas. Han 

menar att elever utvecklas genom språket och kommunikationen. Säljö (2010) påstår däremot 

att det inte finns några garantier för om eleven har utvecklat sina kunskaper eller om eleven 

enbart approprierar kunskapen i det sociala sammanhanget utan att förstå innebörden. Säljö 

(2010) skriver även att lärandet är situerat, det vill säga, att individer lär på olika sätt och i 

olika miljöer. Sociokulturella perspektivet innebär att individer tillsammans upptäcker, 

studerar och samtalar kring exempelvis ett matematiskt problem. Forskaren Hägerfelth 

(2004) beskriver att inom det sociokulturella är synen på lärandet aktivt, där elever är 

engagerade i sitt egna lärande och kommunikationen sker och besvaras från flera olika håll. 

Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008b) har gjort ytterligare en dirskursanalys som studerar 

hur elever approprierar och kommunicerar inom ämnet matematik. I analysen har de följt sju 

lärare som skulle undervisa i matematik. Syftet med studien var att studera elevers 

begreppsliga förmåga i samtal om triangelns area. Resultatet från deras analys tyder på att 

elever genom kommunikation och samarbete skapar en djupare förståelse för olika 

matematiska begrepp. Riesbecks, Säljös och Wyndhamns (2008b) slutsats av deras analys, är 

att interaktion kan bidra till att elever delar med sig av erfarenheter och kunskaper kring olika 

matematiska begrepp. 

 

Dewey (1958) är en pedagog som utgår ifrån det sociokulturella lärandet och han menar att 

kunskap inte nås genom ett enskilt, isolerat arbete. Phillips och Soltis (2010) menar att små 

barn ofta befinner sig i en social kontext och därigenom approprierar kunskap. Ahlberg 

(2001) i likhet med Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2008b), poängterar att i ett samspel är 

det inte enbart utbyte av kunskaper och erfarenheter, utan eleverna ges även en möjlighet att 

träna sin begreppsliga förmåga. I ett socialt samspel får eleverna en möjlighet att tolka och 

förstå omvärlden på olika sätt, i olika situationer. Att ge elever möjlighet att kommunicera 

och interagera med varandra, kan bidra till utbyte av erfarenheter och förståelse för 

matematiken på ett nytt sätt. Därav kan den abstrakta förståelsen av matematiken förbättras. 

Däremot menar Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2008a) i sin första diskursanalays att det 
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sociala samspelet inte automatiskt bidrar till att elever använder sig av matematiska begrepp. 

Diskursanalysen syftar till att undersöka hur samtal kan gynna elevers begreppsliga förmåga. 

De förklarar att ett pararbete oftast tenderar att hamna i ett vardagsspråk och bidrar inte till att 

språket utvecklas till ett matematiskt språk. Elever behöver hitta övergången mellan det 

vardagliga och det matematiska språket för att senare kunna uttrycka sina matematiska 

kunskaper på en abstrakt nivå. Berry och Sahlberg (2006) har, genom sin kvalitativa studie, 

fått inblick i att lärare upplever att den sociala förmågan tränas snarare än matematiska 

kunskaper. Lärarna i studien nämner att eleverna måste få lära sig att lyssna på varandra, 

strategier för inbjudan och hur ett problem kan diskuteras.  

 

Sjöblom (2015) hävdar att utan en god kommunikation och utan förmågan att lyssna på 

varandra, brister det goda samarbetet. Hon har gjort en empirisk studie där elever 

observerades. Syftet med studien var att undersöka elevers samarbete i 

problemlösningsuppgifter och hitta nya möjligheter att skapa bättre samarbete mellan 

eleverna. I intervjuer med elever, visas det att eleverna mestadels har arbetat individuellt i 

matematikboken, därav har eleverna skapat en uppfattning att lyssna inte kopplas samman 

med matematikundervisning. Eleverna fick i olika etapper lösa problemlösningsuppgifter där 

de befann sig i olika gruppkonstellationer. I resultatet synliggörs att eleverna i den ena 

gruppen försökte lösa uppgifterna individuellt och lyssnade inte på varandra. En annan grupp 

hade däremot en god kommunikation där eleverna lyssnade på varandras åsikter. I slutet av 

studien när Sjöblom (2015) intervjuade eleverna på nytt, så visade sammanställningen av 

svaren att eleverna insett vikten av att arbeta i en grupp. Eleverna har kommit fram till att ett 

gott samarbete innehåller en god kommunikation och förmågan att lyssna. 

 

3.2 Gruppkonstellationer inom kollaborativt lärande 
McWhaw, Schnackenberg, Schlater och Abramis, (2003) och Barkley, Cross och Major 

(2005) lyfter fram en definition om kollaborativt lärande. Ett kollaborativt lärande kan ske i 

en grupp som har två eller fler medlemmar. Utmärkande för kollaborativt lärande, till skillnad 

från “vanligt” grupparbete, är att det ger elever mer frihet att bestämma hur arbetet ska 

formas. Inom detta arbetssätt är kommunikationen viktig och väsentlig för att ge arbetet 

struktur. Eftersom arbetet innebär större frihet kräver det att eleverna kommunicerar, fördelar 

arbetet och tar ansvar för uppgiften. Kollaborativt lärande främjas av att elever är 

initiativtagande och samarbetsvilliga. Något som även visas tydligt i ett samarbete inom 

kollaborativt lärande är de olika rollerna eleverna automatiskt hamnar i.  
 

Forslund Frykedal (2008) har utfört en forskning som är baserad på metoden grounded 

theory. Forslund Frykedals (2008) studie utgår ifrån insamlandet av empiriskt material och 

låter sedan forskaren öppet analysera empiri och som sedan konstruerar nya teorier. 

Klassrumsobservationer och samtal med både lärare och elever låg till grund för hennes 

empiriska datainsamling, där cirka 20 stycken elever var deltagande. Syftet med Forslund 

Frykedals (2008) studie är att undersöka hur elevers samarbete konstrueras. Resultatet av 

hennes forskning lyfter en rad olika faktorer som visar hur samarbetet påverkas. Hennes 

forskning bekräftar att elever intar olika roller vid ett samarbete. De roller som nämns i 

hennes studie är av karaktären: dirigerande, sporrande, assisterande, gömmande och liftande. 

Forslund Frykedal (2008) förklarar att elever har olika tillvägagångssätt för att ingå i de olika 

rollerna. Rollerna dirigerande, gömmande och liftande som benämns i Forslund Frykedals 
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(2008) resultat, har även synliggjorts i vår studie. Den dirigerande rollen innebär att eleven 

vill ha kontroll över uppgiften och hur den ska utföras. Elever som befinner sig i denna 

position navigerar gärna ut uppgifter till sin partner. Den gömmande och liftande rollen tyder 

på en del likheter. I båda rollerna förlitar sig eleven på medlemmarnas ansvar för uppgiften. 

Deras aktiva engagemang är lågt och de förväntar sig att få instruktioner om hur arbetet ska 

drivas framåt. Det som skiljer den gömmande och liftande rollen åt är att eleven i den 

gömmande rollen tvekar på sin egna förmåga och underskattar sig själv i relation till gruppen. 

Forslund Frykedal (2008) lyfter i sin studie att gruppsammansättningen är av betydande roll 

för ett lyckat samarbete. För att skapa gruppdynamik och tillit krävs det att en grupp arbetar 

tillsammans en längre tid. Det kan bidra till att eleverna finner sin roll i gruppen och sitt 

ansvarsområde inom arbetet.  

 

Hempel (2005) menar att elever inte automatiskt blir tilldelade en viss roll, utan det är 

beroende på individens personlighet och vilken situation de befinner sig i. Han poängterar 

vikten av att tydliggöra för eleverna att det finns olika roller att ta i ett samarbete. Blir 

eleverna inte medvetna om rollfördelningen kan uppgiftens strategier och lösningar hamna i 

skymundan. Eleverna bör få kunskap om att det går att byta grupproll, det är upp till 

individen själv vilken roll de tar. Hempel (2005) lyfter också, som Forslund Frykedal (2008), 

att tilliten mellan gruppmedlemmarna är väsentlig. Finns det tillit mellan medlemmarna i 

gruppen vågar alla elever träda fram och uttrycka sina egna åsikter. Hempel (2005) menar 

även i sådana gruppkonstellationer bör gruppens dynamik och roller diskuteras för att 

samarbetet ska bli optimalt. 

 

En studie som också undersöker om pararbeten kan vara framgångsrika för elevers lärande är 

Berrys och Sahlbergs (2006) studie. Forskningen baseras på intervjuer av verksamma lärare i 

grundskolan. Lärarna som medverkade i forskningen kom både från England och Finland, 

eftersom att deras studie ville synliggöra om det fanns några likheter eller skillnader länder 

emellan. Sammanlagt intervjuades nio lärare, varav fyra från Finland och fem från England. 

Intervjuerna var uppgiftsbaserade, där lärarna utfört åtta uppgifter i sin klass och sedan blivit 

intervjuade. Resultatet från båda länderna visade att det fanns en rad positiva aspekter med 

pararbeten. Eleverna lär sig att kommunicera, utveckla sina matematiska kunskaper, öka sitt 

engagemang och ge undervisningen andra rutiner vid inlärning. 

 

3.3 Laborativ matematikundervisning 
Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativ matematikundervisning uppnås genom att 

eleven får aktivera många sinnen och delta både praktiskt och mentalt i olika aktiviteter. 

Aktiviteterna i vår studie, som är kopplade till problemlösningsuppgifterna, bestod av arbete 

med laborativt material som kuber, tändstickor och dominobrickor. Jakobsson (2012) hävdar 

att det är av stor vikt att barn ges förståelse för hur det laborativa materialet ska användas. 

Han menar att det har tagit tid att utveckla artefakter, till exempel, laborativt material och 

därför krävs det att elever ska förstå syftet med användandet. Tanken med en laborativ 

undervisning är att kopplingen mellan det konkreta och abstrakta ska bli tydligare för eleven. 

Engvall (2013) har gjort en fältstudie där hon har utfört en deltagande observation. Syftet 

med studien var att undersöka elevers möjligheter att utvecklas genom skriftliga 

räknemetoder för addition och subtraktion i lågstadiet. Eleverna i studien har fått lösa 

uppgifter med hjälp av artefakter och matematiskt symbolspråk, för att senare övergå mot det 

abstrakta tänkandet. Resultatet av hennes studie visar att elever bör ta hjälp av det konkreta 
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tänkandet och tidigare laborationer med de kulturella artefakterna, när de utvecklar det 

abstrakta tänkandet.   

 

Allen (2007) utförde en studie som baserades på aktionsforskning i grundskolan. Före- och 

efter-test gjordes för att veta vilken kunskapsnivå de 11- åriga eleverna befann sig på. Likhet 

med Engvall (2013) studerade även hon det laborativa materialet och vad effekterna i elevers 

inlärning blir. Resultatet från hennes studie visar att eleverna blir mer engagerade och får ett 

lustfyllt lärande genom användandet av laborativt material. I sin forskning lyfter hon att 

elevernas självförtroende ökar inom ämnet matematik med hjälp av laborativ undervisning. 

Cass, Cates och Smith (2003) framför också i sin kvalitativa forskning att laborativ 

matematikundervisning gynnar elevers inlärning. De valde ut tre elever med 

inlärningssvårigheter i sin forskning och ville studera hur det laborativa materialet påverkade 

deras inlärning. Slutsatsen var att det laborativa materialet möjliggör för eleverna att konkret 

se problemet, vilket kan vara en fördel vid inlärning.  

 

I en empirisk studie har Russel (2015) studerat två klasser, där hennes fokus i studien har 

varit vad som ökar elevernas motivation i matematik. I undervisningen har Russel (2015) 

varierat en matematikundervisning med laborativt material, problemlösning och pararbete. 

Resultatet från hennes studie har visat på att de flesta elever blev mer engagerade av att få en 

mer varierad undervisning. Eleverna var positiva kring det laborativa materialet dock visade 

hennes studie att undervisning som bedrivs med problemlösningsuppgifter och pararbete, inte 

uppskattades av alla elever. Några elever som intervjuades föredrog att arbeta individuellt i 

läroböcker och ansåg det vara det bästa sättet att lära sig matematik. 

 

3.4 Problembaserad matematikundervisning 
Hattie (2014) har sammanställt flera olika studier och kommit fram till att en problembaserad 

undervisning kan stärka elevernas kunskaper att tänka kritiskt. Elevernas förståelse och 

verklighetsförankring kan gynnas av problemlösningsuppgifter. Hattie (2014) poängterar att 

en problembaserad undervisning sker genom experimentella aktiviteter där 

problemlösningsuppgifter undersöks av eleverna. I kunskapskraven för årskurs tre står det i 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) att matematiken ska främja elevers kunskaper att lösa matematiska 

problem, reflektera över modeller, metoder, strategier och resultat. Genom 

problemlösningsuppgifter kan elever träna sin förmåga att argumentera och föra logiska 

resonemang.  

 

Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2000) har också utfört en observationsstudie där elever i 

grundskolan arbetade i grupper om tre elever med matematiska uppgifter. Uppgifterna 

grundades i problemlösning. För insamling av empiri användes ljudupptagning i gruppernas 

arbete som sedan transkriberades. Eleverna som studerades fick först uppgiften uppläst för 

sig och fick sedan en skriftlig version av problemet. Urvalet i studien baserades på elevernas 

matematiska prestationsnivåer och sammanlagt 26 olika grupparbeten har studerats. 

Resultatet av studien visar att lösningarna på problemen som eleverna blivit tilldelade 

innehåller många realistiska överväganden. Eleverna kopplar problemlösningsuppgifterna till 

verkligheten och ifrågasätter om det är ett rimligt antagande. Resultatet som lyfts fram visar 

att elevers resonemangsförmåga främjas av en problembaserad undervisning. Däremot visar 

resultatet att elever har svårt att se att ett problem kan ha många olika lösningar. I 

undervisningen förväntar sig eleverna att det ska finnas en specifik modell för lösning av 
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uppgifter. Mellroth (2009) har i en fallstudie följt en elev med höga matematiska förmågor 

under höstterminen i fyran. Syftet med studien var att undersöka hur matematiska problem 

stimulerar barns matematiska förmågor. Resultatet i hennes studie är att matematiska problem 

främjar elevernas lärande och ökar deras lustfyllda lärande. Hon menar att 

problemlösningsuppgifter stimulerar elevernas lärande eftersom att de berör många av 

elevens förmågor och utmaningen kan läggas på olika nivåer. Studien är relevant för vår 

forskning då Mellroth (2009) kom fram till att det är viktigt att använda matematiska problem 

som passar till elevernas förmågor, om uppgifterna är för svåra finns det en risk att eleven 

tappar glädjen.  
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4. Metod 
Studien vi utfört baserades på en observationsstudie och utspelades sig i den miljö eller grupp 

som observatören befann sig i. Bryman (2011) nämner att i en kvalitativ forskning studeras 

oftast en mindre grupp människor och forskningen som bedrivs är kontextbunden. Vår 

kvalitativa undersökning innehåller en detaljerad beskrivning om sociala miljöer och 

individer. Vår roll i forskningen har varit att planera och bedriva undervisning, observera och 

analysera empiriskt material. I metodavsnittet kommer vi att klargöra studiens metod- och 

urval. Vidare i metodavsnittet kommer en beskrivning av genomförande, datainsamling, 

databearbetning och analysmetod, etiska aspekter och trovärdighet. 

 

4.1 Metodval 
Studiens forskningsansats är mikro-etnografisk med deltagande observation som metod. Med 

vår studie ville vi studera elevers beteenden i pararbete, då forskningen bedrevs under en 

kortare period benämns den som mikro-etnografisk. Bryman (2011) beskriver att det mikro-

etnografiska ger insyn i hur en grupp beter sig och anledningen till varför de agerar som de 

gör. Bryman (2011) beskriver en deltagande observation som en forskning där forskaren är 

aktiv i undersökningen. I en sådan typ av studie kan forskaren få insyn i en grupps beteende 

och anpassning till den kontext som de befinner sig i. Deltagandet i vår observation innebar 

att lektionen styrdes och bedrevs av oss. Observationen inleddes med en gemensam 

genomgång och vi var närvarande under inspelningen. Vi fanns också som stöd för eleverna 

och deras frågor under observationstillfällena. Lalander (2015) beskriver att studier som 

innehåller deltagande observationer har ett brett forskningsfokus. Till en början är syftet brett 

men smalnar sedan av när analysen av empirin görs. Bryman (2011) menar också att en 

deltagande observation oftast är kvalitativ och att forskningen sträcker sig över en längre tid. 

I studien har vi valt att studera, vid ett flertal tillfällen, huruvida elever i årskurs två, 

interagerar i par vid laborativa problemlösningsuppgifter i matematik. Observationsstudien 

bestod av öppna observationer, vilket innebar att de observerade fick information om att de 

ingick i studiens observation (Lalander, 2015). De öppna observationerna dokumenterades 

med hjälp av videoinspelning. Björndal (2002) lyfter positiva aspekter kring videoinspelning, 

en fördel är att stora rikedomar av detaljer bevaras och kan studeras flera gånger om. 

Eidevald (2015) menar att kunna titta på samma sekvens kan bidra till att observatören får 

syn på olika skeenden. En fördel med att kunna se tillbaka till sina observationer är att det 

finns en möjlighet att kunna analysera samma sekvens med olika fokus och därefter kan det 

bidra till en djupare inblick. Analysen av empirin var kvalitativ och studien baserades på ett 

induktivt angreppssätt. Bryman (2011) lyfter att en induktiv syn innebär att forskaren utgår 

från sina erfarenheter och kopplar till teori. Metoderna som valts i studien hade till syfte att 

synliggöra de aspekter som kunde besvara frågeställningen. Det har varit problematiskt att 

analysera det empiriska materialet, eftersom vi har varit deltagande i observationen och har 

en relation till eleverna. Vid analysen insåg vi att det var en utmaning att vara opartisk och 

inte tillägga egna värderingar. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
Innan observationerna ägde rum gjordes urval och avgränsningar på vad som skulle filmas 

och även hur paren sattes samman. Urvalet av vilka par som skulle observeras var 
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slumpmässigt, det enda kravet var att både eleverna och deras föräldrar hade godkänt 

observationen enligt de etiska principerna, som kommer beskrivas i avsnittet etiska aspekter. 

När eleverna delades in slumpmässigt, utgick indelningen från hur eleverna satt i 

klassrummet. Forskningen i observationsstudien bedrevs på två olika skolor, båda i årskurs 

två. Den ena skolan var en språkskola och den andra en montessoriskola. Från språkskolan i 

årskurs två, medverkade tio av fjorton stycken elever i studien. Av de tio medverkade tre 

pojkar och sju flickor. Alla tolv elever i årskurs två på montessoriskolan hade lämnat sitt 

godkännande till medverkan i studien men bara nio stycken elever blev filmade i 

observationerna. Från montessoriskolan deltog fyra pojkar och fem flickor. Ett annat urval 

som gjordes i studien, var de citat som valdes ut i analysen. Citaten används för att förstärka 

förståelsen kring resultaten. 

 

4.3 Genomförande 

Eleverna hade parvis fått arbeta med fem olika matematiska problemlösningsuppgifter (bilaga 

1), där laborativt material användes som hjälpmedel vid uträknandet. De fick genom så 

kallade mikrolektioner samarbeta med material som dominobrickor, tändstickor, centikuber, 

låtsaspengar med mera. Mikrolektionerna som omfattade vardera 15-30 minuters arbete, 

startades upp med hjälp av en gemensam genomgång där svåra begrepp och materialet 

presenterades. Tidsåtgången för en problemlösningsuppgift, var en mikrolektion. 

 

4.4 Datainsamling 

För insamlandet av empiri till vår observationsstudie filmades eleverna parvis inne i 

klassrummen med både ljud och bildupptagning. Vid genomförandet av 

problemlösninguppgifterna filmades eleverna på två olika sätt, på montessoriskolan filmade 

en pedagog eleverna när de arbetade parvis eftersom vi höll i undervisningen. I språkskolan 

användes ett kamerastativ för att filma pararbetet då vi var upptagna med att undervisa. 

Anledningen till att inspelningen på montessoriskolan filmades av en pedagog var på grund 

av bristfälliga videoverktyg. På montessoriskolan fanns det inte tillgång till ett kamerastativ, 

därför användes en handkamera. Även placeringen i klassrummen för datainsamlingen 

utformades på två olika sätt på skolorna, montessoriskolans placeringar var slumpmässiga 

medan språkskolan placerade de observerade eleverna mer avskilt från de övriga arbetande 

paren. Under varje observationstillfälle filmades ett par åt gången, inspelningen pågick 

mellan 5 - 20 minuter, beroende på hur länge eleverna var aktiva med 

problemlösningsuppgifterna. Med aktiva menar vi att eleverna försökte lösa och hade 

engagemang i uppgiften. En anledning till att avsluta filmningen var om majoriteten av 

eleverna redan löst uppgiften eller av praktiska skäl då vi skulle ha en gemensam diskussion 

kring uppgiftens lösningar. Vi avgjorde om majoriteten av eleverna löst uppgiften och 

avslutade då filmningen. Valet till att ett par observerades åt gången var att både ljud och bild 

skulle bevaras. Observeras fler elever samtidigt kunde det vara svårt att urskilja vilka elever 

som sa vad. 
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4.5 Databearbetning och analysmetod 

För att kunna utföra en systematisk databearbetning blev första steget att granska empirin. 

Rennstam och Wästerfors (2015, s 220) förklarar hur det går till när systematisk 

databearbetning av kvalitativt material görs. De hävdar att genom sortering, reducering och 

argumentation ordnar det empiriska materialet och gör det hanterbart. Genom att bearbeta 

materialet på detta sätt belyser forskaren olika problem och befinner sig i ett växelspel mellan 

teori och praktik.  

 

Videoobservationen i vår studie hade en sammanlagd tid på 1 h, 52 min och 44 sekunder. 

Efter granskningen av empirin antecknades händelser i observationen, med tidsangivelser, 

som var av väsentlig karaktär för studiens syfte och frågeställning. De likheter och mönster 

som upptäcktes till en början var: Placering av material, bristande förståelse och ledarroll. 

Efter en diskussion kring de nämnda utgångspunkterna gjordes ytterligare en granskning av 

dokumentationen. Då det empiriska materialet upplevdes relevant för vår studie 

transkriberades allt. Efter transkriberingen sågs en mättnad i empirin då upprepade mönster 

visade sig och inte gav någon ny data. Bryman (2011) menar att mättnad uppstår när data inte 

längre kan bidra till ny information till kategorierna. Utifrån mönstren valdes sedan sekvenser 

ut ifrån den totala transkriberingen och färgkodades innan de placerades i en analystabell. 

 

En fördel enligt Björndal (2005) med att transkribera videoobservationer är att inspelningen 

hamnar i skrift och vissa aspekter av kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt. 

Han poängterar också att det krävs en noggrannhet vid transkriberingen, ett urval som ska 

göras är hur detaljerad informationen som skrivs ner ska vara. I vår studie fanns det en 

relevans att transkribera både hur eleverna agerade och kommunicerade eftersom att vi ville 

få syn på hur de interagerade med materialet och varandra. För att få fram kategorier till 

studiens resultat påbörjades en färgkodning. Färgkodningen sorterade empirin och 

underlättade för oss att skapa kategorierna eftersom mönster, likheter och skillnader framkom 

på ett tydligare sätt. Björndal (2005) styrker att färgkodning är ett sätt att systematisk ordna 

transkriptet och ge en helhetsbild av likheter och skillnader. I studien ansågs färgkodning 

vara en bra metod för att få syn på olika mönster, transkriberingen blev ännu tydligare och 

slutsatser börjades dras. De tidigare kategorierna reducerades och de befintliga namngavs: 

genom fysisk dominans, genom resonemang och genom ledarrollen. “Genom fysisk 

dominans” menas i detta avseende placering och övertagande av det laborativa materialet. 

Riktlinjer för kategorien ”genom resonemang” har varit när eleverna diskuterar, resonerar och 

ställer frågor. Den sista kategorin som är “genom ledarrollen” karaktäriseras av hur styrande 

och vilket ansvar eleven tar i ett pararbete. Den tidigare nämnda kategorin bristande 

förståelse ersattes av kategorin “genom resonemang” eftersom det sågs mönster i empirin 

som visade på att ett gott samarbete kräver en god kommunikation mellan paren. Björndal 

(2005) menar att färgkodning är ett sätt att systematiskt ordna transkriberingen, där likheter, 

skillnader och jämförelser synliggjordes på ett tydligt sätt. Citaten som valdes ut till varje 

kategori, var de mest väsentliga och beskrivande citaten som användes för att ge förståelse 

för analysen i studiens resultatdel. Citaten placerades sedan ut i en analystabell där de 

strukturerades upp efter kategorierna. 

 

4.6 Etiska aspekter 
Innan utförd observation fick alla elever hemskickat en blankett (bilaga 2) med de etiska 

principerna som vetenskapsrådet (2002) lyfter fram. Vid uppstart av forskningen 

informerades syftet med studien, i enlighet med informationskravet, till alla berörda parter 
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såsom elever, rektorer, föräldrar och lärare. De blev även informerade om att den insamlade 

empirin bestod av ljud- och bildupptagning. Vid insamlandet av empiri fick de vetskap om att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att de inte hade någon plikt att delta i 

forskningen, med hänsyn till samtyckeskravet.  

 

I studien var alla namn fiktiva och inga kopplingar kunde göras till den klass eller skola som 

forskningen bedrivits i, vilket är den tredje etiska principen som benämns som 

konfidentialitetskravet. En etisk aspekt som tillhör konfidentialitetskravet är även att den 

insamlade empirin behölls i säkert förvar. När studien var genomförd raderades empirin från 

datorerna och den skriftliga datan förstördes med hjälp av en dokumentförstörare. Den fjärde 

och sista principen är nyttjandekravet som lever upp till att den insamlade empirin endast 

användes i forskningssyfte.  

 

4.7 Trovärdighet 

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka om en studie är trovärdig eller inte. Bryman 

(2015) poängterar att trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera är av stor betydelse i en kvantitativ undersökning. När man utför en kvalitativ 

studie skiljer det sig däremot från en kvantitativ. Bryman (2015) hävdar att den kvalitativa 

forskningen är kontextuell och ger förståelse för den grupp man befinner sig i. Att bedriva 

kvalitativ forskning i mer än en miljö kan ge insyn i hur miljön påverkar beteenden och olika 

sätt att tänka. Resultaten från vår studie behöver inte vara överförbara, då en kvalitativ studie 

innebär att resultatet av empirin tolkas. Resultatet av forskningen är främst användbar i den 

egna praktiken och i den verksamhet som forskningen bedrivits i, men i viss mån möjligtvis 

användbar i andra kontexter. Observationsstudien som bedrivits på två olika skolor har gett 

möjligheten att se skillnader och likheter på de olika skolorna. Det som varit utmärkande 

mellan skolorna har varit elevernas olika sätt att resonera. Montessoriskolan som ligger i ett 

mer välbärgat område tyder på att eleverna har lättare för att resonera än eleverna från 

språkskolan. En annan faktor som kan ha påverkat studiens resultat kan vara att det är två 

olika typer av skolor med olika syn på undervisning. Den ena skolan är montessoriinspirerad 

medan den andra är en språkinriktad skola. Eftersom att den insamlade empirin utgick från 

två olika skolor styrker detta studiens trovärdighet då fler miljöer med olika förutsättningar 

studerades.  

 

En annan faktor som höjde studiens trovärdighet var att observationen dokumenterades med 

hjälp av videoinspelning. Björndal (2005) beskriver videoinspelningar som ett användbart 

och effektivt hjälpmedel vid analys av empiri. Videoinspelningen synliggör detaljer och 

information som annars kanske hade passerat obemärkt. Han menar att en sådan typ av 

dokumentering gör det möjligt för forskaren att, upprepade gånger, se på en situation och 

tolka materialet utifrån olika perspektiv. Vid vår observation var det sju elever som inte ville 

eller kunde medverka vid observationerna och studien. Från språkskolan blev det ett bortfall 

på fyra stycken elever, vilket kan ha påverkat resultatet. Montessoriskolan hade ett bortfall på 

tre elever på grund av sjukdom och tidsbrist. Det bör också nämnas att bortfallet av eleverna 

från språkskolan var elever som krävde extra stöd och anpassning i sin undervisning. Dahlin-

Ivanoff (2015) lyfter att det är av stor vikt att grupperna består av homogenitet eftersom att 

det kan skapa en känsla av delaktighet men det är också av betydande roll att skillnader 

mellan sammansättningen finns. Heterogenitet kan resultera till att man får syn på 

mångfalden och ge en rättvis syn på hur verkligheten är.  
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Detaljer och mönster har även synliggjorts i studien med hjälp av transkriptet och 

analystabellen. Vid en sammanställning kunde det utläsas hur många gånger resonemang, 

fysisk dominans och ledarrollen förekom i insamlad empiri. Trovärdigheten och studiens 

resultat styrktes därmed av analystabellen och transkriptet. Det gjorde det möjligt att se 

samband mellan de olika kategorierna som öppnade upp för nya intressanta diskussioner och 

frågor. 

 

5. Resultat och analys 

Analysen av observationsstudien mynnar ut i ett resultat som presenteras i tre olika kategorier 

som formats utifrån färgkodning av transkriptet. Kategorierna som ligger till grund för 

resultatet är: Genom fysisk dominans, genom resonemang och genom ledarrollen. 
 

5.1 Genom fysisk dominans 
Observationsstudien visar att elever hanterar det laborativa materialet, det vill säga de 

kulturella artefakterna, på olika sätt i ett samarbete. Från hela det transkriberade materialet 

kan det utläsas att tre av tio videoobservationer innehåller fysisk dominans. Benämningen för 

fysisk dominans syftar på placering av materialet och fysiskt agerande mot partnern. 

Placeringen av materialet innebär att ena eleven gör materialet oåtkomligt för sin partner, 

partnern som inte är aktiv med materialet får ingen möjlighet att fysiskt interagera med de 

kulturella artefakterna. När eleven är fysiskt agerande mot partnern, tolkar vi att eleven är 

hårdhänt mot sin partner, det vill säga använder sig av slag och knuffar. Utmärkande vid 

analysen var att den fysiska dominansen utspelar sig i mitten eller i slutet av lektionerna. En 

förklaring till det kan hänga samman med elevers oförmåga att samarbeta, som blir allt mer 

påtaglig ju längre in i uppgiften de befinner sig. Det visar också att när elevers resonemang är 

bristfälliga, är det större risk att den fysiska dominansen ökar.  

 

När eleverna utför de laborativa problemlösningsuppgifterna tillsammans kan ett mönster ses, 

där skillnader mellan elevernas fysiska och kommunikativa delaktighet med det kulturella 

artefakterna är markant. En aspekt som synliggjorts är hur materialet var placerat. Den 

videoinspelade empirin i exempel ett, visar att Pia som är den dominanta, placerar 

artefakterna framför sig och gör det svårt för Lydia att delta i uppgiften.  

 
Exempel ett:  

Lydia och Pia arbetar med en problemlösningsuppgift med dominobrickor och en platta, de ska laborera för att 

sträva mot att summan ska bli samma i varje rad. Pia och Lydia sitter bredvid varandra och materialet är placerat 

på andra sidan bordet där Pia sitter. Lydia ligger halvt på bordet och sträcker sig för att ha en möjlighet att både 

se och nå materialet.  

 

Exemplet från analysen visar att Pia har övertaget av materialet. I den här sekvensen så sker 

fysisk dominans, i form av placering av materialet, tre gånger på 31 sekunder. För att Lydia 

ska ha en chans att involvera sig i uppgiften krävs det att hon anstränger sig för att få ta del av 

dominobrickorna. Lydias kroppsspråk och placering på stolen visar att hon vill involveras 

fysiskt men hindras av placeringen av materialet. I videoobservationen synliggörs även 

Lydias och Pias samarbete. Utmärkande för sekvensen är att eleverna kommunicerar med 

varandra men att den fysiska aktiviteten med materialet skiljer sig åt.  
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I ett annat samarbete visar det sig att Molly har en dirigerande roll och den fysiska 

dominansen framträder i uppgiften. Exempel två tyder på att Molly har övertaget och 

redigerar de kulturella artefakterna, Per är passiv i uppgiften och har ingen möjlighet att bli 

interagerad med artefakterna. Citatet nedan beskriver ett bristfälligt samarbete. 

 

Exempel två: 

Molly och Per ska bygga en hage som har en omkrets på 27 meter med hjälp av tändstickor.  
Molly och Per laborerar med de kulturella artefakterna 
Molly: Kolla det blir för litet annars 
Molly tar bort Pers hand för att kunna sträcka sig mot materialet. 
Molly: Du ska inte göra på den saken ännu 

Molly korrigerar den sida av hagen som Per har byggt. 

Molly: Okej, då har vi en kvar, vi kan göra en liten mer utåt. 

Molly tar bort Pers hand från de kulturella artefakterna 

Molly: Vänta vi får göra den lite större. 

Molly: Vi är klara nu 

 

I exempel två och tre visar det att elever använder sig av fysisk agerande på två olika sätt. Det 

finns elever, se exempel två som försiktigt visar ett övertagande av materialet utan att 

använda sig av slag och knuffar. Fyra stycken av eleverna i observationerna markerar väldigt 

tydligt att de vill ha artefakterna för sig själv genom att de rycker bort händerna från sin 

partner medan de även säger ord som exempelvis: “sluta” “vänta” “nej”.  I exempel tre, 

synliggörs en situation där kroppslig kontakt av slag och knuffar förekommer.  

 

Exempel tre: 

Lydia har plattan med dominobrickor framför sig och sätter dit en bricka, Pia rycker bort Lydias hand och drar 

hela plattan mot sig. Lydias kroppsspråk visar att hon blir irriterad och andas in djupt, hon sträcker sig mot 

materialet för att integreras med uppgiften. Pia reagerar med att slå flera gånger mot Lydias händer för att 

markera att materialet är hennes. Lydia besvarar med att rygga tillbaka från Pia. 

 

Fallet ovan visar en ovanligare situation av fysiskt övertagande av materialet. Analysen gör 

det väldigt tydligt att Pias beteende påverkar Lydia. Lydia, som har stor vilja att lösa 

uppgiften tillsammans, påverkas av Pias handling och fysiska övertagande av materialet. En 

tolkning av resultatet som kan beskriva Pias handling är att hon har en vision av hur 

uppgiften ska lösas. Hon lämnar inte något utrymme för Lydias vision, samarbetet och 

kommunikationen blir i detta fall bristande. 

 

5.2 Genom resonemang 
I observationerna finns det tydliga exempel på ett bra samarbete och på ett mindre bra 

samarbete. Definitionen på ett bra samarbete är när båda eleverna är delaktiga i uppgiften 

både fysiskt med materialet och även genom dialog mellan eleverna. En tydlig faktor på vad 

som saknas i ett mindre bra samarbete är brist på dialog. Begreppet resonemang har vi 

definierat när eleverna är inbjudande och för ett samtal med varandra, där frågor och 

påståenden förekommer. Vid granskning av analysen framkommer det att eleverna använder 

sig av resonemang vid åtta av tio videoobservationer. Vid mätning av resonemang har vi 

räknat varje inlägg där eleverna för en dialog som innehåller resonemang. När 

kommunikationen är bristfällig eller svårförståelig kan det hända att den missuppfattas och 
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blir osammanhängande. I exempel ett följer ett sådant fall:  

 

Exempel ett: 

Problemlösningsuppgiften består av dominobrickor, Ulla och Kaj har precis börjat med uppgiften. Ulla tar 

initiativ med uppgiften. 

Ulla: Så måste vi ta den, så ska vi räkna att det här är brickan. 

Ulla laborerar och visar med hjälp av materialet samtidigt som hon förklarar för Kaj. 

Kaj: Så det här är alltså sju… sju… sju... sju 

Kaj upprepar vad Ulla säger och tittar mot plattan och dominobrickorna 
 

I citatet ovan studeras ett par som försöker resonera och ge stöd till varandra. Citatet visar en 

del av observationen som tyder på att Kaj och Ulla resonerar 11 gånger på 2 minuter och 4 

sekunder. Ulla förstår uppgiften och försöker förklara för Kaj hur de ska göra för att leda 

uppgiften framåt. Det syns i observationen att Kaj bearbetar samtalet och repeterar vad Ulla 

säger. Exempel ett visar en situation där det möjligtvis kan ske en appropiering av strategier 

för att lösa uppgiften. Kaj kan appropiera Ullas kunskap och göra den till sin egen. Det visar 

sig i den analyserade empirin att eleverna missuppfattar varandra. De visar ett samarbete men 

kommunikationen var inte tydlig nog mellan eleverna, vilket resulterar i att de inte lyckas 

lösa uppgiften. Tolkning av resultatet kan visa på en god förmåga att resonera men bristande 

när eleverna lyssnar på varandra. Observationerna visar i två av tio fall att elever ger tydliga 

förklaringar men att den andra partnern har svårt för att lyssna och ta sig till instruktioner från 

sin kamrat. Mellan ett annat par, i exempel två, analyseras mönster som visar att 

kommunikation är ett viktigt verktyg för ett bra samarbete.  
 

Exempel två: 

Måns och Saura försöker lösa en uppgift med hjälp av dominobrickor. 

Måns: Då kan vi prova elva. Ska vi börja med den här? 

Saura: Mmmm… eller så kan vi testa den här. 

Saura visar en dominobricka. 

Måns: Hmm.. Okej! 

Måns: om vi tar fem där… fem, sju 

Saura: Sex, sju… 

Måns: Då har vi sju där  

Måns pekar på det laborativa materialet. 

Saura: Men då behöver vi…. 

Saura räknar prickarna på dominobrickorna 

Saura: 6, 7, 8 vi behöver en tvåa där. 

Både Saura och Måns laborerar med materialet 

Måns: Nemen kolla. Det blir ju sju där och då behöver vi…. Det blir nio där. 

Måns pekar på materialet samtidigt som han förklarar för Saura. 

Måns: 6,7,8,9 

Saura: Aha.. Räknar man med den då?? 

Måns: Aaa 

Saura: Ahaaa 

Saura: Då går väl inte den där. 

Måns: Mmm 

Måns plockar bort brickan. 

Måns: Testa.. vi provar vi provar 

Saura: Det blir väl ändå så sju så 

Måns: Mmm vänta… 5, 6, 7 

Måns: sju där.. sex… 

 

Måns och Saura kämpar tillsammans med en problemlösningsuppgift med hjälp av 

dominobrickor. Under hela uppgiften visas en bra kommunikation där de resonerar med 
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varandra med hjälp av materialet. I analysen ser vi tre fall som visar att när elever blir 

förvirrade i uppgiften, förklarar den andra eleven både verbalt men även med hjälp av 

materialet. I exempel två förklarar Måns för Saura. Det som sker i kommunikationen är att de 

resonerar kring olika strategier för att lösa uppgiften och både Måns och Saura är aktiva, dock 

syns det att Saura är mest aktiv verbalt medan Måns har ansvaret för materialet. I exempel tre 

finns det också ett tydligt exempel på ett par som resonerar kring en problemlösningsuppgift. 

Wictor och Johannes har i detta fall, missförstått varandra men de försöker reda ut 

missförståndet med att kommunicera och resonera. 

 

Exempel tre: 

Wictor och Johannes gör en problemlösningsuppgift som handlar om dubbelt och hälften med hjälp av 

centikuber. 

Wictor: Men det står ju där att han äter två ju. 
Johannes: Nae…. 
Wictor: Jo! 
Johannes: Men vi ska ju inte göra samma tal Wictor. 
Wictor: Men det står ju.. Vi har ju… Kolla här... 
Johannes: Men vi ska ju inte göra det talet! 
Wictor: Nehe, ska vi göra ett helt nytt? 
Johannes: Nej, vi ska göra det här talet! 
Johannes har tre kuber i högra handen och sex kuber i vänstra handen, som han sträcker sig mot Wictor och 

visar. 
Wictor: Jag trodde vi pratade om det här talet. 
Wictor pekar på två kuber och på fyra kuber. 
Johannes: Jaha, men då har vi det så. 
Johannes visar ännu en gång kuberna i sin hand. 
Johannes: och då blir det ju de och då blir det 24 plus tre är lika med 27  
 

I citatet ovan, är det tydligt att Johannes och Wictor resonerar om två olika tal, det har 

någonstans på vägen blivit ett missförstånd. Under observationens gång, lär sig Johannes och 

Wictor att lyssna på varandra och löser missförståndet med att kommunicera och resonera 

fram en lösning där båda är överens. I detta exempel synliggörs det att Wictor och Johannes 

appropierar kunskap genom att diskutera och lyssna på varandra.  

 

5.3 Genom ledarrollen 

I den analyserade empirin uppkommer ledarrollen i fem av tio videoobservationer. 

Ledarrollen innebär, i vår studie, att eleven intar en roll som är styrande över en annan elev. 

Den som har en ledarroll är drivande och bestämd när det handlar om pararbetets struktur. I 

analysen uppmärksammas att varje par har en ledare och det finns två olika typer av ledare. 

En ledare som lyssnar på sin partners åsikter och en ledare som inte vill ta hjälp av sin 

partner. Tolkningen av vilka elever som tar sig an ledarrollen är de elever som tar tag i 

problemlösningsuppgifterna och styr upp en strategi om hur de ska gå tillväga. Det finns ett 

tydligt fall i exempel ett, där Lova direkt tar ledarrollen och börjar lösa uppgiften själv och 

Wictor sitter passivt bredvid. Tillslut börjar Lova bjuda in Wictor dock styr hon materialet 

och hur det ska ligga och vilken form de ska bygga. Det syns i den analyserade datan att Lova 

i sin ledarroll försöker bjuda in Wictor men vågar inte släppa kontrollen. 

  

Exempel ett: 

Lova och Wictor ska bygga en hage med hjälp av tändstickor, enda kravet är att omkretsen ska vara 27 meter. 

Lova tar direkt ledarrollen för uppgiften. 

Lova: Wictor kan du ta den! 

Lova lägger materialet mellan dem för att Wictor ska kunna integreras med materialet 
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Lova: Ta ungefär hälften var! 

Lova: Så 

Lova: Vänta… tre. 

Lova tar initiativ och börjar bygga hagen. 

Lova: Wictor lägg din! 

Wictor lyssnar på Lova och lägger ut materialet på hennes villkor. 
Lova: sex, nio,tolv…. ehhhhhh femton, arton,tjugoett 

För att Wictor ska vara delaktig i uppgiften, lägger de tändstickorna varannan gång. 
 

Uppgiften som Lova och Wictor är tilldelad styrs av Lovas ledarroll som synliggörs nio 

gånger på 55 sekunder i observationen. Hennes ledarroll innebär att hon dirigerar och 

instruerar Wictor hur han ska placera materialet och i vilken ordning tändstickorna ska 

läggas. I fallet synliggörs hur en ledare kan vara och hur ett mindre bra samarbete kan se ut. 

Det intressanta är att Wictor accepterar att Lova är den styrande partnern i uppgiften. I ett 

annat pararbete mellan Johannes och Wictor, tas ledarrollen av Johannes. I situationen bjuder 

Johannes in Wictor i uppgiften och låter Wictor delvis ändra på materialet och ger utrymme 

till diskussion.  

 
Exempel två: 

Johannes: Ehhh.. Vi ska… Hmmm… Dela upp köttbullar 

Johannes: Vi tar två till storebror  

Johannes lägger ut två kuber på bordet 

Johannes: och fyra till tjejen, för det ska vara dubbelt så många 

Wictor: De ska ha dubbelt så många då ska hon ha två till 

Johannes: aaa.. och.. Då har vi lika med  

Johannes skapar ett likhetstecken av kuberna 

Johannes: Lika med.. sex 

Johannes lägger ut fem kuber 

Johannes: lika med sex! 

Wictor: Nej.. 

Johannes Jo.. kolla! 

Johannes räknar kuberna han har lagt på bordet 2+4=6 

Wictor: Nej men vi ska ha en till, så att det blir sex. 

Wictor lägger till en till kub i högen 

 

Tre av tio videoobservationer visar att det finns elever som har ansvar över materialet och 

leder uppgiften framåt samtidigt som deras partner är aktiv genom kommunikation och 

hänger med i uppgiften. I exempel två, framhäver det att Wictor är aktiv genom 

kommunikation, hänger med i uppgiften och rättar till materialet när Johannes som har 

”ansvar” för materialet lägger kuberna fel. I exempel två syns det att Wictor tar större plats än 

i exempel ett med Lova. Här hamnar Wictor i en annan miljö med en annan partner vilket kan 

tyda på att lärandet för Wictor blir situerat. Det finns också de par som inte visar på ett bra 

samarbete. Exempel tre visar ett par, Paula och Anna som klurar på en uppgift med 

centikuber, här synliggörs det tydligt att Paula tar ledarrollen och inte vill bjuda in Anna i 

problemlösningsuppgiften. 

 
Exempel tre: 

Paula: Sen.. Kanske vi kan ha sexton i denna högen också. 

Paula drar materialet till sidan och gör en till hög. 

Anna läser på pappret med uppgiften och Paula räknar hela högen. 

Anna lägger ifrån sig pappret. 

Anna: Jaha hur många fick han av varje. 

Paula: Kolla här, 16 av 3. 

Paula pekar på varje hög och säger hur hon har delat upp centikuberna. 

Anna: hur många är det här? 
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Anna pekar på en hög. 

Paula: 16 + 16 blir.. 

 

Anna som är mindre aktiv ställer frågor och kommer med en del förslag på hur de kan utföra 

uppgiften men blir inte besvarad av den mer dirigerande eleven som är Paula. Resultatet visar 

att det finns elever som accepterar att de får ta mindre plats med uppgiften och det är fåtal av 

eleverna som markerar och uttrycker att de vill ta mer plats. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
Analysarbetet visar att elever interagerar med laborativa problemlösningsuppgifter på olika 

sätt. I elevers pararbete förekommer resonemang, fysisk dominans och ledarroller. Det har 

visar sig i resultatet att elevers bristande kommunikation uttrycker sig i form av fysisk 

dominans. Elever som har övertaget av de kulturella artefakterna, bjuder inte in sin partner 

och försvarar materialet med slag och knuffar mot sin partner. Det synliggörs att med 

bristande kommunikation intar elever en ledarroll som inte gynnar ett bra samarbete. I 

resultatet finns det elever som tar den dirigerande rollen och styr sin partner genom hela 

uppgiften. Pararbeten med bristande resonemang bidrar lätt till att någon av eleverna intar 

den gömmande eller liftande rollen, det vill säga att deras aktiva engagemang är lågt. I varje 

pararbete finns det en ledarroll, då det oftast är någon av eleverna som tar initiativet med 

problemlösningsuppgiften men resultatet visar att det kan leda till ett gott samarbete. De 

elever som tar en bra ledarroll bjuder in sin partner. Den goda resonemangsförmågan bidrar 

till diskussioner om till exempel olika strategier för att lösa den laborativa 

problemlösningsuppgiften. När eleverna har svårt att förklara sina tankar har de tagit hjälp av 

det laborativa materialet och samtidigt visar konkret, med hjälp av materialet, hur de tänker. 
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6. Diskussion 
I diskussionsdelen kommer först metoden diskuteras, där kommer både positiva och negativa 

delar kring studiens resultat och teori kring metoden att lyftas fram. Eventuella 

förbättringsområden kommer även att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer 

observationsstudiens resultat diskuteras och kopplas samman med tidigare forskning och 

slutligen kommer en slutsats att presenteras.   

 

6.1 Metoddiskussion 
Empirin samlades in genom videoobservationer eftersom att det fanns relevans för att 

observationsstudien skulle innehålla både ljud och bild. En positiv aspekt med 

videoobservation var att, flertalet gånger, kunna analysera elevers kroppsspråk och 

resonemang. Eidevald (2015) menar att videoobservationer kan användas för att analysera 

interaktioner mellan individer. Att kunna titta tillbaka på observationerna gav oss nya 

synvinklar på vad som kunde analyseras. Björndal (2005) lyfter också en positiv aspekt av 

videoobservation och menar att människans minne är begränsat, videoobservationer ger då 

möjligheten att spola tillbaka och att bevara empirin. Analyseringen kunde ske på ett 

noggrant sätt då vi kunde gå tillbaka i empirin och undersöka om allt som var relevant för 

observationsstudien användes. Även om det fanns många positiva aspekter kring 

videoobservationer, uppkom det problem under datainsamlingen. Beroende på vilket verktyg 

som användes genom observationer med ljud och bild, var det viktigt att veta hur verktyget 

användes. I datainsamlingen uppstod ett problem med kameran, en kollega startade kameran 

och skulle observera ett par. Efter 40 minuter visade sig att kollegan inte hade startat 

videoinspelningen, konsekvensen blev att 40 minuter av en observation försvann. En annan 

lärdom var att under en videoobservation blev minnet fullt i kameran och därav gick det inte 

att filma mer. Det som kunde gjorts bättre i situationen är att filmen kunde flyttas över till 

datorn efter varje videoobservation, då riskeras det inte att kameraminnet blir fullt.  

 

Elever som var medvetna om att de blev filmade, kan ha påverkats av kamerans närvaro. 

Lalander (2015) menar att en negativ effekt av öppna observationer är att elevers beteende 

kan påverkas av att veta att de blir observerade. Som tidigare nämnt, observerades eleverna 

på olika sätt på de två olika skolorna. På ena skolan var det en lärare som filmade eleverna 

som observerades. Frågan vi ställer oss, är om hennes närvaro påverkade eleverna i 

observationerna. Eidevald (2015) poängterar att om forskaren använder en handkamera, kan 

de som blir observerade upplevas som stressade. På den andra skolan filmades eleverna med 

hjälp av ett kamerastativ. Det märktes även i denna situation att elever kunde påverkas av 

bara kameran, det synliggjordes i observationen att eleven inte fokuserade på 

problemlösningsuppgiften utan istället lekte framför kameran. 

Efter all empiri var insamlad, skedde en övergripande granskning för att veta vilken empiri 

som var relevant för vår studie. En övergripande granskning gjorde att vi fick syn på mönster 

och idéer kring kategorier. Efter granskningen av videoobservationerna påbörjades 

transkriberingen. Björndal (2005) poängterar att transkribering är en gynnsam teknik och kan 

synliggöra tydliga mönster i empirin. Han nämner att det negativa med transkribering, är att 

en transskript kräver mycket arbete. I vår studie transkriberades både elevers agerande och 

kommunikation som sedan analyserades. Eftersom videoobservationerna spelades in i 

klassrummet, uppstod svårigheter att transkribera en del av empirin då ljudet inte var av bästa 

kvalité. En förbättring hade varit att de elever som observerades skulle sitta i ett grupprum 

eller att använda verktyg som tar upp ljud bättre.  
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Under transkriberingen skapades provisoriska kategorier som fungerande som stöd för att 

formulera de befintliga kategorierna. Det var viktigt att skapa kategorier som passade till 

studiens syfte och frågeställning. När kategorierna var färdigställda, bestämdes en ordning på 

färgkodning, det vill säga, att färgerna för varje kategori bestämdes. Det som var svårt med 

färgkodning var att varje kategori skulle urskilja sig från varandra.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Ett övergripande resultat som har visat sig i studien tyder på att elever i ett samarbete med 

laborativa problemlösningsuppgifter interagerades på olika sätt. Det uttrycktes genom 

elevernas agerande och delaktighet i problemlösningsuppgifterna. I detta avsnitt kommer vi 

mer ingående att beskriva och diskutera hur elever interagerar vid laborativa 

problemlösningsuppgifter, utifrån studiens resultat och relaterat till tidigare forskning. 

 

Ett mönster som visade hur elever interagerar vid laborativa problemlösningsuppgifter 

bekräftade att elever hanterar materialet och uppgiften på olika sätt. Utifrån resultatet kunde 

det konstateras att 3 av 13 elever som syntes i transkriptet hade behovet av att vara styrande 

över de kulturella artefakterna. En tendens som visats var att elever som använde sig av 

fysisk dominans, behövde utveckla sin resonemangsförmåga. I fallet med Pia och Lydia 

visade resultatet att fysisk dominans utspelade sig 8 gånger och resonemang 1 gång på 46 

sekunder. Vår tolkning av resultatet säger att det fanns ett samband mellan de två 

kategorierna. Elevers oförmåga att resonera kunde bidra till att deras frustration visade sig i 

fysisk dominans. Sjöblom (2015) nämner i sin studie att elever som arbetar mycket enskilt 

har svårt att se kommunikationen som en viktig del i matematiken. Om eleverna inte tränats i 

att kommunicera och förklara hur de tänker kan det, enligt våra observationer, uppstå en 

problematik som istället visade sig i fysiskt övertagande, det vill säga, placering av materialet 

och i extrema fall kunde uteslutning av den andra eleven ske. Studiens resultat visade att det 

kunde vara ett stort dilemma eftersom att det, i det långa loppet, kunde påverka elevers 

integrering i uppgiften och inlärning. Om eleverna inte fick möjlighet att utveckla sin 

förmåga att lyssna på varandra, fick eleverna svårigheter att ta hjälp av varandra och 

appropiera sina kunskaper.  

 

En fundering är om resultatet hade sett annorlunda ut i ett situerat lärande, det vill säga om 

pedagogen hade poängterat för eleverna hur de bör och kan samarbeta med de kulturella 

artefakterna i problemlösningsuppgifter. Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (2000) beskriver i 

sin studie att en problembaserad undervisning gynnar elevers resonemangsförmåga och tränar 

eleverna i att dra rimliga slutsatser. Det vi kan ställa oss kritiska till är, efter analysen av 

resultatet, om elever har förmågan att resonera med varandra om kommunikationen och 

samarbetet är bristande. Våra lärdomar efter studien säger att vikten först och främst borde 

läggas på ett gott samarbete och en god kommunikation, för utan det blir det svårt för 

eleverna att förstå och lära av varandra.  

 

Under våra observationer blev eleverna inte informerade om hur ett samarbete är uppbyggt 

och vad man bör tänka på när man arbetar i par. Att diskutera samarbete med eleverna hade 

möjligtvis kunnat förändra en viss del av studiens resultat. I en sekvens i observationen 

visade det sig hur läraren, med hjälp av enkla, stödjande frågor och påståenden hade 

förmågan att leda arbetet framåt. Det räckte med att läraren bad en elev att förklara för den 

andre och sätta ord på sina tankar, vilket bidrog till att förståelsen och resonemangen 

främjade samarbetet. Hempel (2005) påpekar att eleverna bör informeras om samarbete och 
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att det finns olika roller att inta i ett pararbete. Han menar att om eleverna inte vet vilken roll 

de tar i ett pararbete kan det bli svårt att veta hur uppgiften ska fördelas.  

 

I bearbetningen av resultatet upptäcktes att det kunde vara en svårighet att särskilja elevers 

ledarroll och den fysiska dominansen. Det som var tolkat i resultatet kunde ta två olika 

perspektiv där hänsyn till elevers behov av att vara en ledare eller deras kontroll över 

materialet borde tas i beaktande. Det synliggjordes i resultatet att det fanns 7 av 13 elever 

som bjöd in sin partner i problemlösningsuppgiften. Ett av fallen i observationen speglade en 

ledare som inte bjöd in sin partner. Lova som var kontrollerande över materialet och arbetets 

gång gav Wictor instruktioner hur de skulle utföra lösningen utan att ta hänsyn till att han 

skulle vara integrerad. Forslund Frykedal (2008) poängterar att i ett samarbete i kollaborativt 

lärande placeras eleverna in i olika roller med olika ansvar. Den dirigerande kan i detta fall 

liknas Lovas roll i samarbetet. Som en dirigerande ledare menar Forslund Frykedal (2008) att 

det finns ett behov att ha kontroll över uppgiften och utdelar gärna order om hur den andre 

partnern ska agera. Wictor som i detta fall väldigt gärna ville integreras i uppgiften men inte 

tilläts av Lova, tog den gömmande rollen. Forslund Frykedal (2008) beskriver den gömmande 

som en roll där eleven underskattar sin egna förmåga och tar inte plats i gruppen.  Frågan vi 

ställer oss är hur Wictors roll hade kunnat förändrats i ett annat pararbete? Om 

gruppsammansättningen sett ut på ett annat sätt finns kanske en möjlighet att han tagit en 

annan, mer ansvarsfull roll i arbetet. Tolkningar av resultatet tyder på att sammansättningen i 

en grupp var väsentlig och en mycket viktig faktor vid ett samarbete. 

 

För att jämföra likheter och skillnader i olika gruppsammansättningar kunde två 

observationer av Wictors deltagande diskuteras. I arbetet med Lova hamnade han i 

skymundan och följde order men tog däremot betydligt större plats i 

problemlösningsuppgiften med Johannes. I det sistnämnda fallet blev deras arbete 

utmärkande med en hög resonemangsnivå som följs av argumentation. En tanke kan vara att 

Wictor kände tillit till Johannes och vågade ta plats med sina åsikter. Hempel (2005) och 

Forslund Frykedal (2008), förklarar att när tillit finns i gruppen, vågar medlemmarna 

ifrågasätta andras medlemmars påståenden. Utmärkande för situerat lärande är att elever lär 

sig på olika sätt i olika miljöer, bytet av Wictors partner från Lova till Johannes visade på att 

Wictor fick större engagemang för uppgiften. När observationen och transkriptet tolkades 

gavs tydliga mönster på att Wictor fortfarande höll sig i bakgrunden men att han ingrep i 

problemet när han ansåg att något var fel. Även om Wictor inte laborerade med det laborativa 

materialet märktes det, genom hans resonemang, att han löste uppgiften abstrakt. Engvall 

(2013) poängterar att tanken med laborativt material är att elever ska utvecklas mot det 

abstrakta tänkandet. I detta fall och i just denna problemlösningsuppgift, kunde det vara att 

Wictor redan befann sig i det abstrakta tänkandet. I arbetet med Johannes resonerade och 

diskuterade Wictor på ett helt annat sätt än med Lova. En orsak till detta kunde bero på att 

Wictor och Johannes olika roller var allt mer jämlika än Lovas och Wictors. Det kunde också 

bero på att Wictor och Johannes tidigare arbetat tillsammans och därmed utvecklat strategier 

för hur de skulle samarbeta. För att ett samarbete ska bli lyckat, krävs det enligt Berry och 

Sahlberg (2006) att eleverna tränas i att lyssna på varandra och hur det diskuteras kring ett 

problem. Forslund Frykedal (2008) nämner också att ett lyckat samarbete bygger på att paren 

har fått samarbeta en längre tid. Hade Wictors och Lovas samarbete pågått under en längre tid 

finns en eventuell möjlighet att samarbetet fördelats bättre, då eleverna hade haft tid för att 

bygga upp tillit till varandra och funnit sina roller i pararbetet. 

 



25 
 

Efter en djupare granskning av kategorierna, insåg vi att våra kategorier inte ligger på en 

jämbördig nivå, däremot valde vi att använda dessa kategorier för att det var tydligt 

utmärkande för elevers interaktion i laborativa problemlösningsuppgifter. För att studiens 

kategorier skulle skilja sig men även besvara frågeställningen, reducerades en av studiens 

kategorier. Kategorin som tidigare var ”genom kommunikation”, ändrades till genom 

resonemang. Ändringen grundas i att kommunikation är en förutsättning för interaktion, 

vilket gjorde att den tidigare kategorin blev för lik frågeställningen. 

 

6.3 Slutsats och implikationer 

Efter att vi har undersökt, hur elever i årskurs två integrerar vid laborativa 

problemlösningsuppgifter, har studiens resultat lett fram till en slutsats. Slutsatsen är att 

elever interageras genom rollfördelning, resonemang och fysisk dominans. Vad som visade 

sig gällande rollfördelning var att elever tog sig an olika roller i ett pararbete. Det som 

framkommit om elevers resonemang i ett pararbete, var att det är väsentligt för ett bra 

samarbete. När ett pararbete visade på bristande resonemangsförmåga, ledde det till fysisk 

dominans och en dominerande ledarroll. Den fysiska dominansen visade att elever placerade 

material och begränsade sin partner att vara aktiv i uppgiften. Varje par har tagit sig an olika 

roller i pararbetet, den mest framträdande rollen som har setts är den dirigerande rollen. Där 

eleven styrde sin partner och att rollen var accepterad från den mindre aktiva deltagaren. Den 

passiva deltagaren hade med andra ord tagit den gömmande eller den liftande rollen. Det har 

varit en svårighet att särskilja om eleven tagit den gömmande eller liftande rollen. Den 

gömmande rollen innebär att elevens självkänsla påverkade elevens delaktighet i pararbete, 

vilket var svårt att få syn på enbart genom videoobservation. Som pedagog är det viktigt att 

låta de elever som tar sig an den gömmande rollen, få en möjlighet att vara en del av 

samarbetet. Våra observationer visade även att problemlösningsuppgifter är ett bra sätt att 

träna samarbetsförmågan, då det ges utrymme för diskussioner och argumentationer. Att lösa 

problemlösningsuppgifter med hjälp av de kulturella artefakterna kan också stötta eleverna att 

se problemlösningsuppgiften konkret och fungera som ett hjälpmedel för kommunikation.  

 

De implikationer som upptäckts, och som än idag, verkar vara problematiska för många 

elever i verksamheten är att ha ett gott samarbete. Elever med bristande resonemang har 

tendens att använda sig utav fysisk dominans, där eleven markant visar vem som är ledaren. 

Har eleven inte kunskaper om hur de ska göra sig förstådda, blir det en frustration som kan 

visa sig genom fysisk övertagande och dominans. Tolkning av resultatet och tidigare 

forskning (Riesbeck, Säljö och Wyndhamns, 2008b; Sjöblom , 2015; Berry och Sahlberg, 

2006) säger att elever bör få möjlighet att träna och skapa olika strategier för ett lyckat 

samarbete. Genom att ge elever strukturer och konkreta förslag på hur ett samarbete går till 

kan de få inblick i hur alla parter kan bjudas in och bli delaktiga utifrån sin egna förmåga. Det 

hade varit intressant att vidare studera om elevers kommunikation förändras beroende på 

vilken grupp de befinner sig i och vilken ledarroll de intar i gruppen. En undersökning som 

studerar elevsammansättningen kan skapa bättre inblick och möjligtvis bekräfta att en 

sammansättning kan ha en betydande roll för elevers samarbete i par. En annan utgångspunkt 

till vidare forskning, hade varit att undersöker hur elever definierar och upplever ett 

samarbete. Eftersom våra resultat tyder på att många elever har svårt att lyssna på varandra 

vid ett samarbete. 
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Bilaga 1, Problemlösningsuppgifter 

 

Problem 1: Blomproblemet 

Det finns fyra olika sorters blommor i en park. Rosor, tulpaner, vitsippor och blåklockor. Tor 

plockar 58 stycken blommor i olika färger. Hur många blommor plockar Tor av varje sort? 

 
 

Problem 2: Dominoproblemet 

Här gäller det att placera de fyra dominobrickorna runt den lilla kvadraten i mitten, så att 

summan av prickarna längs varje sida blir densamma. Det är bara de fyra dominobrickorna 

som ligger till höger om kvadraten som får användas till pusslet. Problem nr 2 har två olika 

lösningar med olika summor. Rotation av brickor runt den inre kvadraten räknas inte som en 

ny lösning. Om du vill kan du klippa ut dominobrickorna eller använda motsvarande riktiga 

brickor som hjälp. Skriv ner svaret med siffror eller med prickar. 

 

 
Problem 3: Tändstickor 

En bonde ska bygga en hage till sina hästar. Hage skall ha ett staket som är 27 meter. En 

tändsticka är 3 meter i verkligheten. Hagen skall vara inhägnad och du får bygga hagen hur 

du vill. Hur många olika sätt kommer du på? 

 
Problem 4: Köttbullar 

Lina och hennes storebror skulle få sin favoritmat, köttbullar med makaroner. Pappa åt tio 

köttbullar och mamma åt åtta stycken köttbullar. Lina åt dubbelt så många som hennes 

storebror. Hur många köttbullar åt de tillsammans? 

 
Problem 4: Mattespel 

 

Slå med en tärning, bestäm om det ska vara tiotal eller ental. Ta laborativt material i form av 

kuber, pengar eller stavar med hundratal, tiotal och ental. Du ska slå tärningen minst sex 

gånger och hamna så nära talet hundra som möjligt. Planera dina slag och tänk efter om du 

ska ha talet som tiotal eller ental. Närmast talet hundra vinner.  
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Bilaga 2, etikblankett 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 
innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Våren 2017 kommer en student som går sin sista termin på 
lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten 
kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med 
klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett utvecklings-
område. Observationsstudien handlar om att undersöka hur elever deltar i ett 
samarbete med laborativt material i problemlösningsuppgifter. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 
insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna 
principer vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att 
dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill särskilt 
betona att observationsstudien genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och 
lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 
planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert 
godkännande. 
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