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Abstrakt Matematik är ett ständigt aktuellt ämne. Enligt Skolverket ska 
lärare hjälpa elever att se matematiken i vardagen och ge 
möjligheter till grupparbeten. Tidigare forskning tyder på att 
elever kan ha svårigheter med vardagsnära matematik och 
grupparbete kan leda till en hög alternativ låg nivå av 
samarbete.  Studiens syfte är att undersöka hur elever 
tillsammans kan arbeta med vardagsnära kontext inom ämnet 
matematik i grundskolans tidiga år. Forskningsfrågorna är: 
Vilka roller synliggörs i grupparbete med 
problemlösningsuppgifter med vardagsnära kontext? och Hur 
påverkas elevers arbete av den vardagsnära kontexten när de 
arbetar i grupp? Videoobservationer utfördes på två skolor 
med 11 elevgrupper. Två analyser genomfördes, en utifrån 
tidigare definierade roller och en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visar att flera olika roller uppstår under arbetet och 
att rollerna förekommer i olika stor utsträckning. Vidare visar 
resultatet att den vardagsnära kopplingen kan fungera som en 
motivation eller en distraktion. Slutsatsen är att tätt samarbete 
kan uppstå men även att samarbetet kan ligga på en låg nivå 
och att den vardagsnära kontexten kan påverka arbetet 
positivt och negativt. Slutligen efterfrågas svensk forskning 
kring vardagsnära matematik, problemlösning i grupp och de 
kooperativa rollerna i de tidiga skolåren. 
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Förord 

Matematik var för oss tidigare ett ämne förknippat med frustration och känsla av att inte 
förstå. Varför behöver vi lära oss matematik och vad har vi för användning av att 
memorera olika räknemönster var några av frågorna som återkom under skolåren.  
Dessa funderingar hängde kvar genom hela vår grundskoletid och hela vägen genom 
gymnasiet tills vi gick matematikkursen på högskolan. På högskolan fick vi en helt ny 
syn på vad matematik kan vara och dess användning. Matematik finns verkligen överallt 
och att ha kunskaper om matematik är oerhört viktigt för oss människor. Utifrån vår 
tidigare syn på matematik och vår nuvarande och erfarenheter av praktiker valde vi att 
fördjupa oss inom vardagsnära matematik, vilket resulterade i en kunskapsöversikt. 
Tillsammans har vi också genomfört aktionsforskning kring vilka strategier elever 
använder vid lösning av problemlösning med vardagsnära kontext. När det var dags att 
tänka på vad examensarbete två skulle handla om var valet enkelt. Vardagsnära 
matematik är något vi båda brinner för och ser som väsentligt för elever i alla åldrar 
men kanske framförallt i årskurserna F-3 där grunden byggs. Att elever dessutom får 
arbeta och lära i grupp är något som vi båda anser är en viktig del i elevernas 
kunskapsbyggande! 

Vi har skrivit de olika delarna av arbetet tillsammans men valde att dela upp materialet 
för transkribering. Vi har även delat upp studierna i forskningsläget sinsemellan för 
djupläsning och sammanfattning. Arbetet har bidragit till många lärdomar i allt från 
kvalitativa ansatser till rollen som observatör och det framtida egna arbetssättet. Vi vill 
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 team.  

 

Nelly Andersson och Anna-Karin Eriksson 
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2. Inledning 

Matematik finns överallt i naturen, i konsten och i omvärlden, men trots det har 
många skolelever aldrig hört talas om det gyllene snittet och de uppfattar inte 
matematiken som studiet av mönster. När vi inte visar matematikens hela bredd 
för eleverna tar vi ifrån dem möjligheten att uppleva matematikens underbara 
värld. 

(Boaler, 2017, s. 47). 

I vardagen är matematiken ständigt närvarande men kan vara svår att finna för den som 
inte vet vart den ska leta. Matematik är mycket mer än siffror och tal och Adler (2011, 
s.7) hävdar att den egna uppfattningen av matematik kan härledas till hur 
matematikundervisningen man möter har sett ut eller ser ut. Enligt Solem, Alseth och 
Nordberg (2011, s. 23) är det lärarens uppgift att få eleverna att se matematikens nytta i 
sin egen vardag. I det inledande stycket i syftet för matematikämnet i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket, 2016a, s. 55) 
står det framskrivet att ”undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden”. Det är därmed en uttalad del av uppdraget som lärare att hjälpa 
eleverna att se matematikens mening i vardagen och hur de kan använda matematiken 
utanför klassrummets väggar.  

Matematik är ett ämne som öppnar upp för diskussioner och samspel då matematiker 
behöver kunna förklara sina olika resonemang för varandra (Boaler, 2017). Vidare 
behöver eleverna ges möjligheter till att samtala och lösa olika matematiska problem 
tillsammans (Ahlberg, 1995). I läroplanen står det utskrivet att eleverna ska få möjlighet 
till att lösa problem och arbeta både enskilt och tillsammans i grupp för att ges möjlighet 
att på ett kreativt sätt omsätta idéer till handling (Skolverket, 2016a, s. 13). 

Trots att det tydligt framkommer i styrdokumenten att eleven ska ges möjlighet att lära 
sig strategier för att lösa olika typer av problem (Skolverket, 2016a, s. 57) har tidigare 
internationella undersökningar visat att en stor del svenska elever i årskurs 4 har svårt 
för problemlösning och inte kan lösa matematiska problem formulerade i text 
(Skolverket 2012, s. 30-31, 40). I de internationella undersökningarna PISA, Programme 
for International Student Assessment (Skolverket, 2013, s.6), och TIMSS, Trends in 
International Mathematics and Science Study (Skolverket, 2012, s. 8), har svenska elevers 
resultat blivit allt sämre. De senast utförda undersökningarna visar däremot på ett 
trendbrott och en förbättring av svenska elevers resultat i problemlösning (Skolverket 
2016b; 2016c). Undervisningen behöver dock ständigt utvecklas och diskussionen kring 
hur utbildningen bör läggas upp för att få eleverna att nå bästa resultat fortsätter. En 
tidigare genomförd kunskapsöversikt synliggör hur elevers motivation och resultat kan 
påverkas positivt av en vardagsnära matematikundervisning (Andersson & Eriksson, 
2016). 

3. Problemområde och problemformulering 

Tidigare forskning tyder på att elever kan ha svårighet att urskilja matematik i sin 
vardag som inte är starkt sammankopplad med den matematik de möter i klassrummet 
(Martin och Gourley-Delaney, 2014). Studier visar att lärare gör kopplingar till vardagen 
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i sin undervisning men att det inte alltid är tillräckligt (Gainsburg, 2008; Depaepe, De 
Corte och Verschaffel, 2010). Resultat från tidigare forskning tyder också på att en 
vardagsnära kontext kan försvåra för elever vid problemlösning (Boaler, 1993; Huang, 
2004) och att eleverna kan bli för känslomässigt involverade av kontexten (Boaler, 
1994). Vidare kan elever gynnas av att arbeta i mindre grupper och samspelet kan bidra 
till att eleverna utvecklar sina matematiska resonemang (Francisco, 2012). Grupparbete 
kan leda både till en hög alternativ låg nivå av samarbete (Forslund Frykedal, 2008; 
Francisco, 2012; Smedlund, 2016). Gruppen påverkas av olika faktorer och eleverna tar 
på sig olika roller inom gruppen (Forslund Frykedal, 2008). Studier inom ämnena 
vardagsnära matematik och grupparbete för årskurserna F-3 genomförda i Sverige är få. 
Utifrån tidigare forskning anses det därmed intressant att studera hur svenska elever i 
årskurserna 1-2 använder sig av den vardagsnära kontexten i problemlösningsuppgifter, 
utformade utifrån deras egna uppfattningar av vad som är vardagsnära matematik. 
Avslutningsvis hur elevernas samspel i ett grupparbete ter sig och om eleverna tar på sig 
eller får olika roller.  

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever tillsammans kan arbeta med vardagsnära 
kontext inom ämnet matematik i grundskolans tidiga år. Forskningsfrågorna är: 

 Vilka roller synliggörs i grupparbete med problemlösningsuppgifter med 
vardagsnära kontext? 

 Hur påverkas elevers arbete av den vardagsnära kontexten när de arbetar i 
grupp? 

4. Bakgrund 

En grundläggande uppgift skolan har är att ge eleverna en helhetsbild och ett 
sammanhang. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende ska främjas samt 
deras vilja att testa idéer och lösa olika problem ska uppmuntras. Eleverna ska också ges 
möjligheten att ta eget initiativ och ansvar samt utveckla förmågan att arbeta både 
enskilt och i grupp (Skolverket, 2016a, s. 9). I syftet för ämnet matematik står det att 
undervisningen ska bidra med att eleverna utvecklar sin förmåga att tolka både 
vardagliga och matematiska situationer. De ska även kunna framställa och uttrycka 
situationerna med matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2016a, s.55). I detta avsnitt 
ämnas det att ges en bakgrund till att arbeta vardagsnära i ämnet matematik genom 
problemlösning och grupparbete. Detta görs genom en sammanställning av litteratur 
och tidigare genomförd nationell och internationell forskning. I slutet av avsnittet ges en 
fördjupning kring de centrala begreppen för studien.  

4.1 Att arbeta vardagsnära i ämnet matematik 

Sandahl (2014) beskriver innebörden av begreppet matematik på följande sätt: 

Matematik är att lösa problem i ett sammanhang, i en kontext. Det fantastiska med 
matematiken är att den är generaliserbar, det vill säga den kan ingå i olika 
sammanhang men det matematiska som används är detsamma. 2+2 är 4 både när 
det handlar om bilar och citroner (s. 11).  
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Matematik är användbart för alla. Sandahl (2014, s. 12) beskriver att alla behöver 
tillskansa sig kunskaper om matematik och alla använder matematik i olika grader, både 
i vardagen och på arbetsplatsen. Sandahl (2014) betonar likt vad Andersson, Jäntti och 
Lundh (2013, 20 februari) beskriver i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att 
matematiska kunskaper är och kommer att vara viktiga. Andersson, Jäntti och Lundh 
(2013, 20 februari) argumenterade för att matematiska kunskaper är en förutsättning 
för att kunna behålla vårt demokratiska samhälle. Detta beskrivs även i Lgr 11 
(Skolverket, 2016a) i de inledande meningarna för ämnet matematik där det står att 
”kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser” (s.55).  

Enligt resultatet från TIMSS (Skolverket, 2016c, s. 63) har antalet elever som har en 
negativ inställning till ämnet matematik ökat från föregående undersökning (Skolverket, 
2013). Boaler (2011, s. 15) påpekar att många amerikanska elever hatar matematik och 
att det är ett skolämne som skapar obehag hos eleverna. Hon hävdar att elever inte får 
tillräckligt engagerande uppgifter utan får sitta tyst i rader med läraren framme vid 
tavlan. Hon beskriver att det finns två sorters matematik; ämnet i skolan och 
matematiken ute i världen. Många människor intresserar sig för matematiken utanför 
klassrummet men inte för skolmatematiken. Hon hävdar att det är lärares uppgift att få 
elever att upptäcka den andra versionen och få dem att känna lusten till att lära sig 
matematik. Boaler (2017, s. 48) hävdar att många timmar läggs ner på att lära 
matematiska regler och metoder som eleverna aldrig kommer få användning av vare sig 
i sin vardag eller i sitt framtida yrke. Vidare beskriver hon att läraren måste levandegöra 
matematiken för eleverna och att ge dem känslan av att skolmatematiken hör samman 
med matematiken de möter i deras vardag (ibid., s.33).  

Ahlberg (1995, s.85) beskriver att det inte är tillräckligt att presentera en 
problemlösningsuppgift för eleverna som har en koppling till deras vardag och tänka att 
det kommer att få dem att reflektera över dess innehåll. Hon framför ett exempel när 
elever ska räkna ut hur många bussar som behövs när en klass ska åka på skolresa. 
Vidare beskriver hon att många av eleverna som löste uppgiften troligtvis inte 
reflekterade kring svarets rimlighet och vad som hände med de elever som inte fick 
plats på någon buss, då de gav ett svar med fyra i rest. Hon hävdar att för att få reda på 
elevernas tankegångar behöver eleverna få tillfälle att diskutera och förklara sin lösning. 
Att skapa matematikuppgifter med en elevnära vardagsanknytning kan vara en 
utmaning för lärare. Wistedt (1992, s. 6) beskriver att kritik som har riktats mot att 
vardagsanknyta skolmatematiken är att det inte är en självklarhet att elever ser 
matematiken i de kopplingar som görs av läraren.  

4.2 Problemlösning och grupparbete 

Boaler (2017, s. 50) påpekar att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin 
resonemangsförmåga vilket grupparbete kan öppna upp för. Vidare beskriver hon att 
matematik är ett socialt ämne då matematiker ständigt behöver förklara och övertyga 
varandra om sina matematiska resonemang. Ahlberg (1995, s.88-89) beskriver att 
språket är av stor betydelse för matematikinlärningen och att eleverna behöver få 
möjligheter att samtala och lösa problem tillsammans. Vidare hävdar hon att fördelar 
med problemlösning i grupp är att eleverna måste ta eget ansvar vilket kan leda till 
större engagemang och motivation samt att alla elever behöver delta och beskriva sina 
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tankegångar. Hon betonar också vikten av lärarens aktiva roll vid grupparbete och att 
elever kan tvivla på sin egen problemlösningsförmåga. Gibbons (2016) har skrivit om 
hur grupparbete kan stärka och främja språkutveckling. Hon hävdar att när eleverna 
samarbetar med en uppgift kommer de till en högre kognitiv och språklig nivå än vid 
tillfällen då de arbetar individuellt. För att få till ett fungerande grupparbete behövs det 
tydliga instruktioner och eleverna behöver veta vilket resultat som förväntas. Vidare 
behöver uppgiften kräva diskussioner för att kunna lösas, den behöver vara kognitivt 
lämplig, kopplad till ett skolämne och alla behöver vara engagerade. Läraren behöver 
också ge eleverna tillräckligt med tid för att lösa uppgiften och stötta eleverna vid 
arbetet (ibid., 94-95). 

Ett grupparbete har både kognitiva och sociala mål. Ett kognitivt mål kan vara förståelse 
och ett socialt mål samarbetsfärdigheter. Enligt Stensmo (2008, s, 175) kan grupparbete 
med fördel användas vid kreativ problemlösning, språkträning eller begreppsinlärning 
och för att skapa relationer mellan eleverna. För att nå de olika målen behöver dock 
grupparbetet vara väl genomtänkt. Uppgiften behöver vara utformad så att grupparbetet 
tillför något som individuellt arbete inte skulle kunnat. Han beskriver vidare att det inte 
finns någon rätt metod för indelning av grupper men att läraren behöver ha tänkt 
igenom dem noga (ibid. 178-179). Vid grupparbeten kan det uppstå flera dilemman som 
hämmar grupparbetet. Exempel på dilemman är att alla inte är engagerade, att det 
bildas hierarkier, någon tar rollen som expert, eleverna integrerar inte med varandra 
eller att eleverna inte förstår instruktionerna (Cohen, 1986, Arfwedson & Arfwedson 
2000, refererad i Stensmo, 2008, s. 181-182). 

4.3 Centrala begrepp 

Nedan avses det att ge en inblick i de bärande begrepp som återkommer frekvent i 

studien.  

4.3.1 Vardagsnära matematik 

När det kommer till vardagsnära matematik finns det många begrepp som används; 
vardagsanknuten, kopplingar till vardagen, verklighetsförankrad och vardagsmatematik. 
I studien används begreppet vardagsnära matematik. Definitionen av begreppet passar 
bra in på hur Wistedt (1992, s. 24-25) beskriver vardagsanknytning i 
matematikundervisningen. Hon menar att det kan innebära två skilda saker. Det kan 
innebära hur eleven använder sig av egna erfarenheter vid inlärning av matematik i 
skolan och att eleven vardagsanknyter skolmatematiken eller att det kan innebära att 
läraren försöker knyta an till elevernas kunskaper när de undervisar i matematik. Det 
finns således två olika aspekter av begreppet vardagsanknytning; en inlärning och en 
undervisningsaspekt.  

4.3.2 Traditionell matematikundervisning 

Enligt Boaler (2011, s. 13;43) innebär traditionell amerikansk matematikundervisning 
att eleverna sitter tyst i rader och lyssnar på läraren som står längst fram i klassrummet. 
Läraren visar hur man gör olika metoder som eleverna sedan skriver av. Eleverna får 
sedan göra liknande uppgifter för att öva på metoderna. Vi har valt att använda 
ovanstående beskrivning för att beskriva traditionell matematikundervisning då vi 
anser att den passar bra in även på den svenska traditionella matematikundervisningen.  
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4.3.3 Problemlösning  

Taflin (2007, s. 56-57) beskriver problemlösning som uppgifter som leder till att lösaren 
får använda och utveckla olika typer av kunskaper och färdigheter. Hon väljer även att 
avgränsa sin definition ytterligare genom att formulera kriterier för vad hon uttrycker 
vara ett rikt problem. Hon menar att ett rikt problem bland annat ska bidra till att lösaren 
får en medvetenhet och kunskap i matematik. Problemet ska leda till matematiska idéer 
eller strategier för lösning. Problemet ska också vara lätt att förstå så att alla kan arbeta 
med det. Det ska även vara en utmaning för lösaren och då också tillåtas att ta tid. 
Problemet ska fortsättningsvis kunna lösas på flera olika vis med olika strategier och ska 
kunna diskuteras utifrån olika lösningar. Slutligen ska problemet kunna leda till att 
eleverna eller läraren skapar nya problem. Utifrån Taflins (2007) definition anser vi att 
vi har använt rika problem i studien (se bilaga B) och definitionen är den som avses med 
begreppet problemlösningsuppgift.  

5. Forskningsläge  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring vardagsnära matematik och grupparbete 
presenteras. Detta görs under rubrikerna Svårigheter med vardagsnära matematik, där 
tidigare forskning om vardagsnära matematik lyfts fram och Problemlösning i grupp, där 
studierna ämnat undersöka problemlösning i grupp ur olika perspektiv. Slutligen görs 
en sammanfattning under rubriken Sammanfattning av tidigare forskning. 

5.1 Svårigheter med vardagsnära matematik 

Boaler (1993) genomförde en studie i England där hon studerade hur olika sätt att 
undervisa i matematik påverkade elevernas resultat och metoder i problemlösning med 
eller utan kontext. Hon skapade sex olika frågor med olikt innehåll som eleverna fick 
lösa och vissa av uppgifterna var kontextbundna. Urvalet var baserat på att lärarna på de 
olika skolorna skulle ha olika undervisningsmetoder i ämnet matematik. Totalt 
medverkade hundra elever ur fyra olika klasser. Skola 1 arbetade med öppna 
problemlösningar medan Skola 2 hade en mer traditionell engelsk undervisning. 
Resultatet visade att eleverna från skola 1 hade en hög eller ganska hög förståelse för 
uppgifterna med olika slags kontexter. Lösningarna från skola 2 visade att eleverna hade 
svårt att se ett samband mellan uppgifterna och att eleverna överlag hade svårare för de 
kontextbundna problemen än eleverna på skola 1 (ibid., s. 357-358). Resultatet Boaler 
fick fram i forskningen hon utförde 1993 analyserade hon om ur ett genusperspektiv i 
en senare studie (1994, s.551). I denna analys fann hon att flickor överlag tenderade att 
ha svårare att lösa problem med en vardagsnära kontext. Boaler analyserade utgången 
för en fråga rörande mode och hävdade att flickorna blev för engagerade och inte 
klarade av att lösa problemet. Vidare beskrev hon att pojkarna kan ha haft lättare för att 
bortse från det vardagsnära än vad flickorna hade och istället fokuserat på det abstrakta.  

Huang (2004) undersökte precis som Boaler (1993;1994) elevers resultat vid lösning av 
matematiska problem med kontext.  Huang (2004) studerade hur elever tog sig an 
vardagsnära problemlösningsuppgifter, där några hade bekant kontext och några 
obekant kontext (ibid., s. 278). Eleverna var sedan tidigare vana vid att arbeta i mindre 
grupper med problemlösning (ibid., s. 280). Syftet var vidare att undersöka de olika sätt 
som eleverna identifierade likheter i problemlösningsmetoder mellan ”traditionell 
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problemlösningskontext” (vår översättning av problem settings) och vardaglig 
shoppingkontext. Deltog gjorde fyrtioåtta elever, i vad som motsvarar en årskurs 3 i en 
grundskola i Taipei i Taiwan och eleverna blev indelade i par. Studien visade att 
eleverna fick sämre resultat när de löste problem med en bekant kontext än med en 
obekant kontext. Eleverna hade också svårt att se kopplingen mellan att lösa traditionell 
problemlösning och problem i vardagen, i detta fall shopping (ibid., a. 284). 

Att studera vilken effekt autenticiteten i problemlösningsuppgifter har för att eleverna 
ska använda och förstå betydelsen av kopplingarna till verkligheten i sina lösningar var 
Palms (2008) syfte med studien. Det empiriska materialet bestod av interjuver med 
eleverna och test som eleverna fick göra. Eleverna fick göra två tester, ett med låg 
autenticitet och ett med högre autenticitet men med liknande typ av problem. 
Medverkade gjorde hundrasextioett elever från årskurs 4, från åtta olika klasser som var 
slumpmässigt utvalda av trettiotre klasser i en stad i Sverige. Resultatet visade att ökad 
autenticitet ledde till att eleverna oftare gjorde kopplingar till vardagen (ibid., s. 50). 
Resultatet jämfördes med andra genomförda studier och jämförelsen synliggjorde att 
elever både i Palms studie och tidigare studier hade svårigheter med att dra slutsatser i 
uppgifter med lägre autenticitet (ibid., s. 49).  

Martin och Gourley-Delaney (2014) studerade vad elever såg som matematik i sin 
vardag. De genomförde en studie där syftet var att undersöka hur och när elever 
upptäcker matematik utanför skolan och vad eleverna upplever som matematik. Studien 
bestod av sex delar; eleverna fick sortera bilder på människor i vardags- och 
arbetsaktiviteter. De fick också fotografera egna bilder, visa sina bilder och berätta om 
dem, se och kommentera andra elevers bilder, delta i gruppdiskussioner och göra en till 
fotosortering. Deltog gjorde trettiofem elever, i vad som motsvarar en årskurs 5 och 
deras matematiklärare i en liten stadsskola i Kalifornien. Resultatet visade att eleverna 
ofta hänvisade till aktiviteter kopplade till skolmatematik och aktiviteter kopplade till 
pengar och mått som matematiska. Eleverna fick även fotografera bilder där de skulle 
visa aktiviteter som var kopplade till matematiken. Elevernas fotografier visade 
aktiviteter som var kopplade till pengar, mått och siffror och följde därmed mönstret vid 
bildsorteringen. Enligt forskarna visade resultatet vidare att eleverna hade lättare att 
finna matematik i aktiviteter som de själva hade en personlig förbindelse till. Martin och 
Gourley-Delaneys (2014) studie indikerade att eleverna i deras studie ofta kopplade 
samman matematik med den matematik som de möter i skolan.  

Likt Martin och Gourley-Delaney (2014) studerade Edwards och Ruthven (2003) elevers 
uppfattningar om matematik i vardagen. I studien undersökte Edwards och Ruthven 
(2003) om eleverna kunde koppla vardagliga aktiviteter till skolmatematiken med fokus 
på aktiviteterna; sy, lego schack, stickning och fotbollsspel/biljard (ibid., s. 249). Deltog 
gjorde tjugotvå elever, i årskurs 6 och 9 på fyra högstadieskolor i England. Forskarna 
gjorde semi-strukturerade interjuver där eleverna fick studera bilder som sedan 
diskuterades i relation till matematik. Resultatet visade att de flesta elever kunde 
identifiera matematik i minst några av aktiviteterna (ibid., s. 254). Endast ett fåtal elever 
kopplade automatiskt aktiviteterna till matematik utan att få frågor. De vanligaste 
begreppen som eleverna använde var form, rymd och mått. Eleverna hade lättare att se 
matematiska företeelser i aktiviteter som hade kopplingar till att lösa uppgifter. 
Resultatet visade också att eleverna hade svårigheter med att koppla ihop att flera 
aktiviteter hade liknande matematiska egenskaper.  
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Svårigheterna med vardagsnära matematik kan även ses hos lärarna, vilket Gainsburg 
(2008) resultat indikerar. De undersökte i sin studie matematiklärares förståelse och 
användning av vardagskopplingar samt deras syfte med kopplingarna. Hon inledde med 
att genomföra en enkätundersökning och observerade sedan några av de lärare som 
valde att besvara enkäten. I studien deltog sextiotvå lärare, tjugoåtta högstadielärare 
och trettiofyra gymnasielärare. Av dessa observerade hon fem lärare. Resultatet visade 
att lärarna ofta gjorde kopplingar till verkligheten men att de flesta var vaga och inte 
krävande för eleverna. Lärarna valde i första hand kopplingar som de trodde skulle 
intressera eleverna. Lärarna gjorde själva kopplingarna och de uttryckte att det var både 
tidskrävande och en utmaning att göra vardagskopplingar.  

Depaepe, De Corte och Verschaffel (2010) är tre andra forskare som har fokuserat på 
hur lärare arbetar med vardagsnära matematik och hur det kan påverka eleverna. 
Studien är en del av ett större forskningsprojekt där forskarna studerar problemlösning 
ur både lärare- och elevperspektiv. Forskarnas syfte var att studera vilka strategier två 
lärare använde vid undervisning i vardagsnära problemlösning. Forskarna gjorde 
urvalet efter att de genomfört en pilotstudie där de utvalda lärarna visade på två olika 
angreppssätt vid undervisning av problemlösning. Båda lärarna undervisade i årskurser 
som motsvarar årskurs 5 och resultatet är uppbyggt på analyser av videoobservationer 
av problemlösningslektioner i helklass. Sekvenser delades upp i två olika delar; räkne- 
och tankemönster. Resultatet visade att båda lärarna fokuserade mer på det 
matematiska i problemen än på kontexten, vilket bestred vad de tidigare uppgivit vid 
genomförda intervjuer (ibid., s. 155-158).  

5.2 Problemlösning i grupp 

Forskning om problemlösning i grupp visade på att det kan hjälpa eleverna att utveckla 
sitt matematiska tänkande. Francisco (2012) genomförde en studie i en skola i USA där 
han under flera års tid följde hur tjugofem elever genom högstadiet och vidare upp i 

gymnasiet. Syftet var att se hur de utvecklades inom matematik genom att arbeta med öppen 

problemlösning i mindre grupper (ibid., s. 422). Resultatet visade på att eleverna kunde dra 

nytta av varandra genom det samspel som skapades i gruppen. Deras interaktioner bidrog till 

att de kunde utveckla sina matematiska resonemang. Eleverna i gruppen växlade mellan att 

arbeta tillsammans och bygga på varandras idéer och att individuellt utforska olika 

lösningsförslag som sedan diskuterades i gruppen. Resultatet visade även att forskaren hade 

en viss roll i elevernas gemensamma arbete med att nå fram till en lösning då denne kunde 

komma med förslag och följdfrågor till eleverna under arbetets gång. Så som att utmana dem 

till att förklara sina lösningar för varandra eller att kontrollera lösningar (ibid., s. 435-436). 

Likt Francisco (2012) har Asami-Johansson (2015) studerat äldre elevers problemlösning i 

grupp dock med fokus på hur en Japansk undervisningsmetod inriktad på problemlösning 
(Problem solving lessons) skulle kunna implementeras i det svenska skolsystemet (ibid., 
s. 8). Denna undervisningsmodell bygger på en viss struktur i undervisningen vilket i 
denna studie innebar att läraren först introducerade en problemuppgift där eleverna 
fick göra en hypotes av vad en lösning skulle kunna vara. Därefter fick eleverna motivera 
sina gissningar för att därpå arbeta ensamma eller i grupp med att lösa problemet eller 
delar av problemet. Efter det fick eleverna presentera sina lösningar i klassen och 
diskutera metoderna som använts. Slutligen fick eleverna arbeta i läroboken med 
relaterade uppgifter. Undersökningen utfördes i en årskurs 7 och 8 under höstterminen 
2010 och vårterminen 2011 (ibid., s. 40). Resultatet visade att eleverna uppskattade att 
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arbeta med problemlösning. I slutet av studien fick eleverna svara på en enkät angående 
hur de tyckte att undervisningen fungerade. Eleverna lyfte grupparbete som en positiv 
aspekt av undervisningen då de ansåg att grupparbetet i kombination med genomgångar 
i klassrummet gav dem möjlighet att utveckla sina kunskaper i matematik. Vissa elever 
uttryckte dock en frustration kring att lösningarna hela tiden ifrågasattes av andra 
elever medan andra såg det som positivt, då de kände att de lärde sig av andras 
lösningar. Eleverna ansåg även att grupparbetet gav dem möjlighet att utveckla sin 
förståelse för matematik genom att de fick resonera, men även lyssna på andra elevers 
idéer och resonemang. Eleverna uttryckte i största allmänhet att undervisningen blev 
roligare då lektionerna blev mindre styrda av läromedlet (ibid., s. 92-97).  

Smedlund (2016) gjorde under 2011-2013 en fallstudie där syftet var att ”undersöka 
lösningsförslags uppkomst och behandling i små grupparbeten samt att ta reda på 
samband mellan samarbetsnivån och behandlingen av dessa lösningsförslag”. Studien 
utfördes i årskurs 6 i tre olika skolor i Sverige, Finland och USA. En elevgrupp från varje 
skola valdes ut för transkribering och analys. Uppgiften som skulle lösas var ett 
tändsticksproblem. Det som framkom i resultatet var att eleverna i de olika grupperna 
hade ungefär samma lösningsförslag, att rita, dividera, undersöka mönster i uppgiften 
samt att addera och dubblera. Diskussionerna kring dessa olika metoder såg olika ut och 
diskuterades i olika hög grad av grupperna. Resultatet visade att samarbetet i de olika 
grupperna skilde sig åt. Den svenska gruppen visade på ett lågt samarbete, 
finlandssvenska gruppen hade en medelnivå på samarbetet medan den amerikanska 
gruppens samarbete låg på en hög nivå. Dessa olika nivåer av samarbetet baserades på 
hur delaktiga eleverna var vid diskussioner kring de olika lösningsförslagen. I den 
amerikanska gruppen var alla elever aktiva i diskussionen och kring de olika förslagen 
på lösningar. Alla i gruppen hjälptes åt för att lösa och förstå problemet. I den svenska 
gruppen arbetade eleverna enskilt i stor utsträckning. Förslag som kom upp 
diskuterades inte vidare och eleverna var oense om vilken strategi de skulle använda för 
att lösa problemet. I gruppen från Finland blev intresset för en elevs lösningsförslag 
mycket lågt och eleven hamnade utanför diskussionerna medan de två andra eleverna 
diskuterade andra förslag på lösningar (ibid., 76-82). 

Att öka kunskapen om och förståelsen för hur grupparbete och grupparbetets uppgift 
konstrueras av och mellan eleverna var Forslund Frykedals (2008) studies syfte. 
Medverkade gjorde fyrtioåtta elever i en årskurs 8 och eleverna blev både intervjuade 
och observerade. Resultatet visade att eleverna både samarbetade på hög nivå i grupp 
och att det i en annan grupp fanns mycket individuellt arbete inom gruppen. Forskaren 
studerade hur eleverna fördelade arbetet sinsemellan och vad eleverna diskuterade. 
Enligt resultatet försökte eleverna i stor mån att påverka gruppkonstellationerna och att 
uppgiften i sig har en stor påverkan på processer i gruppen. Det är många faktorer som 
spelar roll när det kommer till elevernas grupparbeten så som olika viljor, engagemang, 
kontrollbehov, ansvar, betygsambition och ambitioner. Tillit är en viktig del av 
grupparbete och eleverna blev beroende av varandra, både relations- och 
prestationsmässigt. Forslund Frykedal (2008, s. 97) kunde också se två typer av 
processer i samband med tillitskapandet vilka hon benämnde som arbetsstrukturera 
och kamrata. Arbetsstrukturera innebär hur eleverna lägger upp arbetet för uppgiften 
medan kamrata innebär hur eleverna skapar relationer inom gruppen. Vidare beskrivs 
att eleverna tar på sig olika roller som exempelvis den dirigerande rollen som kan visas 
genom att en elev tar kommandot, den sporrande som uppmuntrar de andra, den 
assisterande som exempelvis tar på sig uppgifter inom gruppen, den gömmande som 
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uppvisade en osäkerhet i arbetet och slutligen den liftande som är omotiverad. Genom 
studien skapades en empirisk grundad teoretisk modell som benämns ETG-modellen, 
Elevers tillitsskapande i grupparbete. Modellen används för att framställa vad som sker 
när elever med olika sociala och ämneskunskapsmässiga ambitioner möts och behöver 
samarbeta med varandra för att kunna lösa en uppgift (ibid., s. 114).  

Sjödin (1991) är ytterligare en forskare med fokus på grupparbete och hade ett flertal 
syften med studien.  Han avsåg att undersöka vilken betydelse olika gruppstorlekar hade 
för grupproduktiviteten på såväl kort som lång sikt, hur inducerade gruppnormer 
påverkade produktiviteten och hur flick-och pojkgrupper skiljde sig åt i förhållande till 
grupproduktiviteten. Vidare undersökte han vilken betydelse problemets tillgänglighet 
för eleven hade och samspelet mellan gruppstorlek, gruppnorm, gruppsamansättning, 
problemtyp och grupproduktiviteten. I studien deltog sjuhundratjugo elever i årskurs 4 
och 5 i grupper samt nittio elever som löste uppgifterna individuellt. Eleverna blev 
indelade i följande homogena grupper: individ, två och sex. Grupperna blev även 
tilldelade olika normer; fria (Instruktion att de skulle lösa uppgifterna tillsammans), 
tävling (Som fria och fick reda på att de sedan skulle göra ett individuellt prov) och 
samarbete (Som tävling och att deras individuella resultat skulle räknas ihop) (ibid. s. 
47). Resultatet visade att grupproduktiviteten var bättre i gruppstorlek med sex elever 
än två oavsett norm. Problem med låg tillgänglighet för eleverna gav en låg 
grupproduktion oavsett norm och hög tillgänglighet fungerade bäst tillsammans med 
normen samarbete (ibid., s. 56). Grupproduktiviteten påverkades av alla fyra faktorerna. 
Vidare visade resultatet att eleverna som blivit tilldelad normen samarbete gav utslag på 
ett högre värde än vid de individuella mätningarna än de andra normerna. Sjödin (1991) 
sammanfattade resultatet med att hög tillgänglighet ger bättre resultat än låg 
tillgänglighet, grupperna om sex elever presterade bättre än grupperna om två och att 
grupprestationen var bättre än individpresentationen (ibid., s. 61).  

5.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Tidigare forskning visar att elever och lärare kan ha svårigheter med att använda den 
vardagsnära anknytningen i matematik. Eleverna i flera av de tidigare studierna kunde 
exempelvis ha svårigheter med att koppla ihop vardag och matematik då de inte kunde 
se matematiken de möter utanför klassrummet (Martin & Gourley-Delaney, 2014; 
Edwards & Ruthwen, 2013). Resultatet i Boalers (1993) studie visade att elever som 
arbetade med problemlösning ofta hade lättare att lösa vardagsnära problem än elever 
som arbetade mer traditionellt. I en senare studie kunde Boaler (1994) se att 
autenticiteten i uppgiften kunde bli ett problem för eleverna då kontexten blev för 
bekant vilket distraherade eleverna. Detta kunde även ses i Huangs (2004) studie där 
eleverna hade lättare för att lösa problem med en kontext som var obekant för dem. 
Palms (2008) forskning visade dock att eleverna kunde göra tydligare kopplingar mellan 
uppgifter med hög autenticitet och sin egen vardag vilket uppfattades som positivt. 
Lärarnas svårigheter med att använda vardagsnära kopplingar kunde enligt tidigare 
forskning handla om att de inte använde kopplingarna i den vidd de uppgav att de 
gjorde under intervjuer (Depaepe, De Corte & Verschaffel, 2010). Annan forskning 
visade att lärarna gjorde för svaga kopplingar, vilket inte var utmanande nog för 
eleverna och att lärarna ansåg att det var tidskrävande att arbeta vardagsnära i 
matematik (Gainsburg, 2008). 
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När det gäller problemlösning i grupp visar tidigare forskning att problemlösning i 
grupp kan vara gynnsamt för elever då eleverna får öva på att resonera och argumentera 
för sina val av lösningsmetoder. I Franciscos (2012) studie visade resultatet att det var 
gynnsamt för eleverna att arbeta upprepade tillfällen i grupp då de skapade ett samspel 
som hjälpte dem att dra nytta av varandras kunskaper. Även annan forskning visade att 
det kunde vara fördelaktigt för eleverna att arbeta med problemlösning i grupp då de får 
ta del av flera olika lösningsförslag vilket kan hjälpa dem att få en förståelse för ämnet. 
En frustration hos eleverna har dock kunnat ses då de kunde känna att de ständigt blev 
ifrågasatta av sina klasskamrater kring sina lösningar (Asami-Johansson, 2015). En 
studie om problemlösning i grupp visar att den svenska elevgruppen i undersökningen 
hade ett sämst samarbete av grupper från tre olika länder, Sverige, Finland och USA. 
Eleverna i den svenska gruppen visade på en hög nivå av individuellt arbete medan de 
andra grupperna hade ett tydligare och med frekvent samarbete (Smedlund, 2016). I 
grupper kan det urskiljas olika typer av roller som är av betydelse för hur samarbetet i 
gruppen blir. Forslund Frykedal (2008) kunde identifiera olika typer av roller i sin 
forskning och att de roller gruppens medlemmar tar påverkar hur gruppen arbetar, de 
roller som framkom i resultatet var sociala och arbetsstrukturerande.  

6. Teoretiska ramverk 

Att problemlösning i grupp har visats vara positivt kan ses i tidigare forskning. Det har 
dock visat sig att samspelet är av stor vikt för att detta arbete ska vara gynnande för 
eleverna och deras kunskapsbildning. Därför avses det att i studien, likt Forslund 
Frykedal (2008), undersöka vilka roller eleverna tar när de arbetar med problemlösning 
med vardagsnära kontext. Undersökningen är utförd i mindre elevgrupper där eleverna 
tillsammans har fått en problemlösningsuppgift med vardagsnära koppling som de 
tillsammans ska lösa. För att utläsa hur elevernas samarbete och användning av den 
vardagsnära kopplingen ser ut har det valts att utgå ifrån det sociokulturella 
perspektivet och kollaborativt lärande. Det kollaborativa lärandet är av vikt då det 
ämnades undersöka hur elevernas samspel ser ut i grupp. Den sociala praktiken är av 
relevans för studien då det avses att se till hur samspelet ser ut mellan eleverna i 
gruppen och hur den vardagsnära matematikkopplingen appliceras i deras 
gemensamma arbete. Nedan beskrivs de olika teoretiska perspektiven mer ingående.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Då studien syftar till att undersöka hur elever tillsammans kan arbeta med vardagsnära 
kontext inom ämnet matematik i grundskolans tidiga år är det sociokulturella 
perspektivet av relevans. Inom den sociokulturella teorin är Lev S Vygotskij ett 
framträdande namn. Säljö (2014, s. 21) menar att kunskap om olika begrepp och 
räknesätt enligt det sociokulturella perspektivet inte finns i oss från början utan måste 
inhämtas och förstås i ett samspel med omgivningen och andra individer. Utveckling och 
lärande sker enligt det sociokulturella perspektivet genom att människor agerar inom 
praktiska och kulturella sammanhang och genom direkt eller indirekt samspel med 
andra individer (ibid., s. 104).  

Enligt Strandberg (2006, s. 10-12) menar Vygotskij att inre processer alltid beror på 
yttre aktivitet. Aktivitet som leder till lärande har fyra kännetecken: de är sociala, 
medierade, situerade och kreativa. Det sociala syftar på interaktioner med andra 
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individer, medierade att vi alltid använder olika redskap och verktyg, situerade innebär 
att lärande sker i specifika situationer och kreativa att de är nyskapande. Ett annat 
begrepp inom Vygotskijs teorier och det sociokulturella perspektivet är den närmsta 
utvecklingszonen. Enligt Vygotskij (2001, s. 332) är imitation en grundläggande faktor 
för lärande och utveckling. Vidare beskrivs hur barnen i skolan inte lär sig det de redan 
kan utan vad de inte kan ännu genom samspel med läraren. Övergångarna från vad ett 
barn kan till vad det ännu inte behärskar är de viktigaste ögonblicken för inlärning och 
utveckling (ibid., s. 333). Den närmsta utvecklingszonen innebär att eleven med hjälp av 
någon annan kan lösa problem som ligger på en högre nivå än elevens egen 
förmåga(Strandberg, 2006, s. 54). Vygotskij (2001) beskriver den närmaste utvecklings 
zonen som det som barnet idag kan göra i samspel med någon annan och som barnet 
imorgon kommer klara själv. Vidare betonar han att inlärning endast är möjligt om det 
finns möjlighet till att imitera (ibid., s. 333). Vygotskijs tankar och det sociokulturella 
perspektivet motsäger det kognitiva perspektivet där grunden är att lärandet sker inom 
individen (ibid., s. 58). Utifrån det sociokulturella perspektivet har det valts att fokusera 
på det kollaborativa lärandet i mindre grupper, vilket kan läsas om i nedanstående 
avsnitt. 

6.2 Kollaborativt eller kooperativt lärande? 

Att definiera begreppet kollaborativt lärande är enligt Dillenbourg (1999, s. 1-2) 
problematiskt då begreppet i ett brett perspektiv bygger på tre aspekter; ”två eller fler 
deltagare”, ”att lära något” och ”tillsammans” vilket kan innebära en stor variation kring 
vad som menas med begreppet. Begreppet kollaborativt lärande förväxlas ofta eller 
används synonymt med begreppet kooperativt lärande. Dessa två begrepp ligger nära 
varandra vilket kan leda till att de förväxlas(ibid. s. 8). Kollaborativt lärande innebär att 
eleverna får arbeta i grupper utan att ha fått några vidare instruktioner kring hur 
arbetet i gruppen ska läggas upp. Eleverna får arbeta fritt inom gruppen för att lösa ett 
problem eller liknande. Samarbetsinlärning eller kooperativt lärande innebär att 
eleverna studerar i mindre grupper med ett gemensamt mål. Tanken är att eleverna ska 
hjälpa varandra och delta aktivt samt att eleven ska uppnå något för egen del samtidigt 
något för gruppen. Detta skiljer sig mot individuell inlärning där elevens mål inte är 
beroende av någons annans och där eleven endast har ansvar för sitt eget lärande 
(Sahlberg & Leppilampi, 1998, s. 64). Sahlberg och Leppilampi beskriver att det har 
forskats mycket om gruppinlärning och att tillämpa samarbetsinlärning/kooperativt 
lärande vilket har visats varit gynnsamt och ett bra alternativt till traditionell 
undervisning (ibid., s. 20). 

En skillnad mellan kollaborativt och kooperativt är att gruppmedlemmarna i det 
kooperativa arbetssättet tilldelas en varsin roll som denne ska arbeta utifrån. Sahlberg 
och Leppilampi (1998) beskriver att det är viktigt att det finns ett syfte med 
rollindelningen och att eleverna bör få testa på alla rollerna. Rollerna kan delas in i 
uppgiftsroller och sociala roller. Uppgiftsrollerna är materialanskaffaren, tidtagaren, 
läsaren, kontrollören, påminnaren, skrivaren och scouten medan de sociala rollerna är 
uppmuntraren, sporraren, ifrågasättaren, sammanställaren/förtydligaren och 
observatören (ibid., s. 127-130). Att dela in eleverna i fungerande grupper är svårt men 
en grundprincip är att grupperna bör vara heterogena, vilket innebär att gruppen består 
av elever med olika status inom elevgruppen och har olika förmågor (ibid., s. 98). 
Läraren har också en stor betydelse och behöver kunna agera i samverkan, kunna 
ämnesstoffet och kunna läsa av situationer som kan uppstå i grupperna (ibid., s. 117).  
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7. Metod 

För att undersöka hur elever arbetar tillsammans med vardagsnära matematik 
observerades elva mindre elevgrupper när de löste vardagsnära problemlösning. . I 
föreliggande avsnitt beskrivs studiens design. Vidare kommer sedan urvalet att 
redovisas och hur metoden för insamlingen av det empiriska materialet såg ut. Slutligen 
går kapitlet in på de etiska aspekterna och vad dessa innebar. Denna studie är 
genomförd i två olika klasser, en årskurs 1 och en årskurs 2 på två olika skolor, vilka här 
efter kommer att omnämnas som Skola A och Skola B. Eleverna delades in i mindre 
grupper där de fick ta sig an olika problemlösningsuppgifter med vardagsnära kontext, 
totalt sex uppgifter. Uppgifterna skapades utifrån vad eleverna ansåg vara vardagsnära 
matematik och vad de önskade rikta in arbetsområdet på. Detta gjordes genom att 
tillsammans med eleverna skapa en tankekarta. Genom skapandet av tankekartan fick vi 
fram olika teman där eleverna kunde finna matematik i sin vardag. Eleverna fick sedan 
rösta på de olika förslagen varefter området lekar valdes.  

7.1 Datainsamling  

Empirin samlades in under en tvåveckors period på två skolor i södra Sverige. Skola A 
var en F-5 skola i en mindre ort och Skola B var en F-9 skola som låg i utkanten av en 
mindre stad. Skolorna låg i olika kommuner. De medverkande skolorna valdes ut genom 
bekvämlighetsurval då koppling fanns till skolorna. Enligt Bryman (2011, s. 195) 
baseras bekvämlighetsurvalet på att de medverkande i studien är individer som för 
tillfället finns tillgängliga för forskaren. Medverkade gjorde två klasser och totalt deltog 
fyrtio elever, i årskurs 1 och 2, i studien. Klassen i Skola A, en årskurs 2, hade som rutin 
att genomföra en problemlösningsuppgift varje vecka kopplad till det aktuella 
arbetsområdet. Klassen i Skola B, en årskurs 1, arbetade med ett nytt läromedel och 
problemlösningsuppgifter utanför matematikböckerna var få. Den insamlade empirin 
utgjordes av videoobservationer där elva mindre elevgrupper, med två till fem elever, 
utförde vardagsanknuten problemlösning. Av dessa analyserades åtta grupper om totalt 
tjugofyra elever som arbetade med uppgiften Favoritlekar i klassen (Bilaga B). De lekar 
som nämndes i uppgiften var lekar som eleverna för tillfället lekte eller uttryckte att de 
tyckte om i de olika klasserna. Antalet elever i uppgiften var också baserat på elevantalet 
i den specifika klassen där problemet presenterades och löstes av eleverna. Innehållet 
skiljde sig därför något mellan de olika klassernas problemlösningsuppgift (Se bilaga B). 
Här nedan ses en tabell över de grupper som ingick i resultatet. 

Skola A, årskurs 2 Skola B, årskurs 1 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 

Asta 
Tanja 
Cecilia 

Gustav 
Albin 
Anna  
Ines 

Pia  
Alice 

Minna 
Mikael 
Nora 

Ann 
Sigrid 
Oskar 

Alva  
Ville  
Lena 

Harald 
Love 
Jenny  

Emma 
Malte 
Patrik 

Tabell 1. Tabellen visar en översikt av gruppernas medlemmar och gruppernas namn 
och dessa hänvisas till i resultatet. Eleverna i tabellen är avidentifierade och alla namn 
är fiktiva. 
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De deltagande eleverna var till stor del slumpmässigt indelade i de olika grupperna 
bortsett från att hänsyn togs till att någon eller några i gruppen skulle vara läskunniga. 
Vidare togs även hänsyn till elever i de båda klasserna som inte ville eller kunde delta i 
undersökningen vilket också påverkade gruppindelningen och antalet deltagande. 
Antalet deltagande i varje grupp varierade på mellan två till fem elever. Anledningen till 
valet av mindre grupper berodde på möjligheten till ett samspel mellan eleverna och att 
göra transkriberingen mer lätthanterlig. Gruppens medlemmar blev inte tilldelade några 
roller innan arbetets början utan blev endast ombedda att hjälpas åt att tillsammans lösa 
uppgiften. Elevgrupperna togs ut ur klassrummet för att utföra uppgifterna. 

Tillfällena video- och ljuddokumenterades under tiden elevgruppen arbetade. Valet att 
videodokumentera gjordes då även det som inte sägs spelar en viktig roll vid 
interaktioner och användandet av en kontext där av var video ett fördelaktigt alternativ. 
En nackdel med valet av metod var att vissa elever inte ville medverka i studien då de 
inte ville vara med på film. Bjørndal (2013, s. 72) menar att forskare genom 
videoinspelningar kan återuppleva och titta på materialet flera gånger och på så vis 
upptäcka sådant som förbisetts i stunden. Elevernas samspel kan undersökas om och om 
igen och utifrån olika perspektiv för att få syn på såväl verbal som ickeverbal 
interaktion. Ljuddokumentationen gjordes som ett komplement för att kunna höra 
tydligare vad eleverna sa under lösningarna men användes inte vid transkriberingen av 
materialet. Detta för att ljudet var tillräckligt förståeligt vid videoupptagningen.  

7.2 Etiska aspekter 

Forskningen har utförts i enlighet med de vetenskapsetiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med insamlingen av empirin blev alla berörda 
parter; elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer informerade om syftet. Rektorerna 
på skolorna blev informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Lärarna i 
respektive klass blev också informerade och fick godkänna sin medverkan i studien. 
Eleverna blev informerade om studien, att deras medverkan var frivillig och att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan, vilket gjordes muntligt till läraren eller 
forskaren. Till vårdnadshavarna skickades det hem ett information- och samtyckes brev 
där vårdnadshavarna fick ge sitt skriftliga godkännande till att deras barn fick medverka 
(Se bilaga A). Alla berörda blev informerade om hur alla uppgifter skulle behandlas och 
att personuppgifter skulle avidentifieras samt att forskningen skulle publiceras digitalt.  

Alla namn som redovisades i resultatdelen är fiktiva och alla personidentifierade 
uppgifter har ändrats. Lekar i uppgiften är utbyta mot nya för att minska kopplingen till 
klasserna och antalet pojkar och flickor som nämns av eleverna har censurerats med xy 
och xx både i den löpande texten och i problemlösningsuppgiften som bifogats (Se bilaga 
B). Dessa ändringar påverkade inte läsbarheten av resultatet men ökar etiken. Det 
insamlade materialet raderades efter avslutad forskning och godkännandet av 
examensarbetet.  

7.3 Databearbetning 

För att besvara forskningsfrågorna användes två tillvägagångssätt vid analysen av det 
transkriberade materialet. Först gjordes en analys utifrån olika roller som kan 
synliggöras vid grupparbete. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys för att 
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analysera hur elevernas arbete påverkades av den vardagsnära kontexten. Inledningsvis 
synades all insamlad videodokumentation och övergripande kommentarer gjordes. 
Dessa kommentarer var spontana och beskrivs av Charmaz (2002, refererad i Ahrne & 
Svensson, 2015) som initial eller öppen kodning. Vid öppen kodning är ambitionen att 
ha ett öppet sinne utan att tänka på tidigare forskning och att se till varje del utan att 
försöka se en helhet(ibid.). Dessa kommentarer var till hjälp vid transkriberingen och 
låg till grund för vilket material som skulle transkriberas. Det transkriberade materialet 
kommer från problemlösningsuppgiften Favoritlekar i klassen (Se bilaga B).  

En kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s. 234-
235) att forskaren bland annat måste sortera och reducera det insamlade materialet och 
sedan argumentera för det i relation till tidigare forskning. Att sortera insamlat material 
beskriver Rennstam och Wästerfors (2015) som att forskaren studerar materialet för att 
på så vis finna kategorier och teman som kan hjälpa till att besvara forskningsfrågan. 
Forskaren övergår sedan till att reducera materialet vilket innebär att materialet 
beskärs och delar avlägsnas då inte all empiri kan användas. Här ska tilläggas att det är 
av vikt att forskaren inte väljer ut sådant material som gynnar forskarens hypotes utan 
ser till helheten. Tillvägagångssättet för studiens innehållsanalys var följande: 

 Genomläsning av transkribering flera gånger 
 Färgmarkering och kodning av transkriberingen 
 Sortering av färgmarkeringar och kodning 
 Sökande efter samband och kategorier 
 Formulering av kategorier till respektive forskningsfråga 

Efter att kategorier formulerats kopplades resultat samman med teori och tidigare 
forskning. Det kollaborativa elevsamarbetet i undersökningen kopplades vidare till de 
kooperativa rollerna. Syftet med att applicera de kooperativa rollerna på grupperna var 
att se om de kooperativa rollerna uppkom i det kollaborativa lärandet och hur det 
rollerna kan påverka gruppens arbete mot lösning av problemet.  Analysen gjordes på 
samma vis som den kvalitativa innehållsanalysen som redovisades ovan i punktform 
men med rollerna som utgångspunkt. Varje roll tilldelades en färgmarkering eller 
symbol för att underlätta kodningen (Se bilaga C). Analysen gjordes således utifrån de 
kooperativa rollerna som enligt Sahlberg och Leppilampi (1998) delas in i två grupper, 
en som fokuserar på uppgiften och en på det sociala.  

Uppgiftsroller: 
 Materialanskaffare – Hämtar och har hand om materialet 
 Tidtagaren – Ser till att gruppen håller tiden 
 Läsaren – Läser instruktionen  
 Kontrollören – Håller koll på att alla har förstått uppgiften  
 Påminnaren – Samtalsledare över vad alla har för förförståelse och samband 

mellan ny och gammal kunskap. 
 Skrivaren - Sekreterare 
 Scouten – Frågar om hjälp hos andra grupper 

Sociala roller: 
 Uppmuntraren – Ser till att alla deltar i arbetet 
 Sporraren – Kommer med glada tillrop  
 Ifrågasättaren – Ser till att gruppen inte förhastar sig 
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 Sammanställaren/förtydligaren – Sammanfattar vad som sagts 
 Observatören – För loggbok över varje medlems aktivitet och kommer med 

feedback (Sahlberg & Leppilampi, 1998) 

Resultatet kopplades också till de roller som beskrivs av Forslund Frykedal (2008). 
Dessa roller är: den dirigerande, sporrande, assisterande, gömmande och liftande. Här 
nedan följer en kort förklaring av begreppen. 

 Dirigerande – En elev tar kommandot och intar en ledarroll. 
 Sporrande – Motivera de andra gruppmedlemmarna.  
 Assisterande – Tar på sig olika uppgifter inom gruppen som exempelvis att hämta 

material.  
 Gömmande – Visar en osäkerhet i arbetet, exempelvis tvekar på sin egen förmåga.  
 Liftande – Är omotiverad till att genomföra arbetet vilket kan visas genom att 

eleven gör eller pratar om annat (Forslund Frykedal, 2008)  

Forslund Frykedals (2008) roller valdes att kategoriseras in under uppgiftsroller och 
sociala roller. Den assisterande rollen sågs som en uppgiftsroll medan den dirigerande, 
sporrande, gömmande och liftande rollen sågs som sociala roller. Vid analysen valdes 
materialanskaffaren att kopplas samman med den assisterande rollen och Forslund 
Frykedals (2008) den sporrande rollen kopplades med sporraren från de kooperativa 
rollerna. Vid analysen hölls också en öppen blick över eventuellt andra förekommande 
roller som inte kunde placeras in under redan nämnda roller. Vidare identifierades tre 
roller; byggaren, byggarna och hjälparna.  

8. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av analyserna av det empiriska materialet. Först redovisas 
analysen av vilka roller som synliggörs i grupperna under rubriken roller som delats in i 
underrubrikerna uppgiftsroller, sociala roller och ytterligare identifierade roller där de 
olika rollerna avhandlas. Därefter följer underrubriken sammanfattning där resultatet 
kring rollerna summeras kort. Slutligen beskrivs resultatet kring hur elevernas arbete 
påverkas av den vardagsnära kontexten under underrubrikerna vardagsnära som 
motivation och hjälp och vardagsnära som distraktion. Även dessa följs av en 
sammanfattning där vardagsnära aspekten summeras.  

8.1 Roller  

I grupparbetena framträder flera olika roller naturligt i konstellationerna. 
Uppgiftsrollerna som identifieras är läsaren, materialanskaffaren/assisterande och 
kontrollören. Uppgiftsroller som inte identifieras är tidtagaren, påminnaren, skrivaren 
och scouten. Vidare framträder de sociala rollerna dirigerande, uppmuntraren, 
sporraren, ifrågasättaren och liftande i materialet. De sociala roller som inte går att 
identifiera är sammanfattaren/förtydligaren, observatören och den gömmande rollen. 
Genom analysen synliggörs tre egna roller som benämns som byggaren, byggarna och 
hjälparen. De roller som förekommer i störst utsträckning är den dirigeranderollen och 
läsaren medan sporraren och uppmuntraren förekommer i minst utsträckning.  
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8.1.1 Uppgiftsroller 

Uppgiftsrollen som är mest framträdande är läsarrollen som innebär att en elev tar på 
sig uppgiften att läsa för de andra i gruppen. Rollen går att identifiera i de flesta grupper 
i olika utsträckning. Ett exempel är i grupp A1 där Cecilia tar på sig rollen. Cecilia är den 
som vänder på pappret med instruktionen och börjar läsa för resten av gruppen när 
forskaren säger åt dem att börja. I Cecilias grupp försöker Asta att ta över rollen som 
läsare vilket hon senare lyckas med när Cecilia har läst igenom hela instruktionen 
genom att läsa meningarna på nytt. Rollen som läsare kan hänga samman med att eleven 
vill eller har rollen som den dirigerande, vilket är synligt i flera grupper. I grupp A1 blir 
det tydligt att Cecilia har en önskan att inta den dirigerande rollen, en roll som hon och 
Asta har en kamp om genom hela arbetet. Ett annat exempel på läsarrollen är i grupp A2 
där Anna frågar om hon ska läsa instruktionen. Från de andra får hon ett uppmuntrande 
svar och börjar läsa instruktionen. Anna återkommer till rollen vid flera tillfällen men 
uppvisar inte en önskan om att inta den dirigerande rollen likt Cecilia. I grupp B4 intar 
Patrik både rollen som läsare och den dirigerande. Forskaren har läst igenom uppgiften 
för gruppen och är på väg att lägga ifrån sig pappret när Patrik snabbt tar tag i det och 
säger:  

Kan undra om det va så att du läste lite fel… Ähm… Hälften så många elever tycker bäst 
om att spela kula! Det är dubbelt så många elever som har datt som favoritlek än elever 
som har kurragömma som favoritlek. Två elever tycker bäst om leken king. En elev 
älskar hoppa hage. Resten av eleverna har under hökens vingar som favoritlek… Ähm… 
Hur många elever har under hökens vingar som favoritlek?  

Hans gruppmedlemmar Emma och Malte tittar på honom och verkar lyssna 
uppmärksamt. Malte frågar sedan om Patrik kan läsa om, vilket Patrik gör. I sekvensen 
ifrågasätter Patrik om forskaren har läst rätt, vilket kan kopplas till rollen ifrågasättaren. 
Patrik behåller rollerna läsaren och den dirigerande genom hela arbetet. Två andra roller 
som förekommer i stor utsträckning är materialanskaffaren och den assisterande rollen. 
Dessa roller påminner om varandra i en aspekt och har valts att kopplas samman. 
Materialanskaffaren har som uppgift att hämta och ha hand om materialet som används 
inom gruppen medan den assisterande rollen innebär att eleven tar på sig olika roller 
inom gruppen som exempelvis att hämta material. Ett exempel är grupp A1 där Tanja tar 
på sig rollen. Cecilia har läst igenom uppgiften och därefter har Asta läst igenom den en 
gång till. När Asta har läst klart vänder sig Tanja mot materialbordet. Nedan följer ett 
utdrag ur transkriberingen: 

Tanja vänder sig om mot bordet med material. Tanja reser sig upp och försvinner ur bild. 
Cecilia: Ta fram bönorna. 
Tanja kommer tillbaka med bönorna och öppnar burken. 

Tanja lyssnar på Cecilias uppmaning som för tillfället innehar den dirigerande rollen och 
hämtar burken med bönorna, Tanja har nu materialskaffarrollen. Tanja häller sedan ut 
bönorna som Cecilia börjar gruppera medan Asta läser igenom instruktionen en gång 
till. Längre fram i sekvensen återgår Tanja till rollen som materialanskaffaren/ den 
assisterande rollen när hon frågar om hon ska lägga ner bönorna i burken igen och lägger 
undan dem. Genom sekvensen blir det tydligt att Tanja ser sig som den som har ansvaret 
för materialet i gruppen. Ett annat exempel är i grupp A4 där Mikael tar rollen. Gruppen 
har precis läst klart instruktionen och alla tre går fram till materialbordet. Mikael tar en 
korg med blandat material och Minna föreslår att de ska ta bönorna. Mikael förklarar att 
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han bara tog något material och de går tillbaka till bordet. Längre fram i sekvensen går 
Mikael åter till materialbordet och hämtar mer material som gruppen behöver utan att 
det diskuteras inom gruppen, vilket tyder på att rollen som materialanskaffaren 
fortfarande tas.  

Den sista uppgiftsrollen som går att identifiera är kontrollören som innebär att hålla koll 
på att alla har förstått uppgiften som ska genomföras. I analysen framkommer tre olika 
varianter av rollen. Första varianten stämmer överens med ovanstående definition. I 
grupp A4 håller Minna på att räkna ihop materialet på bordet och hon säger att hon tror 
att svaret blir tio. Mikael frågar om hon har räknat en av sakerna och plockar upp den 
från bordet. Minna svarar ja och räknar sakerna en gång till. Mikael kontrollerar att 
Minna har genomfört uppgiften, att räkna sakerna, på rätt sätt. I samma grupp tar också 
Nora rollen som kontrollören men i form av den andra varianten, den som ser till att alla 
är överens om gruppens lösning av uppgiften. Minna, Mikael och Nora har kommit fram 
till en lösning på problemet. Minna forsätter dock att föra ett resonemang medan de 
andra sitter tysta. Nora ställer till slut frågan om alla är med på att svaret blir tio. Mikael 
och Minna säger ja. Den tredje och sista varianten som framkommer i analysen är 
kontrollören som kontrollerar något som sagts eller gjorts. I grupp B3 tar Harald rollen 
när han kontrollerar om han har uppfattat forskaren rätt. Forskaren håller på att läsa 
problemet för gruppen och Harald ställer frågan om det var kula som forskaren sa 
tidigare, vilket forskaren bekräftar. Genom sin handling kontrollerar Harald om han har 
uppfattat vad som sagts rätt och fortsätter sedan att skriva på sitt papper. 

8.1.2 Sociala roller 

Den sociala roll som synliggörs i störst utsträckning är den dirigerande rollen och i alla 
roller som analyserats är det en eller flera elever som tar eller vill ta rollen. Rollen 
innebär att ta på sig rollen som gruppens ledare. Rollen kan visas genom att eleven som 
innehar rollen delar ut uppgifter till de andra, hindrar någon från att göra något eller tar 
kommandot vid lösningen av uppgiften. Vid flera tillfällen kan en kamp mellan elever 
som vill ha rollen utläsas. Ett tydligt exempel är Cecilia och Asta i grupp A1 som växelvis 
försöker styra gruppen. De kommer med uppmaningar till varandra och den tredje 
gruppmedlemmen Tanja. Nedan följer ett utdrag ur transkriberingen: 

Cecilia: Okej.  
Cecilia försöker ta pappret från Asta. Asta håller i pappret.  
Asta: Men vänta.  
Asta: I klass två. 
Cecilia försöker ta burken från Tanja.  
Cecilia: Men vänta.  
Tanja häller ut några bönor i locket på burken.  
Cecilia: Häll ut alla.  

Cecilia har rollen som läsaren och håller på att läsa instruktionen. Asta försöker vid flera 
tillfällen att ta över rollen som läsaren genom att röra vid pappret, säga ord samtidigt 
som Cecilia och rätta henne. Cecilia har precis slutat läsa när Asta tar pappret från 
bordet. Cecilia försöker ta tillbaka pappret men lyckas inte. Asta börjar läsa om 
instruktionen och Cecilia försöker istället att ta burken från Tanja utan att lyckas. Cecilia 
säger istället åt Tanja att hälla ut alla bönor. Kampen mellan Asta och Cecilia 
uppkommer vid flera tillfällen under arbetsgång, vilket leder till att ingen av eleverna 
innehar den dirigerande rollen fullt ut. Ett annat exempel på den dirigerande rollen är 
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Alva i grupp B2. Forskaren har precis läst klart instruktionen och Alva tar på sig rollen 
genom att börja dela ut uppgifter till de andra gruppmedlemmarna. Hon talar högt och 
snabbt samtidigt som hon bestämmer vad hon själv ska göra. Ytterliggare ett exempel är 
grupp B3 där Jenny försöker ta rollen genom att bestämma vad som inte är nödvändigt 
att göra för att lösa uppgiften. Jenny uppmanar sin gruppkamrat Love att sluta arbeta 
med kulramen. Hon förstör Loves arbete genom att putta tillbaka kulorna till en sida av 
ramen när han inte lyssnar på henne. Love motsätter sig och börjar ordna tillbaka 
kulorna. Jenny sitter tyst och tittar ner i bordet en stund innan hon återvänder till att 
försöka hjälpa Love och Harald att lösa problemet. Ett exempel på en elev som tar den 
dirigerande rollen och behåller den genom hela arbetet är Patrik i grupp B4. Forskaren 
har precis läst klart instruktionen för gruppen när Patrik tar pappret. Nedan följer ett 
utdrag från transkriberingen: 

Patrik: Okej, men vänta... Malte, då kan… Ja, jag kom på att det här behövs väl inte.  
Patrik visar med pennan på lappen. Emma lutar sig fram över bordet och Malte sitter och 
tittar på från sin stol. Emma ställer sig upp. 
Emma: Fyra? 
Patrik: Nä, nä kolla här. 

Patrik börjar genast gå igenom problemet och granska vad han anser behövs eller inte 
behövs för att kunna lösa uppgiften. Han börjar också delge uppgifter till de andra i 
gruppen. Uppmuntraren har en koppling till den dirigerande rollen då uppmuntraren har 
som uppgift att se till att alla deltar i arbetet. Uppmuntraren är inte enkel att utläsa ur 
materialet. Att en elev såg till att alla i gruppen var aktiva skedde inte i stor utsträckning. 
De elever som tog den dirigerande rollen tog inte den uppmuntrande rollen då de inte 
uppmuntrade alla till att delta. En som dock tog rollen som uppmuntraren var Alice i 
grupp A3. Alice har läst instruktionen och går iväg till materialbordet. Pia säger att hon 
ska hämta burken med hundra bönor och Alice kommer tillbaka med burken. Hon sätter 
burken framför Pia som öppnar burken. Alice säger sedan vart hon hade börjat läsa och 
pekar på pappret. I exempelet ser Alice till att Pia också blir aktiv efter att själv har läst 
instruktionen, i rollen som läsaren.  

En roll som skulle kunna ha tillhört den dirigerande rollen är sporraren som betyder att 
motivera de andra gruppmedlemmarna och att komma med glada tillrop. Detta kan 
innebära att eleven kommer med positiva kommentarer efter att en annan elev sagt eller 
gjort något. Sporraren är inte en roll som gick att se hos eleverna i den dirigerande rollen 
förutom i grupp B4. Sporraren var en roll som likt uppmuntraren inte synliggörs i stor 
utsträckning i det transkriberade materialet. I grupp B4 tar dock alla medlemmarna på 
sig rollen vid olika tillfällen. Patrik, Emma och Malte sitter vid ett bord. Patrik som har 
den dirigerande rollen håller på att räkna kulor på kulramen framför Malte. Han ser att 
det ligger klossar på bordet och säger ”vi kan ju använda dom här!”. Patrik kommer med 
förslaget att de kan använda klossarna istället för kulramen för att räkna eleverna. Han 
möts av två sporrare i form av Emma och Malte som uttrycker att det är en bra idé. 
Eleverna kollar sedan på varandra och ler innan de fortsätter att lösa uppgiften med 
hjälp av klossarna. Patrik tar längre fram i arbetet själv på sig rollen som sporrare när 
han berömmer Malte när han säger fjorton.  

Ifrågasättaren kan ses som en kontrollerande roll där eleven ser till att gruppen inte 
förhastar sig att gå framåt eller att ta ett beslut. Ifrågasättaren är en roll som 
framkommer i en del av grupperna och grupp A4 är en av dem. Mikael, Minna och Nora 
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har kommit en bit in i uppgiften och håller på att diskutera hur många elever de ska 
duplicera för att få fram rätt antal som tycker bäst om leken kurragömma. Nora 
upprepar en del av instruktionen och Minna frågar om svaret blir fyra eller två. Nedan 
följer ett utdrag från transkriberingen: 

Minna: Fyra eller två. 
Mikael: Alltså allting och så lägger man till en till. 
Minna: Okej. 
Nora: Jag vet inte om de menar med allt … mummel … 
Nora pekar på sakerna. 
Minna: Okej då blir det fyra. 

Nora tar rollen som ifrågasättaren när hon ifrågasätter Mikaels svar och kollar ner på 
pappret. Minna accepterar Mikaels svar och går vidare med lösningen utan att 
uppmärksamma Nora. Mikael i sin tur avvisar Nora genom att flytta Noras hand som hon 
pekar på sakerna med.  

Att inneha rollen som liftaren innebär att eleven uppfattas som omotiverad till att 
genomföra uppgiften. Detta kan visas genom att eleven gör eller pratar om annat. 
Utifrån analysen framkommer även att den liftande rollen kan vara en passiv roll. Den 
passiva versionen av liftaren kan vara medveten, omedveten, självvald eller påtvingad. 
Den liftande rollen identifieras i alla grupper i mer eller mindre utsträckning. Att 
eleverna tappar fokus på uppgiften och intar rollen som liftare sker ofta i samband med 
att de arbetar med laborativt material, som exempelvis Albin i grupp A2. Han intar den 
liftande rollen när han upptäcker att det finns gosedjur vid materialbordet. Medan de 
andra hämtar papper tar han med gosedjuren och säger ”här e teddy… aaa..kul”. Ett 
annat exempel är Minna i grupp A4 som går ifrån arbetet med problemet och börjar 
medvetet eller omedvetet att leka med det material som finns tillgängligt för att lösa 
uppgiften. Hon börjar dra en leksaksbil fram och tillbaka över bordet. Nora avbryter 
leken genom att till slut ta bilen ifrån henne och uppmana henne att ställa bilen åt sidan. 
I grupp B1 intar alla tre gruppmedlemmar den liftande rollen vid olika tillfällen. Sigrid 
intar rollen när hon börjar sjunga medan Ann och Oskar håller på att diskutera 
lösningen av uppgiften medan Ann och Oskar intar rollen när de börjar prata om annat. 
Eleverna sitter och försöker lösa uppgiften när Ann säger att tiden springer iväg. Nedan 
följer ett utdrag från transkriberingen: 

Ann gör citationstecken med fingrarna och Oskar härmar efter. 
Oskar: Springer iväg. 
Ann: Haha, springer iväg. Så gör dom i, nä inte i Alladin i äääh… 
Oskar: Vajana.  
Ann: Nej, inte Vajana. 

Eleverna börjar prata om vad det är som springer iväg och om i vilket sammanhang. 
Oskar säger att han har sett filmen Vaiana. Ann har inte sett filmen. Medan Ann och 
Oscar pratar sitter Sigrid och flyttar på kulorna i en tavelram och tittar på Anns 
anteckningar. Både Ann och Oskar återgår sedan till arbetet.  Det passiva som kan ingå i 
den liftande rollen kan bli synligt genom att en elev hamnar utanför gruppens kollektiva 
arbete som exempelvis Ville i grupp B2. Ville sitter passivt och iakttar Alva och Lena när 
de diskuterar möjliga vägar framåt i lösningen. Lena säger att eleverna var xx och xy 
medan Alva flyttar på klossarna innan hon drar uppmärksamheten till klossarna och 
börjar visa med dem. Alva och Lena har en tydlig kontakt då de konstant tittar varandra 
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och på materialet. De ställer motfrågor till varandra och förklarar vad de gör medan Ville 
sitter tyst och tittar på.  

8.1.3 Ytterligare identifierade roller 

Tre roller framträder i materialet som inte tillhör de kooperativa rollerna eller rollerna 
beskrivna av Forslund Frykedal (2008). Dessa är byggaren, byggarna och hjälparen. 
Dessa roller anses inte passa in på någon av de redan definierade rollerna som använts 
vid analysarbetet. Byggaren är en roll som framkommer tydligt i materialet och innebär 
att en eller flera elever bygger på andras eller varandras uttalanden. Det kan även 
innebära att byggaren bygger på andras handlingar i form av att lägga till fler bönor i 
kamratens hög eller skriver till något på någon annans papper. En elev som vid flera 
tillfällen tar på sig rollen som byggaren är Ines i grupp A2. Gustav, Anna, Albin och Ines 
har varit vid materialbordet och har hämtat papper och pennor. Albin fann några 
gosedjur som han tar med sig tillbaka till bordet. Han slänger fram ett gosedjur i taget 
som han kopplar till olika lekar som eleverna tycker om. Nedan följer ett utdrag från 
transkriberingen: 

Albin slänger fram ett gosedjur. 
Albin: Dem här… 
Ines: King.  
Albin: King.  

Albin har ett gosedjur kvar som han slänger fram på bordet. Han påbörjar meningen 
med ”dem här” men stannar upp och avslutar inte meningen. Ines flikar in med leken 
King och Albin godtar hennes förslag genom att upprepa namnet. Längre fram så håller 
Anna på med att ringa in kryss på sitt papper medan gruppen går igenom hur många 
elever som tyckte om de olika lekarna. Gruppen har kommit fram till att det är åtta som 
tyckte bäst om att leka under hökens vingar kom. Anna ringar in kryss och Gustav säger 
att hon ska ringa in fyra till.  Anna bekräftar att hon hört vad Gustav sa. Ines säger vilka 
kryss hon kan ringa in och pekar på kryssen. Gustav bygger på Annas tankar genom att 
uttrycka att hon behöver ringa in fyra kryss till medan Ines bygger på Annas tankar om 
vilka kryss hon ska ringa in både med gester och språkligkommunikation.  

Två elever som hade en tydlig byggare-relation där båda stundtals tar rollen som 
byggaren är Nora och Minna i grupp A4. Ett exempel är när Nora kollar på instruktionen 
och drar fingret över pappret samtidigt som hon troligtvis läser texten. Minna frågar 
”och sen var det…” och Nora fortsätter med att ”hälften så många elever tyckte bäst om 
at…”. Minna upprepar ordet hälften och konstaterar att det skulle vara två stycken och 
lägger två saker på en rad. Elevernas byggande leder till att de kommer närmare en 
lösning. Längre fram bygger Minna på Noras uttalande genom att använda sitt 
kroppspråk. Nora förklarar att det var hälften så många elever som tyckte bäst om att 
leka dunk och Minna flyttar fram två saker på bordet framför dem.  

I två av de analyserade grupperna ses en utveckling av byggaren som benämns 
byggarna. Byggarna innebär att det i gruppen sker ett tätt samarbete som för gruppen 
närmare en lösning på problemet genom att eleverna bygger på varandras tankar, 
uttalanden och handlingar. Harald, Jenny och Love i grupp B3 intar rollerna som 
byggarna genom att utveckla ett tätt samarbete. De har arbetat en stund med problemet 
och sitter nära varandra vid bordet. Jenny och Love viskar till varandra samtidigt som de 
flyttar på kulor i en kulram. Harald har skrivit på ett papper som Jenny kollar flera 
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gånger på. Harald är tveksam och skakar på huvudet. Nedan följer ett utdrag från 
transkriberingen: 

Harald: Nä… 
Love: Äh, det är dubbelt så många barn som har datt som favoritlek. 
Harald skriver. 
Harald: Mmm… då är det åtta…  
Jenny och Love fortsätter att ordna med kulorna. 
Jenny pekar på den nedersta raden av kulor. 
Jenny: Så dom här behöver vi inte ha med. 
Jenny vänder sig sedan om och tittar mot Harald och pappret. 

Eleverna i gruppen hjälps här åt att noggrant undersöka lösningen och ta sig vidare 
genom att bygga på varandras frågor och påståenden samt att de kontrollerar med hjälp 
av tidigare steg i uträkningen. Eleverna hjälps åt att tillsammans bygga vidare på 
lösningen. Det andra exempelet på när eleverna utvecklar rollerna byggarna är i grupp 
B4. Patrik, Malte och Emma sitter nära varandra och Patrik sitter med pappret framför 
sig och ser ut att läsa problemet. Emma och Malte tittar på kulramen framför sig. Patrik 
säger åt Emma att anteckna och pekar på skrivtavlan framför henne. Nedan följer ett 
utdrag från transkriberingen: 

Emma: Fyra, f y r a. 
Patrik: Fyra. 
Malte: Fyra. 
Patrik: Fyra K. 
Emma: Fyra K. 
Patrik: K, kurragömma. 

Här intar alla tre rollen byggarna och är aktiva i lösningen av problemet. De upprepar 
vad någon annan sagt och bygger vidare. Patrik säger fyra K som Emma upprepar och 
Patrik förtydligar att K står för kurragömma. Emma svarar och samarbetet fortsätter. 
Medan Emma skriver och Patrik läser uppgiften förflyttar Malte kulorna i kulramen och 
hans handlingar hjälper gruppen framåt.   

Hjälpare är den sista identifierade rollen i det transkriberade materialet. Att inneha 
rollen som Hjälparen innebär att hjälpa någon inom gruppen eller försöka hjälpa. Detta 
kan visas både genom språklig kommunikation eller kroppslig i form av gester. 
Hjälparen kan erbjuda både önskad som oönskad hjälp. Ett exempel på när hjälparen är 
oönskad är i grupp i grupp A1. Cecilia håller på att läsa instruktionen medan Asta har 
sina fingrar runt pappret. Cecilia stakar sig på ordet hökens och missar s:et innan hon 
läser ”vingar kom”. Asta är snabb med att inflika ”under hökens vingar kom” och får ett 
kort svar innan Cecilia snabbt läser vidare. Asta intar för ett ögonblick rollen som 
hjälparen men det kan även ses som ett försök från Astas sida att inta den dirigerande 
rollen, då Asta och Cecilia för en maktkamp om rollen. Ett annat exempel på en oönskad 
hjälpare är när Lena i grupp B2 försöker hjälpa Alva med att komma framåt i lösningen. 
Lena konstaterar att det är xy pojkar och xx flickor i klassen samtidigt som hon lägger 
ihop två staplar med samma antal klossar. När Alva uppmärksammar att Lena tagit av 
hennes tillrättalagda klossar säger hon ifrån. Nedan följer ett utdrag från 
transkriberingen:  

Lena rycker på axlarna utan att titta på Alva. Lena tittar sedan upp mot forskaren 
och sedan Alva och lägger fram två klossrader på bordet. 
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Lena: Det är ju xy xx.  
Alva tittar på Lena med öppen mun och sänkta ögonbryn. Alva tittar på klossarna. 
Alva: Det är inte jag med på. 

Lena undviker att titta på Alva och förklarar sin handling genom att tydliggöra för Alva 
varför hon tagit klossarna, att det är xy och xx klossar. Alva tittar på Lena och uttrycker 
att hon inte är nöjd innan hon säger att hon inte är med på det. Lena vill hjälpa Alva med 
att se talen xy och xx konkret men hennes hjälp är inte uppskattad. I grupp A4 intar två 
av eleverna rollen som hjälparen där hjälpen uppfattas som önskvärd. Minna, Nora och 
Mikael sitter vid bordet och turas om att läsa instruktionen. Det har blivit Mikaels tur 
och han frågar vart han ska läsa. Både Minna och Nora pekar på pappret för att hjälpa 
honom att finna vart han ska börja läsa. Mikael börjar läsa men hakar upp sig på ordet 
tjuv. Nora för sitt finger över ordet medan han försöker uttala ordet medan Minna säger 
ordet och Mikael upprepar det.  Mikael behöver inte fråga om hjälp utan får den 
automatiskt. I slutet av sekvensen när eleverna har kommit fram till ett svar återgår 
Nora till rollen och frågar Mikael om han var med på hur det gick till när de löste 
uppgiften.  

8.1.4 Sammanfattning 

Roller som framkommer i de grupper som observerats är av såväl uppgiftskaraktär som 
socialkaraktär och vid flera tillfällen visar sig de olika rollerna i kombination med 
varandra. De roller som kan ses i de grupper som observeras är uppgiftsrollerna: 
läsaren, materialanskaffaren/assisterande och kontrollören. De sociala roller som kan ses 
är: dirigerande, uppmuntraren, sporraren, ifrågasättaren och liftande. Det synliggörs och 
identifieras även tre roller som benämns som byggaren, byggarna och hjälparen. 

Läsaren är den mest förekommande uppgiftsrollen som initialt tas av en gruppmedlem. 
Denna roll kan sedan tas över av en annan gruppmedlem under det fortsatta arbetet 
med att lösa problemet. Materialanskaffaren och den assisterande rollen är två roller 
som är tätt sammanflätade och är svåra att skilja åt. Dessa två roller är vanligt 
förekommande i gruppernas arbete. Den tredje och sista uppgiftsrollen som identifieras 
i gruppernas arbete är kontrollören. Denna roll innebär att en eller flera elever i gruppen 
kontrollerar det som görs. Detta kan ske genom att någon kontrollerar att någon annan 
gjort rätt, att kontrollerar att alla är överens om svaret eller att någon i gruppen 
kontrollerar det som sagts eller gjorts genom att upprepa eller ställa frågor. 

I de sociala rollerna är den dirigerande rollen mest frekvent.  Denna roll kan visas genom 
att en elev tar på sig rollen som ledare och att denna roll godkänns av de andra eleverna. 
Denna roll faller ofta till, eller ges, snabbt till någon i gruppen. Bland annat kan rollen ses 
genom att någon säger vad som ska göras eller säger ifrån när de anser att något inte 
görs på rätt vis. Det kan också uppkomma en kamp om den dirigerande rollen då flera vill 
bestämma i gruppen. Uppmuntraren är den roll som har starkast koppling till den 
dirigerande rollen. Uppmuntraren tillsammans med sporraren var de roller som inte 
synliggörs i en stor utsträckning i materialet. Den sporrande rollen visas genom att en 
eller flera elever kommer med glada tillrop, ger beröm och motiverar de andra i 
gruppen. En fjärde social roll som ses i grupperna är ifrågasättaren vilken kan kopplas 
ihop med kontrollören. Denna roll visas i grupperna genom att någon ser till att gruppen 
inte hastar sig fram för snabbt i lösningen. En sista social roll är den liftande rollen. 
Denna roll innebär i dessa observerade grupper att någon visar ointresse för uppgiften 
eller på annat vis inte är med på att arbeta fram lösningen. Detta kan bero på olika 
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orsaker och kan vara såväl frivilligt eller ofrivilligt. Denna roll uppkommer bland annat 
när någon blir distraherad av ett material som finns att tillgå eller när någon eller några 
kommer in på ett sidospår, utöver själva problemuppgiften.   

Den första av de ytterligare identifierade rollerna är byggaren. Denna roll visas när en 
elev hjälper en annan att komma framåt i lösningen. Detta sker genom att byggaren 
aktivt handlar fysiskt, genom att använda laborativt material eller att de muntligt för ett 
samtal och ett resonemang framåt. Tätt sammanflätat med byggaren har rollen byggarna 
identifierats. Byggarna innebär att flera av gruppens medlemmar arbetar tätt ihop och 
bygger på varandras idéer för att komma vidare i lösningen. Den sista rollen är hjälparen 
vilken innebär att någon vill hjälpa de andra i gruppen, vilket kan vara både positivt och 
negativt i arbetet. Detta sker genom såväl kroppslig som muntlig kommunikation de 
observerade gruppernas arbete.  

8.2 Det vardagsnära 

Hur elevernas arbete påverkas av den vardagsnära kontexten blir synlig i deras olika 
lösningsmetoder och i de samtal de för kring uppgiften. Eleverna i alla grupper använder 
sig av kontexten i de olika lösningsförslag som uppkommer. För att lösa uppgiften 
använder de endast vid ett fåtal tillfällen ett matematiskt språk och i dessa fall är det 
uttryck som plus eller minus, hälften eller dubbelt (A3;B1). Hur eleverna påverkas av 
kontexten skiljer sig dock från elev till elev. Vissa elever blir tydligt motiverade medan 
andra elever distraheras av kontexten. I ett par grupper finns ingen indikation på att 
gruppmedlemmarna kopplar problemet till sin egen vardag. Alla grupperna använde 
dock kontexten för att nämna och synliggöra de olika siffrornas betydelse under 
lösningen av problemet. Här nedan kommer resultatet kring hur eleverna påverkas av 
den vardagsnära kontexten att redovisas under rubrikerna Vardagsnära som motivation 
och hjälp och Vardagsnära som distraktion.  

8.2.1 Vardagsnära som motivation och hjälp 

Att eleverna blir intresserade av den vardagsnära kopplingen visar sig vid flera tillfällen 
i grupperna på så väl Skola A som Skola B. Ett sådant tillfälle är när forskaren börjar läsa 
uppgiften för eleverna i grupp B2. Lena och Alva tittar på varandra och säger ”What?” 
och mimar ”va?”. Ville, Alva och Lena tittar sedan på varandra och skrattar innan de 
återgår till att fokusera på uppgiften. I grupp A2 visar Gustavs och Albins kroppsspråk 
och reaktion på att de reagerar positivt på den vardagsnära kopplingen direkt när 
problemet läses upp av Anna. Eleverna drar också kopplingar till verkligheten och 
konstaterar saker utifrån sina egna erfarenheter. Även detta blir synligt i grupp A2s 
arbete. Nedan följer ett utdrag från transkriberingen: 

Anna: Dem ee 21... i.. klassen.  
Gustav: Mm. 
Albin: Aa. Så. 
Anna: Då måste. 
Albin: Som vi här... 

I ovanstående utdrag kan det utläsas att Albin drar en koppling till sina egna 
erfarenheter då han konstaterar att det är lika många elever i klassen som nämns i 
problemet som i den egna klassen. Denna sekvens sker i tät anslutning till att Anna läst 
upp hur många elever som gillar de olika typerna av lekar, Albin kommer då ihåg antalet 



24 
 

i klassen utan att leta upp det i problemet då han dragit kopplingen mellan klassens 
elevantal och klassen i problemet.  I flera av grupperna kan samma tendenser urskiljas. I 
de flesta grupper dras kopplingar mellan den egna klassens elevantal och den klass som 
nämns i problemet. I grupp A3 pratar även Alice utifrån den egna klassen när hon och 
Pia ska påbörja arbetet med att lösa problemet. Istället för att tala om att det var tjugoen 
elever i klassen säger Alice istället att ”Vi är 21”. Utifrån hennes koppling börjar de 
sedan lösa problemet. Liknande kopplingar kan ses även i grupper på Skola B där bland 
annat Sigrid och Oskar i grupp B1 hjälper Ann att förstå en lösning av problemet genom 
att förklara för henne att de är tjugotre i deras klass och inte tjugofyra som Ann påstår. 
Sigrid säger ”Nej, 24, 24 är vi” varpå Ann svarar ”Okej, är vi”. Sigrid konstaterar sedan 
för sig själv och de andra eleverna i gruppen att de är så många nu eftersom en elev har 
slutat i klassen. Här har även denna grupp sett sambandet mellan sin egen vardag och 
det problem som de löser.  

Något som framkommer tydligt i alla de olika grupperna på de båda skolorna är att den 
vardagsnära kontexten underlättar för eleverna när de ska samtala och diskutera kring 
de olika delarna i problemet. Detta då de, för att komma fram till en lösning, binder ihop 
de olika siffrorna och talen till de olika lekarna och hänvisar till de olika lekarna när de 
ska förklara hur de har tänkt när de ger förslag på lösningar. Ett exempel på detta går att 
finna i grupp A4 där Minna, Nora och Mikael läser problemet och konstaterar de olika 
lekarna samtidigt som de flyttar ut laborativt material i olika högar. När de sedan 
adderar de olika högarna benämner de dem efter vilka lekar de symboliserar. Ett annat 
exempel går att finna i grupp B4, bestående av Emma, Malte och Patrik som är mitt i 
lösningen av problemet. Nedan följer ett utdrag från transkriberingen: 

Patrik: K, kurragömma. 
Emma: Fyra då, ja. 
Patrik: Fyra gillar kurragömma… Hälften så många, alltså då två (Håller upp två 
fingrar)… 
Malte tittar på Patrik och flyttar två kulor på en rad åt ena sidan av ramen. Emma 
antecknar. 
Emma: Två. 
Patrik: Har eh, så eh.. öh, att spela kula, det får du skriva K U.  
Patrik lutar sig fram över bordet och tittar på Emmas anteckningar. Malte tittar på 
anteckningarna. 

Eleverna i grupp B4 använder här de olika lekarna för att kontrollera de olika stegen i 
problemet för att på så vis komma framåt i lösningen. Patrik läser problemet medan 
Emma antecknar hur många elever som gillar varje lek. Gruppen använder förkortningar 
för att effektivisera arbetet. Under tiden Patrik läser antecknar Emma och Malte 
kontrollerar med laborativt material vad det är som sägs och skrivs. Gruppen arbetar 
oförändrat under i princip hela problemlösningen.  

8.2.2 Vardagsnära som distraktion  

Vardagskopplingen bidrog ofta till en distraktion från uppgiften som skulle lösas.  
Eleverna stannade upp vid lösningen av problemet och började diskutera kring vad de 
själva tyckte om de olika lekarna. Detta skedde bland annat i grupp B2 där Alva upphör 
med att lösa problemet och konstaterar att det kan finnas fler i klassen som gillar leken 
hoppa hage efter att forskaren läst upp ett en elev älskar att hoppa hage. Hon 
konstaterar att även hon gillar att leka hoppa hage. Alva gör här en vardagsnära 
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koppling som kan ses som irrelevant för lösningen. Hennes tankar kring påståendet i 
problemet leder till att hon tappar fokus på att lösa problemet. Denna distraktion 
återkommer varje gång den delen av problemet ska lösas. Vilket leder till att arbetet i 
gruppen stannar av varje gång de kommer dit i problemlösningen. Att lekarna 
distraherar eleverna kunde även ses i grupp A4 där Mikael först undrar vad King är för 
något och Minna konstaterar att King är en rolig lek och blir fundersam över att det bara 
var en elev som gillade den.  

I andra grupper uppstår förvirring i grupperna på skola B när det kommer till elevernas 
kopplingar mellan antalet elever i klassen och det antal som nämns i problemet. I grupp 
B1 som även nämnts i ovanstående avsnitt hade återkommande problem med 
elevantalet i uppgiften då de kopplade problemet till sin egen vardag. Nedan följer ett 
utdrag från transkriberingen:   

Sigrid: Det här e 23… och de e, nä Oskar sluta!  
Ann tittar nu mot Sigrid och Oskar. Oskar backar. 
Ann tittar mot Oskar. 
Ann: Vi är 24 om vi räknar med den som ska börja.  
Oskar vrider huvudet åt sidan. 
Oskar: Ja, fast han är ju borta. 
Ann: Jag ha… eller hon är ju borta... 
Oskar: Eller…  

Eleverna är i denna sekvens precis i början av arbetet med att lösa problemet. Sigrid 
konstaterar fort att de är tjugotre elever i klassen. Ann drar då paralleller till deras egen 
klass och argumenterar för att de egentligen är tjugofyra i klassen, även om det fattas en 
elev just nu på grund av att en elev nyss slutat. Oskar talar först emot Anns resonemang 
men blir då osäker på huruvida han ska räkna med den frånvarande tänkta tjugofjärde 
eleven eller inte i uträkningen. Samma problem kan även ses i grupp B2 där Alva 
glömmer bort att en elev slutat och konstaterar högt att de är tjugofyra i klassen trots att 
Lena precis sagt att de var xy pojkar och xx flickor i klassen. Senare under arbetets gång 
lyckas dock Lena med hjälp av forskarens frågor till gruppen förmedla till Alva att det är 
tjugotre elever i klassen och inte tjugofyra så som Alva tidigare sagt. 

8.2.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att arbetet kan påverkas såväl positivt som negativt av den vardagsnära 
kontexten i problemlösningsuppgifter. Elever som arbetar tillsammans med 
vardagsnära problem i grupp kan dra nytta av den vardagsnära kontexten i problemet. 
Detta genom att få en motivation till att lösa uppgiften då de finner den spännande. Det 
vardagsnära kan också hjälpa eleverna att dra kopplingar till vardagen på ett sätt som 
hjälper eleverna att gå framåt i uppgiften, exempel på detta är när eleverna konstaterar 
hur många de är i klassen utan att behöva addera antalet pojkar och flickor i uppgiften.  

Koppling till antal elever i klassen visar sig dock även vara till en nackdel i några av 
grupperna i klass B då det börjar diskuteras huruvida elever som slutat bör räknas med 
eller inte i lösningen. Arbetet med uppgiften blir då försvårat då eleverna inte kan enas 
om de tycker att elev antalet i uppgiften stämmer eller inte eller drar för snabba 
kopplingar till verkligheten och då inte tänker på hur elevantalet ser ut just nu. Andra 
problem som kom fram i förhållande till det vardagsnära är att eleverna snabbt kan 
finna distraktioner i uppgiften, som att det kan finnas fler elever som uppskattar de olika 
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lekarna än vad det är som nämns i problemet eller att de börjar diskutera kring vad de 
själva anser om lekarna i problemet. 

9. Diskussion 

I följande avsnitt kommer en diskussion att föras kring studiens resultat och metod. 

Inledningsvis följer en diskussion kring resultatet där resultatet relateras till och ställs 

mot relevant litteratur och tidigare forskning för att på så sätt besvara 

forskningsfrågorna: Vilka roller synliggörs i grupparbete med problemlösningsuppgifter 

med vardagsnära kontext? och Hur påverkas elevers arbete av den vardagsnära kontexten 

när de arbetar i grupp? Därefter problematiseras och diskuteras metodvalen med stöd i 

litteratur och forskning under underrubrikerna datainsamling och databearbetning. 

9.1 Resultatdiskussion   

Resultatdiskussionen har delats upp för att på ett tydligare sätt besvara 

forskningsfrågorna. Först diskuteras resultatet utifrån forskningsfrågan om vilka roller 

som synliggörs under underrubriken uppgiftsroller och sociala roller. Därefter diskuteras 

resultatet kring hur elevernas arbete påverkas av den vardagsnära kontexten under 

underrubriken den vardagsnära kontexten.   

9.1.1 Uppgiftsroller och sociala roller 

I resultatet synliggörs flera olika roller i grupperna. Bland annat visar sig tre 

uppgiftsroller, vilka är läsarrollen, materialanskaffaren/assisterande rollen och 

kontrollören.  Det visar sig även de sociala rollerna: den dirigerande, uppmuntraren, 

sporraren, ifrågasättaren och den liftande rollen.  Ytterliggare identifierade roller har 

valts att benämnas byggaren, byggarna och hjälparen. Alla rollernas innebörd för 

gruppens arbete med problemet är olika. Rollerna kan ses både vara till en fördel men 

också till en nackdel för gruppens samarbete. Att grupparbete kan vara positivit för 

elever är något som styrks av tidigare forskning. Bland annat visade Franciscos (2012) 

resultat att eleverna upplevde att de kunde, med hjälp av samspelet som skapades i 

gruppen, utveckla sina matematiska resonemang. Samtidigt visade Asami-Johanssons 

(2015) studie att eleverna ansåg sig kunna dra nytta av varandras tankar och idéer kring 

olika lösningsförslag på problem. I studien uttryckte även elever att det kunde vara 

frustrerande att bli ifrågasatt. I motsats till Francisco (2012) och Asami-Johanssons 

(2015) resultat visade Smedlunds (2016) studie på att elevernas samarbete brast i den 

svenska elevgruppen då eleverna inte förde diskussioner eller interagerade kring 

uppgiften på en högre nivå utan arbetade mer individuellt.  

Ofta kan uppgiftsroller och sociala roller ses i olika kombinationer. Exempel är den 

dirigerande rollen och läsarrollen. Läsarrollen och den dirigerande rollen kan ses som tätt 

sammanflätade då samma elev som läser vanligtvis även får eller intar rollen som 

dirigerande.  Den roll som ses tydligast i resultatet är läsarrollen, vilken oftast tas utan 

att rådfråga de andra i gruppen. Vid andra tillfällen ber en elev att en annan i gruppen 
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ska läsa uppgiften och därmed ber eleven ta läsarrollen. Rollen som läsare kan också 

hänga samman med att eleven vill eller har rollen som dirigerande, vilket är synligt i 

flera grupper. I läsarrollen ingår också att se till att de andra gruppmedlemmarna har 

förstått innehållet i texten (Sahlberg & Leppilampi (1998), vilket syns i materialet när 

elever upprepar vad de läst. Att eleverna väljer att självmant ta på sig rollen som läsaren 

skulle kunna tolkas att de har ett större engagemang, kontrollbehov, känner ett större 

ansvar eller har en högre ambitionsnivå än de övriga deltagarna. Dessa faktorer beskrivs 

av Forslund Frykedal (2008) som avgörande vid grupparbete då eleverna kan ha olika 

tankar kring arbetet och vad som är viktigt.  

Det kooperativa arbetssättet är tänkt som en stöttning för elever som arbetar i grupp. 

Detta för att alla gruppmedlemmarna ska hjälpa varandra och delta aktivt i det 

gemensamma arbetet (Sahlberg och Leppilmapi, 1998, s. 64). Den dirigerande rollen 

eller en roll som kan ses som en ledarroll ingår inte i de kooperativa rollerna. Den roll 

som ligger närmast en ledarroll är uppmuntraren som är en social roll med uppgiften att 

se till att alla deltar i arbetet (ibid., s. 127-130).  I materialet tar dock inte eleverna både 

den dirigerande rollen och uppmuntrarrollen. Eleverna i den dirigerande rollen delger 

arbetsuppgifter och tar kommandot men engagerar inte alla i arbetet. Vanligast är att 

ledaren blir godkänd av de andra gruppmedlemmarna men elever kan även försöka ta 

rollen utan att lyckas. Att en elev snabbt tar rollen kan också kopplas till Forslund 

Frykedals (2008) faktorer. Eleven kan ha ett större engagemang, högre ambitioner eller 

kontrollbehov än sina gruppmedlemmar likt elever som intar läsarrollen. Som tidigare 

nämnts kan eleverna försöka ta den dirigerande rollen utan att lyckas och där spelar 

elevernas olika viljor en roll, vilket även Forslund Frykedal (2008) beskriver som 

avgörande för elevers grupparbeten.  

Att elever kan se grupparbete som något positivt likt väl som negativt framkom i Asami 

– Johanssons (2015, s. 92-97) studie. Eleverna beskrev grupparbete som en möjlighet till 

att få lyssna på andra elevers idéer och resonemang. Andra elever tyckte det var 

frustrerande att bli ifrågasatt medan andra såg det som en fördel. I empirin syns det att 

elever kan känna frustration när deras viljor inte går igenom när de exempelvis försöker 

inta den dirigerande rollen. Ett dilemma som kan uppstå vid grupparbeten är att det 

uppstår hierarkier eller att någon försöker ta rollen som expert (Cohen, 1986, 

Arfwedson & Arfwedson 2000, refererad i Stensmo, 2008, s. 181-182), vilket syns i vissa 

av grupperna. Mellan vissa elever uppkom en maktkamp om den dirigerande rollen och 

andra i gruppen intar då en lägre position och en mer passiv roll.  

Uppmuntraren tillsammans med sporraren var de sociala roller som synliggörs i minst 

utsträckning i materialet. Att alla elever är aktiva är en förutsättning för det kooperativa 

lärandet (Sahlberg och Leppilampi, 1998), vilket är uppmuntrarens uppgift. I materialet 

syns både grupper där alla elever deltar aktivt och där en hög nivå av samarbete finns 

som grupper med en längre nivå av samarbete och mycket individuellt arbete. Tidigare 

forskning visade både att elever i grupparbete kan få en hög nivå och en låg nivå av 

samarbete (Forslund Frykedal, 2008; Francisco, 2012; Smedlund, 2016). I Smedlunds 
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(2016) studie hade den svenska gruppen som medverkade en lägre nivå av samarbete 

än de andra medverkade grupperna och mycket enskilt arbete skedde inom gruppen. I 

empirin syns det att eleverna i stor utsträckning försöker samarbeta och lösa problemet 

tillsammans men att det i vissa fall inte räcker utan att eleverna börjar arbeta 

individuellt eller hamnar utanför gruppens kollaborativa arbete. 

I en av grupperna intar en av gruppmedlemmarna rollen som uppmuntraren och 

försöker motverka att det endast är hen som arbetar genom att sätta den andra eleven i 

arbete. Rollen som sporraren intas inte av många elever utan rollen syns endast i en av 

grupperna men där intar alla elever rollen vid något tillfälle. Forslund Frykedal (2008) 

beskriver att en av processerna som sker i ett grupparbete är kamrata. Kamrata innebär 

att gruppmedlemmarna skapar relationer sinsemellan. Att eleverna sporrar varandra i 

rollen som sporraren kan gynna deras relationsbyggande inom gruppen om peppningen 

för med sig något positivt vilket syns i ovanstående beskrivna grupp.  

Materialanskaffaren eller den assisterande rollen förekommer i stort sett i alla grupper.  

Vanligast är att en elev tar på sig uppgiften att hämta material utan att samråda med 

övriga medlemmar. Att en elev intar rollen som materialanskaffaren eller assisteraren 

kan ses som att eleven vill vara delaktig och bidra till gruppens arbete, vilket kan 

kopplas till engagemang som Forslund Frykedal (2008) skriver om i sin studie. Att 

eleven tar på sig olika uppgifter inom gruppen skulle också kunna ses som att eleven vill 

öka grupproduktiviteten, vilket studerades av Sjödin (1991). I Sjödins studie(1991) 

framkommer det att grupproduktiviteten gynnas av ett problem med en hög 

tillgänglighet för eleverna. Problemet som eleverna löser i studien kan ses som 

gynnande för grupproduktiviteten då det är baserat på vad eleverna själva ser som 

vardagsnära. Sjödins (1991) studie visade också att grupper på sex elever presterade 

bättre än grupper om två. Om elevernas arbete och vilka roller de intar påverkas av 

gruppstorleken har inte studerats men det är en intressant tanke. Att eleverna tar på sig 

rollen som materialanskaffaren eller den assisterande rollen kan sammanfattningsvis ses 

som att eleverna har en vilja att bidra till gruppens arbete och att lösa problemet snabbt 

och effektivit.  

Den sista uppgiftsrollen som syns i materialet är kontrollören vilken framkommer i tre 

varianter. Första varianten innebär att eleven håller koll på om alla har förstått 

uppgiften som ska genomföras, den andra ser till att alla är överens om gruppens 

lösning och den tredje är att kontrollera något som sagts eller gjorts. Detta kan likt 

läsaren och den dirigerande rollen kopplas samman med faktorn kontrollbehov som 

Forslund Frykedal (2008) framskrev som betydelsefull. Det kan också ses som att 

eleverna känner tillit till varandra inom gruppen då de vågar ifrågasätta varandra eller 

att de känner låg tillit till varandra eftersom de ifrågasätter varandras uttalanden. Tillit 

är en viktig del enligt Forslund Frykedal (2008) för att få ett fungerande grupparbete.   

Ifrågasättaren är en social roll som kan ses som kontrollerande och framkommer i en 

del av grupperna.  Ifrågasättarens uttalanden kan både påverka gruppens arbete och 
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inte påverka gruppens arbete som vid tillfällen när ifrågasättarens uttalanden inte 

reflekteras över. Att det inte läggs någon vikt på ifrågasättarnas uttalanden kan kopplas 

till att elever kan ha svårigheter med att bli ifrågasatta, vilket framkom i Asami-

Johanssons (2015) studie. Andra elever i studien såg dock detta som något positivt. Den 

sista sociala rollen är liftaren som syns i flera av grupperna, vilket syns genom att 

eleverna gör eller pratar om annat. Utifrån analysen dras även kopplingar till att liftaren 

kan inta en passiv roll. I resultatet syns det att liftaren kan bli distraherad av det 

laborativa material, prata om annat, göra något annat som att sjunga eller sitta tyst 

bredvid gruppmedlemmarna. Franciscos (2012) studie visade på att elever kan gynnas 

av varandras samspel och att interaktionerna kan bidra till att utveckla sina 

matematiska resonemang. Att en elev hamnar utanför det kollektiva arbetet kan ses som 

att eleven hamnar utanför det pågående samspelet mellan de övriga 

gruppmedlemmarna. Att en elev hamnar utanför arbetet behöver dock inte innebära att 

eleven inte lyssnar och tar till sig resonemang som diskuteras. Asami-Johanssons (2015) 

studie visade att eleverna överlag såg grupparbete som ett roligt och värdefullt inslag i 

undervisningen. Att eleverna intar en liftande roll kan ses som att eleven är uttråkad, 

omotiverad eller att eleven inte tycker arbetet i gruppen är roligt eller att något annat är 

roligare.    

Roller som synliggörs i materialet som inte tillhör eller passar in på analysens 

förutbestämda roller är byggaren, byggarna och hjälparen. Byggaren är en roll som 

framkommer tydligt i grupperna och kan ses som en uppgiftsroll, då rollen är relaterad 

till uppgiften och arbetet mot en lösning. Att eleverna intar rollen byggarna framträder i 

två av grupperna då eleverna utvecklar ett tätt samarbete. I rollen som byggarna förs 

många diskussioner och eleverna bygger på varandras idéer. Andra grupper har inte ett 

lika tätt samarbete utan mer individuellt arbete inom gruppen. Som tidigare nämnts kan 

elever som arbetar i ett grupparbete både få ett samarbete på hög nivå likväl att det kan 

uppkomma mycket individuellt arbete och en lägre nivå av samarbete (Forslund 

Frykedal, 2008; Francisco, 2012; Smedlund, 2016). I Franciscos (2012) studie växlade 

eleverna med att arbeta tillsammans och bygga på varandras idéer och att individuellt 

försöka komma fram till lösningsförslag som sedan diskuterades i gruppen. Liknande 

resultat framkom i Smedlunds (2008) men där den svenska gruppen visade på en lägre 

nivå av samarbete än de andra grupperna. Eleverna diskuterade inte heller sina förslag 

som arbetats fram och var oense om vilken strategi de skulle använda.  Från empirin 

uppvisar eleverna som intar rollerna byggaren och byggarna att de inte har svårigheter 

med att tillsammans föra resonemang kring lösningarna och arbeta mot ett gemensamt 

mål.  

Hjälparen är den sista identifierande rollen som kan ses som en social roll, då den 

synliggörs främst i relation eleverna emellan och inte mellan elev och uppgift. Hjälp från 

hjälparen kan vara både önskad som oönskad. Att inta rollen som hjälparen kan betyda 

att eleven i fråga vill bidra till ett bra samarbete inom gruppen. Om hjälparens råd är 

önskvärda kan det kopplas till att eleven som får hjälpen lär sig av hjälparen. Elever i 

Asami-Johanssons (2015) studie uttryckte att de tyckte att det var en fördel att arbeta i 
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grupp och få lära av varandra genom nya sätt att lära sig varandras lösningar. Att en elev 

hjälper en annan elev med att utveckla sina tankar och handlingar kan avslutningsvis 

utifrån det sociokulturella perspektivet tolkas som att eleverna lär i samspel och att 

hjälparen för eleven framåt likt den närmaste utvecklingszonen (Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 2001). 

9.1.3 Den vardagsnära kontexten 

Resultatet visar att eleverna påverkas av den vardagsnära kontexten på olika vis. En del 
elever och grupper påverkas positivt då de kan dra nytta av den och ser den som en 
motivation, medan andra grupper och elever påverkas på ett negativt vis av det 
vardagsnära innehållet i uppgiften då de distraheras av det som är vardagsnära.   

Att alla grupper använder den vardagsnära kontexten och påverkas av den på olika vis 
när de löser uppgiften går att utläsa i resultatet. Det vanligast förekommande var att 
eleverna använde kontexten utan att specifikt koppla den till sin egen vardag. De 
använde då kontexten i syfte att kontrollera de olika stegen i sina lösningsförslag för att 
på så vis tydligt visa för varandra vilka delar de syftade på i problemet. Huruvida 
eleverna har svårigheter eller ej att koppla ihop sin egen vardag och matematiken likt 
vad Martin och Gourley-Delany (2014) och Edwards och Ruthwens (2013) studier 
visade är inget som kan urskiljas i resultatet för denna studie. Dock kan det ses att 
eleverna använder den vardagsnära kontexten i uppgiften och relaterar den till deras 
vardag.  

Eleverna på Skola A hade sedan tidigare arbetat med problemlösning i klassen i en 
större utsträckning än vad eleverna i Skola B hade gjort. Detta är något som till viss del 
kan ha påverkat hur de olika elevgrupperna påverkades av den vardagsnära kontexten. 
Skola A:s grupper distraherades inte i lika stor utsträckning av det vardagsnära 
innehållet i uppgiften. Detta kan kopplas till Boalers (1993) studie som visade att elever 
som arbetat mycket med problemlösning överlag hade lättare för att lösa problem med 
en vardagsnära anknytning.  Boaler (1994) kunde dock se hur en allt för autentisk 
kontext kunde påverka eleverna negativt i deras lösningar då de fastnade i tankar som 
inte hörde till problemet. Detta blir synligt även i resultatet för denna studie då 
grupperna hamnade i sidospår, som att diskutera de olika lekarna och att de var roliga 
att leka eller att det fanns fler elever som kanske tycket om de olika lekarna än de som 
angavs i problemet. Huangs (2004) studie indikerade likt Boalers (1994) på att eleverna 
hade svårt att lösa problem med en allt för vardagsnära kontext och att det oftast var 
lättare för eleverna att lösa problem där kontexten var obekant för dem. Huruvida 
eleverna hade haft lättare för att lösa ett problem med en mindre bekant kontext är 
ytterligare något som inte kan utläsas utifrån det resultat som visas i denna studie. Det 
som kan konstateras är att eleverna emellanåt distraherades av kontexten i problemet 
då de fastnade i att diskutera bland annat den egna klassens elevantal kontra elevantalet 
i problemuppgiften. Att eleverna i klassen från Skola B blev förvirrade av elevantalet i 
problemuppgiften kan kopplas till att det precis slutat en elev i klassen och att läraren 
nämnt att det skulle börja en ny elev i klassen senare. Detta kan ha bidragit till en 
förvirring då problemet var baserat på klassens nuvarande elevantal och inte det antal 
elever klassen hade en vecka tidigare.  

I två av grupperna syns det att eleverna möjligen blir positivt inställda till problemets 
koppling till vardagen då eleverna ler och tittar på varandra och mot forskaren när de 
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inser att elevantalet i uppgiften och antalet elever i klassen är det samma. Eleverna lutar 
sig också framåt och närmre varandra under tiden problemet läses. Här kan vi se att 
eleverna blir positivt inställda till uppgiften och att det vardagsnära blir en motivation 
till att lösa problemet. Palms (2008) studie visade, i motsats till Boalers (1994) och 
Huangs (2004) forskning, att elever kunde se starka kopplingar till sin egen vardag om 
autenticiteten var hög vilket påverkade elevernas problemlösning positivt då de kunde 
se ett större värde i uppgiften.  

Att klasserna från Skola A och Skola B hade arbetat på olika vis i 
matematikundervisningen är något som tidigare nämnts i resultatdiskussionen. Att 
lärarna har arbetat på olika vis kan ha påverkat hur eleverna arbetar i grupperna och 
hur de påverkas av den vardagsnära kontexten. Enligt Depaepe, De Corte och Verschaffel 
(2010) hade lärarna i deras studie svårt för att göra kopplingar till vardagen i sin 
undervisning när det kom till problemlösning. Om lärarna gör tillräckliga kopplingar till 
vardagen i matematikundervisningen kan inte utläsas i detta resultat. Det som kan ses är 
att elevgrupperna från skola A och B påverkas på olika vis av den vardagsnära 
kontexten.  Detta kan dock bero på att eleverna går i olika årskurser och då kommit olika 
långt i sin utveckling i matematik. Slutligen påverkas resultatet av uppgiften eleverna 
fick göra. Uppgiften skapades av oss forskare tillsammans med eleverna. Huruvida 
kopplingarna till elevens vardag var tillräckliga är en fråga som återkom hela tiden 
under skapandet av uppgiften. Att skapa ett problem som är vardagsnära nog är något 
som Gainsburg (2008) identifierade som en stor anledning till att lärare och elever hade 
svårt att koppla samman matematik och vardag. 

9.2 Metoddiskussion 

Under metoddiskussionen avses att diskutera och problematisera val vid datainsamling 
och databearbetning.  

9.2.1 Datainsamling 

Den insamlade empirin kom från två skolor. Dessa skolor valdes genom ett 

bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011, s. 195) beskriver som fördelaktigt då 

forskarna kan få en högre svarsfrekvens från respondenter men problematiskt då 

resultatet inte säkert går att generalisera.  Valet att utföra studien i dessa två skolor 

gjordes då vi redan hade kontakt med lärarna och rektorerna sedan tidigare. Urvalet 

anses dock var tillräckligt brett för att besvara forskningsfrågorna då lärarna använde 

olika arbetssätt och eleverna gick i två olika årskurser.  

Grupperna blev slumpmässigt indelade av forskarna bortsett från att hänsyn togs till 

elever som inte ville eller fick delta och att en eller flera skulle vara läskunniga i varje 

grupp. Detta kan ha påverkats studiens resultat så väl positivt som negativt. Om en 

lärare hade valt grupper utefter elevers kunskaper eller liknande hade rollerna i 

gruppen kunnat se annorlunda ut då lärarens kännedom möjligtvis hade kunnat påverka 

sammansättningen av grupperna. Detta hade i sin tur kunnat leda till att eleverna blev 

indelade i grupper utefter de roller som läraren vanligtvis kunde se att de tog i 

klassrummet.  
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Det empiriska materialet samlades in genom videodokumentation där mindre 

elevgrupper löste vardagsnära problemlösningsuppgifter. Det lades även ut en 

ljudupptagare på bordet som komplement till kameran om detta skulle behövas, dessa 

ljudfiler användes dock inte vid transkriberingen och analysen av materialet. Att filma 

grupperna bidrog till flera fördelar när det kom till transkribering och därefter analys. 

Att se eleverna gjorde det möjligt att se vem som sa vad, att läsa av kroppsspråk och att 

se var eleverna befann sig i förhållande till varandra. Detta är något vi insåg var 

behjälpligt när materialet senare skulle analyseras. Bjørndal (2005, s. 72) beskriver att 

en fördel med ljud- och videoinspelningar som dokumentationsmetod är att 

observationen bevaras och att forskaren kan återuppleva observationen vid behov, 

vilket vi upplevde vid transkriberingen av materialet som viktigt. En annan fördel som 

Bjørndal förklarar är att många detaljer blir dokumenterade som forskaren annars 

skulle missa. Det finns mycket som sker i ett samarbete utöver det som kan höras i en 

ljudupptagning. Genom videoupptagningen kunde vi få syn på elevernas kroppspråk, 

position och blickar som hjälpte vid analyseringen av vilka roller eleverna tog och hur 

deras arbete påverkades av den vardagsnärakontexten i uppgiften.  

En ljud-eller videoupptagning kan inte ses som en sanning av verkligheten då tekniken 

och operatören påverkar scenariot (Bjørndal, 2005, s. 74). Att använda videoupptagning 

medförde en annorlunda situation för eleverna. För att få en bra kvalité på filmerna togs 

elevgrupperna ut en och en och filmades i ett avskilt rum. Alla dessa faktorer kan ha 

påverkat eleverna och hur de uppträdde i situationen. Enligt Bjørndal (2005, s. 76) kan 

eleverna påverkas av hur synlig observatören är, vilket synliggjordes i grupperna från 

Skola A som filmades genom att forskaren höll i en lärplatta som filmade eleverna. 

Anledningen till detta val var att det inte fanns några andra alternativ för uppställning av 

kameran i rummet och detta val påverkade eleverna då de vid flera gånger vände sig och 

sökte ögonkontakt med forskaren. Grupperna från Skola B filmades genom en lärplatta 

som riggats på ett bord bredvid bordet där de satt och arbetade. Under arbetet med 

transkriberingen märktes det att eleverna blev påverkade av utrustningen vid ett flertal 

tillfällen. Eleverna tappade fokus på uppgiften då de kom på att de blev filmade eller 

stannade upp i arbetet för att göra en grimas eller fråga forskaren om de blev filmade. I 

grupperna från Skola B blev eleverna också mer påverkade av forskaren som var i större 

utsträckning aktiv än forskaren i grupperna från Skola A. Forskaren på Skola B läste 

problemet för eleverna och ställde vid vissa tillfällen frågor till eleverna som förde deras 

resonemang framåt. 

9.2.2 Databearbetning  

Resultatet i studien byggde på videoobservationer där åtta elevgrupper löste 

problemlösningsuppgiften Favoritlekar i klassen. Denna uppgift var en av totalt sex 

uppgifter som eleverna fick lösa i mindre grupper. Tjugofyra elever av totalt fyrtio 

deltagande elever var representerade i resultatet. Alla grupper och elever som utförde 

uppgiften finns med i transkriberingen och analysen. Bortfallet beror bland annat på att 

elever var frånvarande under dagarna då uppgiften Favoritlekar i klassen utfördes eller 
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att eleverna inte ville eller fick bli videodokumenterade. Eleverna som inte ville 

medverka i studien genomförde uppgifterna i enskilda grupper som inte 

dokumenterades.  

Valet kring vilka observationer som skulle transkriberas gjordes efter att alla filmerna 

tittats igenom upprepade gånger. Efter genomgången av videodokumentationerna 

valdes två problemlösningsuppgifter ut för att transkriberas, då dessa dokumentationer 

ansågs mest omfattande. Dessa transkriberingar lästes sedan igenom flera gånger 

varefter materialet från uppgiften Favoritlekar i klassen valdes för analys, då uppgiften 

var mer baserad på vad som var vardagsnära för eleverna än den andra uppgiften.  

Ahrne och Svensson (2015, s. 15) beskriver att forskarrollen i en kvalitativ forskning är 

annorlunda än i kvantitativ forskning. Forskaren kommer nära miljöerna och 

människorna som medverkar i forskningen. Ofta är det en fördel att forskaren får en 

mer direkt kännedom om föremålen för forskning enligt Ahrne och Svensson men kan 

även ställa till med problem (ibid.). Att forskare aldrig kan vara helt objektiva när det 

kommer till analysen av det empiriska materialet i kvalitativ forskning är en kritik som 

riktas. Vi har alla med oss erfarenheter och förutfattade meningar omedvetet. Bryman 

(2011, s. 368) menar att kvalitativa forskare tenderar att komma för nära personerna 

som deltar i studien och att detta gör det svårt att bortse från de olika uppfattningar som 

finns kring deltagarna. Att studien inte kan ses som helt objektiv är vi medvetna om då 

vi redan innan studien hade en koppling till eleverna som växte under 

observationsperioden. Studiens resultat är likt andra kvalitativa studier svårt att 

generalisera då kvalitativ forskning bygger på nedslag i en verksamhet där normer och 

miljö påverkar de deltagande individerna. Svensson och Ahrne (2015, s. 27) menar att 

forskaren i en kvalitativ studie inte kan veta vad resultatet av forskningen skulle bli om 

ytterligare fall skulle studeras. 

Resultatet valdes att analyseras utifrån redan definierade roller (Sahlberg & Leppilampi, 

1998; Forslund Frykedal, 2008). Det kooperativa arbetssättet har roller som ansågs vara 

intressanta att undersöka om de synliggörs i gruppkonstellationer där roller inte har 

blivit tilldelade. Att använda Forslund Frykedals (2008) roller ansågs relevant då de 

bidrog med bland annat den dirigerande rollen och den liftande rollen som inte ingick i 

de kooperativa rollerna. Genom analysarbetet synliggjordes ytterligare tre roller. Vid 

både den kvalitativa innehållsanalysen och analysen av rollerna genomfördes någon 

form av kodning av materialet (Se bilaga 4). En kritik som ställs mot kodning av empirin 

när det kommer till kvalitativ datanalys är att kontexten kan gå förlorad genom att ett 

textstycke plockas ut från sitt sammanhang (Bryman, 2011, s. 526). För att ge en så 

sanningsenlig sida av materialet och sammanhangen som möjlighet gicks 

datainsamlingen noga igenom innan transkriberingen. Vid transkriberingen tittades 

datainsamlingen igenom ytterligare gånger. Innan kodningen påbörjades i analysarbetet 

lästes transkriberingarna igenom noggrant. Anledning till att kvalitativ innehållsanalys 

valdes som analysmetod för analys utifrån frågeställning två var att det kändes 



34 
 

väsentligt att låta empirin framhäva kategorierna utifrån hur elevernas arbete 

påverkades av den vardagsnära kontexten.  

Studiens resultat kopplades till tidigare forskning. I forskningsläget finns flera äldre 

studier med, vilket kan ifrågasättas. Dessa studier (Boaler, 1993;1994; Sjödin, 1991) 

anses dock mycket betydelsefulla för studien, då de synliggör viktiga aspekter när det 

kommer till vardagsnära matematik respektive grupparbete. De kompletteras även av 

nyare forskning och tyder på att mer forskning inom områdena behövs. I studien har 

flera etiska dilemman kommit upp och behandlats. Att skydda elevernas identitet och 

integritet har varit av stort fokus och flera åtgärder har gjorts, exempelvis har lekars 

namn bytts ut, antalet pojkar och flickor som nämns av eleverna har censurerats med xy 

och xx både i den löpande texten och i problemlösningsuppgiften som bifogats (se bilaga 

B). Då det är en uttalad del av Lgr 11 (2016a) att eleverna ska ges möjlighet att arbeta i 

grupp har grupparbeten på senare år fått en större plats i svensk undervisning. Det ses 

därmed väsentligt att lärare ges möjlighet att tillsakanska sig kunskaper om roller som 

kan visas i grupparbeten.  

10. Slutsats och implikation 

Här avses att utifrån syftet för studien dra en slutsats från resultatet och ge förslag på 
vidare forskning.  

10. 1 Slutsats 

Syftet för studien är att undersöka hur elever tillsammans kunde arbeta med 
vardagsnära kontext inom ämnet matematik i grundskolans tidiga år. Utifrån studien 
dras slutsatsen att eleverna kan arbeta aktivt i ett samarbete på hög nivå som gynnar 
gruppen vid arbete med vardagsnära kontext. Eleverna kan också inom gruppen 
utveckla ett samarbete på låg nivå, där mycket individuellt arbete sker eller att någon 
medlem faller utanför det kollektiva arbetet. Från studien kan lärdomar tas om vilka 
roller som eleverna kan inta eller få i ett grupparbete utan vidare instruktioner och hur 
de olika rollerna kan synliggöras. Att knyta skolmatematiken till elevernas vardag är en 
uttalad del av lärares arbete och genom studien synliggörs hur elevernas arbete kan 
påverkas av problemlösning med vardagsnära kontext, såväl positivt som negativt.   

10.2 Implikationer 

Efter genomförd studie skulle det vara intressant att vidare studera hur gruppers 
samarbete kan påverkas av de olika roller som intas vid arbetet. En annan intressant 
aspekt att studera kan vara hur elevernas arbete eventuellt skulle kunna påverkas av 
problemets kontext om den inte utgick från vad som är vardagsnära enligt eleverna, 
utan vad forskaren eller läraren anser vara vardagsnära. Efter genomförd studie 
efterfrågar vi även vidare forskning kring vardagsnära matematik, problemlösning i 
grupp och de kooperativa rollerna för årskurserna F-3 samt studier genomförda i dessa 
årskurser i Sverige.  
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Bilaga A – Informationsbrev  

  



 

Bilaga B – Problemlösningsuppgiften 

 

 

  

Favoritlekar i klassen (Åk 1) 

I klass 1 går det XX tjejer och XY killar.  
Er uppgift är att ta reda på vilka lekar eleverna 
tycker bäst om att leka på rasten genom att läsa 
meningarna nedan.  
4 elever har ”Kurragömma” som favoritlek.  
Hälften så många elever tycker bäst om att ”Spela 
kula”.  
Det är dubbelt så många elever som har ”Datt” som 
favoritlek än elever som har ”Kurragömma” som 
favoritlek. 
Två elever tycker bäst om leken ”King”. 
En elev älskar ”Hoppa hage”.  
Resten av eleverna har leken ”Under hökens 
vingar” som favoritlek.  
Hur många elever har leken ”Under hökens vingar” 
som favoritlek? 
 

Favoritlekar i klassen (Åk 2) 

I klass 2 går det XX tjejer och XY killar. 
Er uppgift är att ta reda på vilka lekar eleverna 
tycker bäst om att leka på rasten genom att läsa 
meningarna nedan.  
Fyra elever har ”Under hökens vingar kom” som 
favoritlek.  
Hälften så många elever tycker bäst om att leka 
”Dunk”.  
Det är dubbelt så många elever som har 
kurragömma som favoritlek än vad det är elever 
som har ”Under hökens vingar kom” som favoritlek.  
Två elever tycker bäst om att leka ”Inte nudda 
marken”. En elev älskar ”King”.  
Resten av eleverna har ”Tjuv och polis” som 
favoritlek.  
Hur många elever har ”Tjuv och polis” som 
favoritlek? 
 



 

Bilaga C - Analystabell Roller 

Roller från Sahlberg & Leppilampi (1998) 

Uppgifts Roller Beskrivning Kodning/Markering 

Materialanskaffare Hämtar och har hand om 
materialet. 

Gul markering 

Tidtagaren Ser till att gruppen håller 
tiden. 

    Markeras med cirkel. 

Läsaren Läser instruktionen. Markeras med 

Understrykning 

Kontrollören Håller koll på att alla har 
förstått uppgiften. 

 Markeras med en 

kvadrat 

Påminnaren Samtalsledare över vad 
alla har för förförståelse 
och samband mellan ny 
och gammal kunskap. 

Brun markering. 

Skrivaren Sekreterare Röd markering. 

Scouten Frågar om hjälp hos andra 
grupper. 

Grå markering. 

Sociala Roller Beskrivning Kodning/Markering 

Uppmuntraren Ser till att alla deltar i 
arbetet. 

       Markeras med en 

blixt. 

Sporraren Kommer med glada tillrop. Orange markering. 

Ifrågasättaren Ser till att gruppen inte 
förhastar sig. 

? Markeras med ett 

frågetecken.  

Sammanställaren/Förtydl
igaren 

Sammanfattar vad som 
sagts. 

= Markeras med ett 

likhetstecken. 

Observatören För loggbok över varje 
medlems aktivitet och 
kommer med feedback. 

Lila markering 



 

Bilaga C – Analystabell Roller 

Roller från Forslund Frykedal (2008) 

Roller Beskrivning Kodning/Markering 

Dirigerande En elev tar kommandot 
och intar en ledarroll. 

Grön markering 
(Önskad dirigerande 
roll: Grön markering 
och *) 

Sporrande Motiverar de andra 
gruppmedlemmarna. 

       Markeras med 
stjärna.  

Assisterande Tar på sig olika uppgifter 
inom gruppen som 
exempelvis att hämta 
material. 

Gul markering. 

Gömmande Visar en osäkerhet i 
arbetet, exempelvis tvekar 
på sin egen förmåga. 

Blå markering. 

Liftande Är omotiverad till att 
genomföra arbetet vilket 
kan visas genom att eleven 
gör eller pratar om annat. 

Rosa markering. 
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