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Sammanfattning  Tidigare forskning visar att elever inte automatiskt samarbetar när 
de ska arbeta i grupp. I studien studeras elevers arbete i grupp vid 
matematisk problemlösning. Syftet med studien är att undersöka 
yngre elevers samarbete vid arbete med gemensamma 
problemlösande matematikuppgifter. Empirin är insamlad från två 
årskurs ettor, på två olika skolor i samma kommun. 
Videoobservationerna av eleverna studeras utifrån en 
interaktionsanalys som synliggör det verbala och icke verbala i 
samarbetet. Resultatet visar att elever agerar på olika sätt när de 
ska lösa problemlösningsuppgifter i grupp. Eleverna arbetar 
antingen individuellt, samarbetar genom artefakter eller verbal 
kommunikation.  
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Förord  

Tillsammans har vi genomfört och arbetat fram denna studie, med det sagt har 
arbetsfördelningen fördelats lika och lika stort ansvar för studien har tagits. Vi är tacksamma 
för den hjälp vi fått av handledare och kurskamrater. Vi har uppskattat all respons och hur vi 
kunnat använda varandra som bollplank och inspirationskälla.  
  
Vi vill även tacka alla som har medverkat och gjort det möjligt för oss att genomföra studien. 
Slutligen hoppas vi att studien kan bidra till en vidgad syn på den alternativa matematikens 
fördelar.  

  

Josefin Danielsson & Cathrine Karlsson 
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Inledning  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016a) beskrivs 
ämnet matematik som en kreativ art. Matematiken ses som en reflekterande och 
problemlösande aktivitet, med nära koppling till samhällets sociala och tekniska utveckling. 
Forskning som genomförts på området har indikerat att laborativ matematikundervisning och 
problemlösning där samtal och diskussioner står i fokus anses bristfälliga i dagens skolor 
(Wester, 2015; Engvall, 2013; Zakaria & Iksan, 2006). 

Matematikundervisningen idag verkar enligt forskarna i hög utsträckning utgå från läroböcker 
och lärarens förmedling av kunskap (Holmberg & Ranagården, 2016; Engvall, 2013; 
Sjöblom, 2015), en så kallad läroboksbunden undervisning. Med läroboksbunden 
matematikundervisning menas en undervisning som inleds av en lärarledd genomgång inom 
ett specifikt område. Därefter arbetar eleverna oftast individuellt i lärobok med uppgifter 
anknutna till genomgångens innehåll. Engvall (2013) menar i sin studie att 
matematikundervisningen domineras av individuellt arbete och matematiska diskussioner 
mellan eleverna är ovanliga. Säljö (2014) däremot, menar att samtalet är den viktigaste arenan 
för lärandet. Att lära av och tillsammans med andra kan skapa flera olika lärsituationer. 
Gibbons (2010) synliggör två generella sätt att se på inlärning, det ena sättet verkar för att 
läraren förmedlar kunskapen till eleverna likt sändare och mottagare. Medan den andra verkar 
för att eleven sätts i centrum av den undervisningsprocess som sker och därmed agerar inte 
eleven endast mottagare. Med detta i åtanke ligger fokus i denna studie på att synliggöra 
samarbetets betydelse när eleverna arbetar med matematisk problemlösning.  

PISAs (Programme for International Student Assessment) undersökning i matematik från 
2012 visar att elever i svensk skola har svårigheter i matematisk problemlösning i jämförelse 
med övriga nordiska länder (Skolverket, 2014). PISAs (Skolverket, 2016b) resultat från 2015 
visar en förbättring i jämförelse med den undersökning som genomfördes 2012. Resultaten är 
fortfarande låga i förhållande till hur matematikresultaten sett ut tidigare år. Trots att PISA-
undersökningarna genomförs i årskurs 9 och vår studie i grundskolans tidigare år, ses en 
relevans för användningen av dessa resultat i studien, då grunden för fortsatt 
kunskapsutveckling startar i de lägre årskurserna (Vygotsky, 1978). Därav är PISA av stor 
vikt sett till att spegla den matematiska progressionen och den tidiga inlärningens senare 
påverkan.  
  
Swanson och Williams (2014) lyfter i sin studie fram att matematiken kan brytas ner och 
formas i sociala samspel där ett kommunikativt arbetssätt är i fokus för att öka elevers 
förståelse i matematik. För att elever ska tillägna sig och bli duktiga inom matematik menar 
Anderberg och Källgården (2007) att det krävs kreativa problemlösande aktiviteter där 
eleverna får använda sig av sina kunskaper inom matematik, och därtill får tillämpa olika 
metoder och tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna. Problemlösningsuppgifter inom 
matematik innebär att metod eller strategi för att lösa uppgiften är okänt för eleverna 
(Anderberg & Källgården, 2007). Konsekvenserna av en läroboksbunden 
matematikundervisning kan enligt tidigare forskning bli att elevernas kompetens i 
problemlösning inte utvecklas och att möjligheterna för eleverna att utveckla användningen 
av logiska resonemang hämmas. En alternativ undervisning lyfts fram av Skolinspektionen 
(2009), som föreslår en mer varierad undervisning med mindre tid för färdighetsträning i 
läroböcker.  
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Problemformulering  

Samarbete sker inte automatiskt när elever arbetar i grupp menar Sjöblom (2015). Karlsson 
och Wennergren (2014) lyfter fram Skolinspektionens granskning från 2010, där det tysta och 
enskilda arbetet uppmuntras. De menar att dialogens begränsade utrymme bidrar till att 
motarbeta intentionen om ett inkluderande arbetssätt. Detta behöver lyftas fram och förbättras 
för att utveckla elevers lärande i matematik, då forskning visar att matematiken kan uppfattas 
som abstrakt vid ett individuellt arbete (Engvall, 2013).  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka yngre elevers samarbete vid arbete med gemensamma 
problemlösande matematikuppgifter. Förhoppningen är att studien kan bidra med kunskap om 
samarbetets betydelse för elevers förmåga att lösa matematiska problem gemensamt.  

Forskningsfrågor  

Hur samarbetar elever i grupp vid arbete med problemlösning? 
  
Vad karaktäriserar elevernas interaktion i samarbetet vid arbete med problemlösning?  
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Tidigare forskning  

I detta kapitel lyfts tidigare forskning om matematikundervisning i skolan fram för att visa på 
forskning inom området. Den tidigare forskningen synliggör lärares och elevers syn på 
matematikundervisningen, elevers arbete i grupp och kommunikativ matematikundervisning 
med fokus på problemlösning. Den tidigare forskningens tillvägagångssätt redogörs. 

Lärares och elevers syn på matematikundervisningen  

Zakaria och Iksan (2006) har genomfört en studie med syfte att undersöka om en 
läroboksbunden matematikundervisning kan bli mer elevinriktad. Studien genomfördes i 
Malaysia genom granskningar av lokala studier med koppling till ett kommunikativt och 
interagerande arbetssätt. Resultatet visar att ett mer kommunikativt lärande kan ses som ett 
alternativ till läroboksbunden undervisning där lärarna satsar på elevaktivitet och elevers 
förståelse inom matematik. Lärarna i Zakaria och Iksans (2006) studie hade en uppfattning 
om att de är bärare av kunskap och att eleverna lär av dem. Lärarna lyfte fram att de var 
osäkra på ett mer socialt lärande inom matematik och de tvivlade på elevernas förmåga att 
samarbeta och arbeta i grupp då de ansågs sakna färdigheter för detta. Zakaria och Iksan 
(2006) menar vidare att ett lärande inom matematik inriktat på det sociala samspelet kräver 
mer förberedelsetid för lärarna. Det fanns en föreställning hos lärarna att de förväntades ta 
fram nytt material istället för att använda sig av självständigt arbete i lärobok. Lärarna ansåg 
att det nya materialet tog längre tid att förbereda.  
  
En svensk studie har genomförts av Wester (2015) för att synliggöra elevers perspektiv på en 
förändrad matematikundervisning. Elever i årskurs åtta har intervjuats och observerats och en 
fokusgrupp har använts. Resultatet av studien visar att eleverna har svårt att överge sin 
traditionella syn på matematikundervisningen i skolan. Sjöblom (2015) har genomfört en 
liknande studie som handlar om kommunikativ matematik och hur elever diskuterar och löser 
matematiska problemlösningsuppgifter i mindre grupper. Både Sjöblom (2015) och Wester 
(2015) presenterar i sina respektive studier att eleverna känner sig dumma och otillräckliga 
när de inte finner svar på problemlösningsuppgifterna direkt, vilket påverkar deras vilja att 
lösa denna typ av uppgifter. Sjöblom (2015) skriver att eleverna inte är menade att finna 
svaret direkt i en problemlösningsuppgift utan det väsentliga är att fundera över 
lösningsstrategier först. Sjöblom (2015) lyfter även fram Skolinspektionens resultat om att 
elever fokuserar på att finna rätt svar istället för att se till om svaret är relevant. Detta, menar 
Skolinspektionen, kan vara en konsekvens av att eleverna arbetar för mycket självständigt.  
  
I en annan studie av Holmberg och Ranagården (2016) är syftet att studera hur svenska lärare 
och elever på lågstadiet talar om matematik utifrån läroboken. Fokus ligger på att betona, 
diskutera och problematisera nya problemområden inom matematikundervisningen. De har 
använt sig av en kvalitativ metod och datainsamlingen består av intervjuer och gruppsamtal 
av elever och lärare. Resultatet av studien betonar tre framträdande problemområden: 
skolmatematiken, balans mellan innehållet i undervisningen och en vardagsnära matematik. 
Vidare visar Holmberg och Ranagårdens (2016) studie att lärobokens stora inverkan i 
undervisningen gör det svårt för eleverna att koppla matematiken till vardagen. Lärobokens 
stora inflytande leder också till att läroboksförfattarna spelar en stor och viktig roll i elevernas 
fortsatta lärande. För att utveckla elevernas kunskap inom matematik behöver undervisningen 
kompletteras med praktisk och konkret undervisning. Holmberg och Ranagårdens (2016) 
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studie visar också att en praktisk undervisning kräver mer flexibilitet och kreativitet från 
elever och lärare. Författarna kom dock fram till att den praktiska undervisningen utvecklar 
elevernas matematiska tänkande mest. Eleverna i Westers (2015) studien har däremot en 
föreställning om att lärandet sker bättre genom en mer läroboksbunden 
matematikundervisning. I en annan studie genomförd av Berry och Sahlberg (2006) 
undersöks lärandet i mindre grupper inom matematik, med hjälp av intervjuer och uppgifter 
till eleverna. Berry och Sahlbergs (2006) studie presenterar lärare som uttrycker att 
matematikuppgifter som har mer än en lösning och som tar hänsyn till svårighetsgrad passar 
bättre att utföra i grupp än enskilt. Sjöbloms (2015) studie visar att matematikundervisningen 
vanligtvis innebär ett självständigt arbete för eleverna i lärobok. Elevernas uppfattning är att 
diskussioner och att lyssna på varandras resonemang inte är en del av 
matematikundervisningen i skolan. När eleverna i studien arbetar i grupp för att lösa en 
uppgift försöker de lösa uppgiften individuellt utan att ta hänsyn till varandras lösningar.  
  
Kellner och Attorps (2015) har däremot undersökt vilka problem som finns för svenska lärare 
vid undervisning av matematik och biologi i årskurs 1-6. I studien analyseras en grupp lärares 
diskussioner sinsemellan. Enligt Kellner och Attorps (2015) har eleverna i studien svårt att se 
en koppling mellan matematiken i skolan och matematiken i vardagen. En del elever uttrycker 
att de enbart ser matematiken som ett skolämne som inte används i deras vardag. Eleverna i 
studien uttrycker att de föredrar arbete i lärobok istället för ett mer kommunikativt arbetssätt 
kring matematik. Detta kan enligt Kellner och Attorps (2015) bero på elevernas bristande 
förståelse om att problemlösning också är matematik. Eleverna kopplar samman 
matematikundervisningen i skolan med en ständig tävling mellan klasskamraterna i 
läroböckerna. Kellner och Attorps (2015) menar att elevernas syn på matematik i studien kan 
kopplas samman med att eleverna uttrycker, att matematiken i skolan anses svår och komplex.  
       
Det finns en föreställning hos eleverna om att konkret material endast används när eleverna 
inte kan göra matematiska beräkningar i huvudet (Kellner & Attorps, 2015). Enligt Westers 
(2015) studie tycker eleverna att det konkreta materialet är ett bra sätt att öka förståelsen men 
eleverna anser att den konkreta matematiken kan tas bort när de förstår uppgiften. Eleverna i 
Westers (2015) studie upplever de laborativa inslagen i undervisningen som mer lustfyllda, 
men att de lär sig bättre med en mer läroboksbunden matematikundervisning då den 
laborativa matematiken uppfattas som mer tidskrävande och omständlig. Vidare menar 
Wester (2015) att eleverna i hans studie ställs inför nya situationer med nya känslor i 
undervisningen som innehåller matematisk problemlösning, bland annat kan eleverna känna 
frustration då de inte vet hur de ska lösa uppgiften. 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns en uppfattning bland lärare att elever 
har bristande kunskaper i samarbete. Lärarna har också en uppfattning om att en alternativ 
undervisning är mer tidskrävande, vilket gör att den läroboksbundna 
matematikundervisningen anses som mer fördelaktig. Eleverna har en uppfattning om att 
ämnet matematik innebär självständigt arbete och att en mer läroboksbunden 
matematikundervisning föredras. Eleverna menar att konkret material kan användas som ett 
komplement när matematiken anses vara abstrakt. Tidigare forskning visar även att elever är 
inriktade på att finna rätt svar direkt vid problemlösningsuppgifter istället för att fokusera på 
lösningsstrategier.  
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Arbete i grupp 

När eleverna får lära tillsammans, vara aktiva och diskutera skapas tillfällen för eleverna att 
bli engagerade i problemlösningsuppgiften, att ta hjälp av sina klasskamrater och att 
samarbeta (Zakaria & Iksan, 2006). Genom att arbeta i mindre grupper menar även Berry och 
Sahlberg (2006) att eleverna lär sig att samarbeta, kommunicera och diskutera. Zakaria och 
Iksan (2006) lyfter fram att eleverna klarar mer när de arbetar tillsammans än när de arbetar 
individuellt. Genom detta arbetssätt menar Berry och Sahlberg (2006) att eleverna kan se att 
de kan lära av varandra och gemensamt kan komma fram till ett svar. I Sjöbloms (2015) 
studie framkommer det att eleverna behöver träna på att följa upp varandras frågor och lyssna 
på varandra för att förbättra sina diskussioner inom matematik. När eleverna lyssnar på 
varandra och blir en del av varandras resonemang förbättras elevernas kunskaper. Berry och 
Sahlberg (2006) belyser även att eleverna behöver träna på att arbeta tillsammans, diskutera, 
lyssna och samarbeta med olika typer av elever i grupperna. Zakaria och Iksan (2006) menar 
att en undervisning som bygger på lärande i mindre grupper där samspel, dialog och 
interaktion står i fokus är utvecklande och kräver mer av eleverna kunskapsmässigt än en 
undervisning som tar utgångspunkt i en läroboksbunden matematikundervisning. 
  
I en svensk studie genomförd av Riesbeck (2008) är syftet att diskutera hur ordet diskurs som 
teoretiskt och didaktiskt begrepp kan bidra till en utvecklad matematikundervisning. Elever 
och lärare i årskurs 5 har observerats vid problemlösningsuppgifter där språket stod i fokus. 
Resultatet av studien visar att eleverna har svårt att använda sig av ett matematiskt språk vid 
diskussioner i matematik. Riesbeck (2008) menar att om eleverna får arbeta med konkret 
material i en gruppkonstruktion så innebär inte detta automatiskt att uppgiften bjuder in 
eleverna till att föra matematiska resonemang eller att deras sociala samspel utvecklas. När 
eleverna i en sådan situation ska arbeta tillsammans genom att samarbeta, arbetar eleverna 
individuellt. När eleverna placeras i grupp bidrar inte detta automatiskt till att gruppen 
samarbetar (Sjöblom, 2015). En del elever i studien behöver guidning i hur samspel och 
interaktion kan fungera i grupp. Aziz och Hossain (2010) har genomfört en studie inom 
samma område som syftar till att jämföra en mer kommunikativ matematikundervisning med 
en läroboksbunden undervisning. Resultatet visar att elever som tar del av en kommunikativ 
matematikundervisning visar bättre resultat. Aziz och Hossain (2010) menar i sin studie att ett 
samlärande bjuder in eleverna till att bli mer experimentella när de löser ett problem, denna 
typ av lärande resulterar i att eleverna tänker ett steg längre i sina lösningar av uppgifterna. 
Aziz och Hossains (2010) studie visar däremot att de elever som arbetar tillsammans med 
matematik i ett mer kommunikativt forum får bättre matematiska resultat än elever som 
arbetar med samma uppgift på ett mer traditionellt vis.  
  
Tidigare forskning visar att eleverna behöver öva på att arbeta i grupp och att samarbeta, då 
många elever väljer ett individuellt arbete även när intentionen är grupparbete. Forskning 
visar att eleverna måste få möjlighet att lära sig att samarbeta, kommunicera och diskutera. 
Ges möjlighet till detta kan eleverna bli mer engagerade och ta del av varandras kunskap. 

Kommunikativ matematikundervisning och problemlösning  

Karlsson och Wennergren (2014) har genomfört en studie med syftet att utveckla lärares 
kunskap om hur undervisningen kan grundas på samtal med utgångspunkt i elevernas 
förståelse. Undervisningen har videodokumenterats i årskurs fyra på en svensk skola. 
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Resultatet visar att lärare i olika utsträckningar använder sig av elevsvar i undervisningen 
genom följdfrågor, förstärkning eller uppföljning av svaret. Karlsson och Wennergren (2014) 
drar en slutsats om att elevsvar ger information till läraren om elevernas kunskapsnivå. En 
annan studie inom samma område har genomförts med syfte att se hur variationen i lärarens 
frågor kan tolka och synliggöra elevernas kunskaper (Emanuelsson, 2001). Observationer och 
intervjuer har genomförts och resultatet visar att läraren inte bör ställa för varierande frågor 
till eleverna för att testa deras kunskaper. Eleverna behöver göra samma sak eller göra samma 
sak på olika sätt för att lärarna ska få syn på elevernas kunskaper. Emanuelsson (2001) menar 
att matematikundervisningen i hans studie domineras av lärarens förmåga att bedöma 
eleverna efter om deras svar är rätt eller fel och huruvida tillvägagångssättet är korrekt. 
Emanuelsson (2001) belyser att det oftast finns ett rätt svar för eleverna att förhålla sig till, 
vilket gör det svårt för lärarna att se hur eleverna förstår matematiken som de arbetar med. 
Detta leder i sin tur till att det är svårt för lärarna att bedöma elevernas lösningsstrategier. 
Lärarna har även svårt att bedöma elevernas analyser, argumentationer, diskussioner och 
resonemang inom matematik med denna typ av undervisning. I kontrast till detta lyfter 
Karlsson och Wennergren (2014) fram vikten av lärarens förmåga att ställa och följa upp 
frågor, för att använda elevsvar i sin undervisning. Att låta eleverna tala om matematik och 
förklara sina tankegångar bidrar till ökad kunskap (Berry & Sahlberg, 2006). Det 
framkommer även i Zakaria och Iksans (2006) studie att eleverna behöver färdigheter i 
kommunikation, problemlösning, kreativitet och kritiskt tänkande för sin framtida utveckling.  
  
En studie med syfte att beskriva, analysera och förstå matematikundervisningen på lågstadiet 
har genomförts av Engvall (2013). Studien genomfördes som en fältstudie där 
uppmärksamheten var riktad mot elevers och lärares agerande i matematikklassrummet. I 
studien framkommer det att matematikundervisningen ser snarlik ut på de flesta håll i Sverige. 
Utmärkande drag i Engvalls (2013) studie är lärobokens starka inflytande och att 
undervisningen domineras av eget arbete. Resultatet av Engvalls (2013) studie visar också att 
de deltagande lärarnas handlingar i klassrummet kännetecknas bland annat av att läraren 
skapar förutsättningar för att kommunicera. Läraren visar också att matematikaktiviteter kan 
vara lustfyllda och intresseväckande, där läraren uppmuntrar elevernas tilltro till sin 
matematiska förmåga. Swanson och Williams (2014) studie handlar om hur ett sociokulturellt 
perspektiv skapar en enhetlig förståelse för matematik i skolan och på arbetsplatsen. Studien 
genomfördes i Storbritannien genom observationer och intervjuer av elever och personal på 
en arbetsplats. Resultatet av studien visar att det är lättare att lösa konkreta uppgifter i ett 
meningsfullt sammanhang. Swanson och Williams (2014) menar att matematiken kan brytas 
ner och fokusera på ett kommunikativt arbetssätt med interaktion mellan elever för att variera 
undervisningen och få inslag av ett mer kommunikativt klassrum. Engvall (2013) hävdar att 
eleverna riskerar att inte utveckla problemlösningsstrategier eller förstå matematiken konkret 
vid en mer läroboksbunden matematikundervisning som inte bjuder in till kommunikation och 
socialt samspel.     
  
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att läroboken har stort inflytande i dagens 
matematikundervisning. Forskning visar också att en mer kommunikativ 
matematikundervisning bidrar till elevernas kunskapsutveckling inom matematik.  
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Teori 

I den här studien har ett sociokulturellt perspektiv använts som vetenskapsteori. Med 
sociokulturellt perspektiv avses här att kunskapen skapas och förändras av individer i ett 
socialt samspel. Begreppen artefakt, mediering, proximal utvecklingszon och appropriering är 
signifikanta för ett sociokulturellt vetenskapsperspektiv och har här valts ut för att ingå i 
föreliggande studies teoretiska utgångspunkt. Begreppen används senare för att analysera 
interaktionens karaktär. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver Dysthe (1996) att elever lär i 
samspel med varandra och genom kommunikation sker ett utbyte av kunskap. Ett klassrum 
med dialoger och olika röster som leder till kunskap förespråkas. Kunskapen tar utgångspunkt 
i elevernas förutsättningar och tidigare erfarenheter. Detta menar Dysthe (1996) leder till att 
lärarens roll i klassrummet blir mer diskret och läraren ses inte som bärare av kunskap, utan 
eleverna utbyter kunskap med varandra och läraren fungerar mer som stöttning. Även Hattie 
(2014) belyser lärarens viktiga roll i undervisningen, som enligt honom är att skapa en 
förståelse hos eleverna genom att vinkla och variera undervisningen för att öka kunskapen hos 
eleverna. 
  
Säljö (2014) skriver om Vygotskys idévärld där människan är föränderlig. Vygotskys 
perspektiv bygger på att människan ständigt förankrar ny kunskap genom social interaktion. 
Säljö (2014) belyser samtalets vikt för vårt fortsatta lärande. Enligt Dysthe (1993) har 
dialogen en viktig roll i bidragandet av en gemensam kunskapsutveckling. Säljö (2010) 
belyser även en viss kritik som riktats mot ett sociokulturellt perspektiv på lärande som 
bygger på att det inte går att förklara lärandet hos en individ, utan det går enbart att få syn på 
lärandet i ett kollektiv. Det belyses även att individens lärande är beroende av kollektivets 
lärande, då individen enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär i samspel med andra 
och därmed är beroende av kollektivet för att själv utvecklas. Vygotsky (1978) menar att det 
finns en skillnad på vad en individ kan göra på egen hand och vad den kan göra i samarbete 
med andra individer. Säljö (2014) hävdar att lärande är en kontinuerlig process och en 
nödvändighet för vår utveckling. Vidare menar Säljö (2014) att individer formas av det 
vardagliga samtalet och att olika kunskaper bärs med därifrån. Sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande kan människan inte undvika att lära, frågan är dock vad individen lär i 
olika situationer. Det finns specifika antagande om att lärandet kan vara inbyggt i skolan 
genom läroböcker och sättet att pröva elevers kunskap (Säljö, 2014). 

Artefakter 

Artefakter beskrivs enligt Säljö (2014) som den kulturella aspekten av ett sociokulturellt 
perspektiv, vilket menas med de fysiska redskapen för lärande. Artefakter kan vara fysiska 
verktyg som används i vardagen. I studien kopplas artefakterna till det konkreta och 
laborativa material som används vid matematisk problemlösning. Säljö (2014) menar att 
artefakterna kan bidra till att människan samlar kunskap och erfarenhet som kan användas vid 
senare tillfälle. Säljö (2010) lyfter fram att artefakter kan ses som ett stöd för lärande. Ett 
exempel som Säljö (2010) presenterar är hur yngre elever lär sig addition och subtraktion 
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genom att räkna pengar. Skulle pengarna tas bort blir additionen och subtraktionen svårare för 
eleverna att förstå. Med hjälp av artefakter kan matematiken bli mer konkret och därmed 
skapas en förhoppning om att den är lättare anamma (Säljö, 2010). Dock poängterar Rystedt 
och Trygg (2010) att ett införande av laborativt material inte ger några snabba lösningar som 
förbättrar lärandet i matematik. Det kan däremot spela en viktig roll som inspirationskälla för 
en ökad lust att lära och som en betydelsefull artefakt.  

Mediering 

Begreppet mediering förklarar Säljö (2000) som samverkan mellan individer och artefakter, 
hur människan samspelar med externa redskap. Mediering länkar samman människor via 
redskap med världen i olika aktiviteter. Vidare skriver Säljö (2000) att fysiska, intellektuella 
och språkliga redskap medierar verkligheten till oss människor. Mediering innebär att 
individen hanterar olika sociala kontexter med hjälp av såväl fysiska som intellektuella 
redskap. För att få syn på lärandet måste medieringen som sker mellan individer och 
artefakter i olika sociala situationer synliggöras. Mediering sker inte enbart med hjälp av 
teknik och artefakter utan ett av människans viktigaste medierande redskap är resurserna som 
finns i språket. Säljö (2000) beskriver att mediering även innebär att vårt tänkande tar 
utgångspunkt i vår kultur och de intellektuella och fysiska redskapen. Säljö (2005) skriver att 
mediering alltid sker och att människan i princip inte kan befinna sig i en situation utan 
mediering. Mediering används i studien för att förklara hur eleverna kommunicerar med 
externa redskap. I detta fall handlar det om att eleverna kommunicerar med hjälp av 
artefakter, intellektuella kunskaper och språket.   

Proximal utvecklingszon  

Enligt Vygotsky (1978) befinner individer sig i ständig utveckling. Vygotsky (1978) skriver 
om den aktuella utvecklingsnivå som innebär vad en individ i dagsläget klarar av enskilt när 
det kommer till att lösa problem. Den proximala utvecklingszonen (även kallad den närmaste 
utvecklingszonen) innebär att en individ kan använda verktyg och redskap såväl språkliga, 
intellektuella som fysiska som hen besitter för att utveckla och använda sitt tänkande i olika 
samspelssituationer. Distansen mellan vad individen kan klara av med stöttning, guidning 
eller i samarbete med en mer kompetent person och det individen klarar av enskilt kallar 
Vygotsky (1978) för den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Begreppet proximal 
utvecklingszon används i studien för att få syn på stöttningen mellan eleverna och om tillfälle 
ges för eleverna att gå från aktuell utvecklingszon till proximal utvecklingszon med hjälp av 
samarbetet.  

Appropriering  

Appropriering handlar om att ta till sig och bli förtrogen med kulturella redskap. Säljö (2000) 
menar att det handlar om att lära sig nya saker. Appropriering menar Säljö (2000) innebär hur 
människan tar till sig (approprierar) kunskap från sina medmänniskor i ett socialt samspel. 
Genom att appropriera språkliga redskap i samspel med andra utvecklas individen till att bli 
kulturella varelser. Säljö (2000) skriver om hur Vygotsky beskriver att människor ständigt 
befinner sig i förändring och att möjligheter till att appropriera kunskap från sina 
medmänniskor finns i varje samspelssituation. Människor kan ständigt se nya mönster och 
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möjligheter i de redskap som behärskas. Säljö (2000) beskriver hur människan inom det 
sociokulturella perspektivet ständigt är på väg att appropriera nya former av redskap som 
grundar sig i det individen kan och vet sedan tidigare. Därmed menar Säljö (2000) att 
människor inte bär på ett förråd av kunskaper. Genom att bli bekant med nya sociala praktiker 
kan gamla kunskaper som människan approprierat användas som resurser för att agera. 
Appropriering används i studien för att förklara hur eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper 
genom det sociala samspelet.  
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Metod 

I följande kapitel beskrivs studiens olika delar av genomförandet. En kvalitativ metod har 
bedrivits eftersom empirin har samlats in med hjälp av observationer av en mindre grupp 
elever. Observation är en vanligt förekommande insamlingsform vid kvalitativt 
forskningsarbete (Ahrne & Svensson, 2013). Under observationerna har eleverna arbetat i 
grupp och grupperna har bestått av 2-5 elever, vidare benämns detta som gruppen oavsett 
antal gruppmedlemmar. Inledningsvis förklaras interaktionsanalys som analysmetod, därefter 
följer en redogörelse för studiens tillvägagångssätt, urval, databassökning, dataanalys, 
tillförlitlighet och etiska principer. 
  
Under våren 2017 genomfördes en analys med syfte att synliggöra hur elever i grupp tog sig 
an problemlösningsuppgifter. Fokus låg på att synliggöra vilka strategier som användes. 
Resultatet av analysen visar att eleverna använder olika strategier när de tar sig an 
problemlösningsuppgifter. Konkret lösning genom material eller bild samt samarbete 
framkom som viktiga strategier. Det väcktes ett intresse att studera en av dessa strategier, 
samarbete, från resultatet av analysen på ett djupare plan. Samma empiriska material som i 
analysen har använts i studien, men analyserats utifrån ett nytt syfte och nya forskningsfrågor.  

Interaktionsanalys 

Interaktionsanalys har använts som analysmetod. Enligt Jordan och Henderson (1995) 
används interaktionsanalys för att undersöka interaktionen mellan människor och dess 
omgivning. Genom interaktionsanalys kan humana aktiviteter som kommunikation, 
kroppsspråk och användningen av artefakter studeras. Analysmetoden syftar till att undersöka 
samspelet, både genom det som sker verbalt och icke verbalt, kroppsspråk. Interaktionsanalys 
lämpar sig för studien då syftet är att synliggöra samarbetets betydelse. Jordan och Henderson 
(1995) menar att lärande är kopplat till sociala kontexter, vilket är en utgångspunkt i 
interaktionsanalys och kopplas även samman med studiens teoriavsnitt. Jordan och Henderson 
(1995) beskriver videoinspelning som ett användbart verktyg för att studera interaktioner. 
Videoinspelning tillåter forskaren att spola tillbaka och se en sekvens vid upprepade tillfälle 
för att finna mönster i empirin. Genom videofilmning kunde elevernas tal och kroppsspråk 
studeras tydligt eftersom interaktionsanalys fokuserar på hela interaktionen. Genom att 
studera observationerna kunde kategorier urskiljas i materialet och kategorierna är kopplade 
till studiens syfte.  
  
Vid granskning av videomaterialet kan det vara av fördel att fler personer studerar samma 
klipp för att se olika vinklar och tolkningar av materialet (Jordan & Henderson, 1995). Med 
detta i åtanke har videomaterialet studerats tillsammans vid ett flertal tillfälle, vilket i sin tur 
kan öka tillförlitligheten så att felkällor undviks. Jordan och Henderson (1995) lyfter även 
fram en kritisk aspekt kring videofilmning som innebär att det är viktigt att ta hänsyn till att 
det är den som håller kameran som bestämmer riktningen av videon. Den som filmar 
bestämmer vad som ska vara med och hur detta ska speglas genom filmen. Det som kameran 
inte fått med går således inte att transkribera och analysera. Videofilmningen har bestått av 
både statiskt placerade och rörliga filmverktyg. I och med detta synliggjordes den kritiska 
aspekten som Jordan och Henderson (1995) lyfter fram. En statisk placering gjorde det 
möjligt att synliggöra alla elevers delaktighet. Det rörliga filmverktyget tenderade att rikta sin 
uppmärksamhet åt den/de elever som talade mest. Vid transkribering menar Jordan och 
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Henderson (1995) att det inom en interaktionsanalys är viktigt att få med mer än det verbala. 
Det är viktigt att även det icke verbala transkriberas och hur eleverna är deltagande i 
interaktionen. 

Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes i två klasser, årskurs ett, inom samma kommun. Vidare benämns 
skolorna med de fiktiva namnen Solbacken och Upplandsskolan. Klassen på Solbacken 
bestod av 23 elever och klassen på Upplandsskolan bestod av 31 elever. 
Problemlösningsuppgifterna i observationerna har bestått av en del text och därav har 
läsförståelsen varit en viktig del i elevernas förståelse för uppgifterna. Uppgifterna har därför 
tydliggjorts och förklarats, genom högläsning och ljudinspelning. Hänsyn har tagits till att alla 
elever inte kunde läsa. Medvetet gjordes det grupper där någon eller några i gruppen kunde 
läsa, för att på så sätt öka förutsättningarna för elevernas deltagande.  
  
Genom studien har eleverna och lärarna i de respektive klasserna medverkat tillsammans med 
oss forskande lärare. Planeringen (se bilaga 2) av de olika observationerna gjordes gemensamt 
och eleverna har i stort sätt genomfört samma observationer eller med samma innehåll för att 
kunna jämföra resultaten. Observationerna genomfördes i mindre grupper för att få syn på 
deras samarbete. Eleverna har under observationerna haft tillgång till konkret material när de 
löst problemlösningsuppgifterna. Som avslutning på varje observation fick eleverna 
presentera sina lösningar på uppgifterna och resultaten diskuterades i klassen. Här fick 
eleverna förklara sina lösningsmetoder och strategier för varandra, vilket gjordes för att 
synliggöra olika tillvägagångssätt och strategier samt för att visa att uppgifterna kunde ha 
olika svar.  
  
I verksamheterna påträffades vissa begränsningar, som lokalutrymme, tid och resurser. På 
Solbacken valdes det att grupperna skulle sitta i mindre rum för att få en bra ljudupptagning 
och minska störningsmoment. På Upplandsskolan hade klassen två klassrum att tillgå och de 
elever som fått medgivande av vårdnadshavare filmades i det ena klassrummet. Detta 
resulterade i att det var många elever i samma klassrum vilket försvårade och försämrade 
ljudupptagningen. Alla elever fick göra uppgifterna med eller utan videofilmning på båda 
skolorna. Lektionstiden var en begränsning och något som fick tas hänsyn till och tid för 
genomförandet avsattes utifrån det dagliga schemat. Sett till begränsningar när det kommer 
till resurser på Solbacken var det svårt att finna resurser för att filma fler än två grupper per 
observation. Genom fler resurser hade ett större material kunnat samlas in och analyseras.  

Urval 

På skolorna genomfördes tio observationer, fem på varje skola. Observationerna har 
dokumenterats med hjälp av digitalkamera, iPad och mobiltelefon som vi som forskande 
lärare och de verksamma lärarna har ansvarat för. Eidevald (2015) menar att videofilmning 
kan användas som verktyg vid djupgående analyser av interaktioner mellan individer, grupper 
och miljöer. Det är även möjligt att få syn på icke verbal interaktion och samarbete i 
arbetssituationer. Det blev således naturligt att filma eleverna i närbild, för att synliggöra 
studiens fokusområde. Alla elever genomförde uppgifterna men alla grupper videofilmades 
inte vid varje observation, då resurserna för detta inte fanns att tillgå. Alla elever som fått 
vårdnadshavares medgivande har däremot någon gång under arbetets gång blivit filmade.  
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Efter observationerna fördes loggbok av oss som forskande lärare genom frågorna: Vad 
gjorde vi? Deltog alla? Vilka strategier/material används? Uppstod problem? Frågorna valdes 
för att få möjlighet att få syn på elevernas deltagande och hur de löste uppgifterna samt om 
problem uppstod, för att genom reflektion kunna förbättra undervisningen. Frågorna användes 
som ett reflektionsverktyg. Loggboken användes senare som komplement till 
videoinspelningarna för att få syn på likheter och skillnader mellan reflektionerna och 
filmerna. Bjørndal (2013) menar att loggbok kan bidra till en djupare förståelse för vad som 
hänt. Genom frågorna fick loggboken en struktur, sett till utformning och innehåll. Efter 
observationerna fördes även en reflektion med de verksamma lärarna i vad som synliggjorts 
under observationen.  
  
Studiens resultat utgörs av transkriberat videomaterial och loggboksanteckningar, 21 sidor 
(A5) och 7 sidor (A4). Sammanlagt är det totalt 2 timmar och 20 minuter videoinspelning. 
Från Upplandsskolan har det samlats in 32 kortare videosekvenser och från Solbacken har det 
samlats in 16 videosekvenser. Skillnaden i antal insamlade videosekvenser har att göra med 
antal resurser som kunde filma, videosekvensernas längd och antal grupper som blivit filmade 
per observation. Allt detta material har dock inte transkriberats och händelser som inte kunnat 
besvara studiens syfte och forskningsfrågor har valts bort. 

Dataanalys 

Genom interaktionsanalys som analysmetod har interaktionen mellan eleverna och mellan 
eleverna och artefakterna studerats. I den studerade empirin har mönster kunnat urskiljas. 
Jordan och Henderson (1995) menar genom att studera interaktionen mellan individer och 
artefakter kan mönster framträda för handlingar inom den sociala kontexten. Analysen av det 
insamlade materialet har förhållit sig till ett sociokulturellt perspektiv som vetenskapsteori 
med relevanta begrepp kopplat till empirin.  
  
Videomaterialet har studerats först genom att enbart se observationerna och leta efter 
specifika drag i elevernas handlingar som varit betydelsefulla för gruppernas samarbete.  
När materialet studerats och utmärkande drag synliggjorts valdes det att transkribera 
videoobservationerna för att få syn på ytterligare viktiga faktorer i samarbetet. Utvalda delar 
av videosekvenserna har valts att transkriberas för att svara på syftet och forskningsfrågorna. 
De delar som valts bort var inte av relevans antingen för att de inte besvarade syftet med 
studien och forskningsfrågorna eller för att filmklippen speglade samma sak som andra 
utvalda klipp. Transkribering har gjorts genom att återberätta elevernas interaktion såväl det 
verbala som icke verbala. Inom interaktionsanalys är det viktigt att transkribera mer än det 
som sägs i tal, det är då viktigt att även få syn på det icke verbala i interaktionen (Jordan & 
Henderson, 1995). En tabell har använts vid transkribering. Transkriberingen av det verbala 
och icke verbala valdes att göras enligt ett färgschema. Eleverna i gruppen fick olika färger 
för att kunna se vilka som sa vad och vad de gjorde på ett tydligt sätt. Med färgerna kunde det 
bli tydligt att en del elever inte alls var aktiva verbalt, men var däremot aktiva icke verbalt. 
När transkriberingen gjorts enligt tabellen studerades filmerna igen för att säkerställa att 
transkriberingen stämde och speglade en rättvis bild av materialet. 
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Tabell 1: Transkribering av videomaterial från en elevgrupp, elevernas verbala och icke 
verbala handlande framgår.  
  

Deltagare  Verbalt Icke verbalt  

Nicolas 
Linus 
Adam 
  
  
  

Jag vet en bra idé 
Jag tar till dig 
Se om du kan rita en femkrona 
Jag ritar också till dig 
Jag ritar en femkrona, jag härmar dig 
  

Tar fram låtsaspengar ur en burk. 
Ger ett mynt till Linus. 
Studerar vad Linus gör på sitt papper.  
Börjar rita av femkronan. 
Tar fram ett papper och en penna. 
Tar fram ett papper och en penna och börjar rita på sitt 
papper. 

 
Genom tabellen kunde sedan kategorier av elevernas verbala och icke verbala handlande 
identifieras och transkriptionerna kunde organiseras. Kategorierna som framkom i empirin 
var: individuellt arbete, verbalt samarbete och fysiskt samarbete. Det empiriska materialet har 
bestämt kategorier som var signifikanta för materialet. Dessa kategorier tar utgångspunkt i 
elevernas handlande och vad de faktiskt gör i arbetet med matematisk problemlösning. 
Kategorierna har förekommit i olika observationer vid upprepade tillfälle. Vid framskrivning 
av resultatet har transkriberingen och kategorierna kopplats samman med studiens teoretiska 
utgångspunkt och betydelsebärande begrepp har använts för att analysera resultatet.  

Tillförlitlighet 

Ahrne och Svensson (2013) skriver att det är viktigt med en transparens i studien som gör det 
möjligt att diskutera och kritisera studien. Genom att tydligt förklara forskningsprocessen kan 
studien bli transparant för läsaren. Genom att förklara metodval, förutsättningar, urval och hur 
analysen genomförts kan läsaren följa med och förstå processen vilket kan skapa en större 
tillförlitlighet till denna studies resultat. Genom att presentera svagheter i studien menar 
Ahrne och Svensson (2013) att forskningen uppfattas som mer trovärdig då man som forskare 
visat en medvetenhet kring svagheterna i studien. Svagheterna för studien presenteras i slutet 
av studien.  
  
Bryman (2011) benämner att tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Eftersom en social 
verklighet kan beskrivas på många olika sätt, har en trovärdighet skapats i resultatet då 
forskningen har utförts enligt de etiska principerna. Bryman (2011) skriver att kvalitativ 
forskning ofta inbegriper en liten grupp individer och att dessa individer har sina specifika 
egenskaper. I kvalitativ forskning letar man efter ett djup, vilket Bryman (2011) menar 
tenderar till att resultaten fokuserar på en kontextbunden situation som studerats. Med detta i 
åtanke menar vi att studiens överförbarhet anses bristfällig. En tydligt förklarad 
forskningsprocess kan däremot hjälpa läsaren i att se om resultaten kan vara överförbara i en 
annan miljö. För att undersöka pålitligheten menar Bryman (2011) att man ska anta ett 
granskande synsätt. Bryman (2011) menar att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet 
i samhällelig forskning. Vi har agerat utifrån de etiska principerna och studien vilar på 
tidigare forskning och det teoretiska ramverket för att öka tillförlitligheten.  
  
Ahrne och Svensson (2013) belyser kritiken som lyfts fram emot en kvalitativ forskning, det 
blir svårt att generalisera en kvalitativ studie då den genomförts på mindre grupper. 



17 

	

Trovärdigheten genom generalisering kan öka om studien går att överföra till en liknande 
grupp elever som har motsvarande förutsättningar som de elever som studerats.  
Genom att studera två olika klasser blir resultatet tillförlitliga för dessa två klasser som 
medverkat i studien. Det blir svårare att generalisera resultatet i förhållande till andra klasser 
på andra skolor eftersom det enbart är två klasser som varit deltagande. 

Etiska principer  

För att genomföra forskningen korrekt har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer. Hänsyn har tagits till dessa som innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Elevernas vårdnadshavare har 
blivit informerade om att forskningen dokumenteras via videoinspelning, därav fick 
vårdnadshavarna godkänna deras barns deltagande via en svarsblankett (se bilaga 1). 15 
elever från Upplandsskolan fick lov att bli videofilmade. För att ta hänsyn till detta filmades 
eleverna som fick delta i ett enskilt klassrum. Alla elever från Solbacken fick lov att bli 
videofilmade. En elev fick inte lov att bli filmad framifrån, vilket löstes genom att placera 
eleven strategiskt och göra hen medveten om att eleven inte fick vända ansiktet mot kameran. 
Genom dessa åtgärder kunde eleverna delta och tillägna sig undervisningen. 
  
Informationskravet uppfylldes då studiens syfte förmedlades till alla berörda parter, lärare, 
elever, föräldrar samt rektorer. Eleverna har också blivit informerade om deras rättigheter vid 
forskningen och hur eleverna har möjlighet att avbryta deltagandet under forskningens 
process, på så sätt uppfylls samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls då information 
har givits till vårdnadshavarna om att avkodning av alla personuppgifter kommer att ske. 
Både skolorna och eleverna har fått fiktiva namn. Vårdnadshavare och elever har även blivit 
informerade om nyttjandekravet. Det insamlade materialet används endast i forskningssyfte 
och kommer att förstöras när examensarbete 2 är avslutad. Filmerna kommer att tas bort från 
datorerna och loggböckerna kommer rivas sönder. 
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Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras utifrån de olika 
kategorierna som är framträdande i analysarbetet. Kategorierna är omformulerade till rubriker 
som strukturerar resultatet. Rubrikerna som valts är: eleverna fokuserar på en individuell 
lösning, eleverna samarbetar verbalt och eleverna samarbetar med hjälp av artefakter.  

Resultatet analyseras utifrån de sociokulturella begreppen: artefakt, mediering, proximal 
utvecklingszon och appropriering. Begreppet artefakt analyseras utifrån användandet av ett 
konkret material för att samarbeta. Begreppet mediering används för att analysera resultatet i 
förhållande till hur individerna samarbetar genom intellektuella redskap, språkliga redskap 
och artefakter. Begreppet proximal utvecklingszon förklarar hur eleverna i gruppen får 
stöttning av varandra för att utvecklas. Begreppet appropriering används för att förklara hur 
eleverna tar till sig kunskap genom samarbete och om det synliggörs i resultatet. I exemplen 
framgår det även att någon av eleverna i gruppen är mer framträdande, detta lyfts fram under 
respektive rubrik och analyseras.  

Eleverna fokuserar på en individuell lösning  

Resultatet visar att en del grupper fokuserar på att lösa de utvalda uppgifterna individuellt, 
trots att eleverna är medvetna om att gruppen ska lösa uppgifterna tillsammans. En del 
grupper visar genom exemplen intentioner till samarbete, men en gemensam lösning 
synliggörs inte. Grupperna samtalar kring uppgifterna samtidigt som de är inställda på att lösa 
uppgiften individuellt. För att analysera situationerna används mediering som begrepp för att 
förklara interaktionen mellan individer och artefakter som utgörs av såväl fysiska som 
intellektuella redskap. Situationerna analyseras även utifrån begreppet appropriering i 
förhållande till hur elevernas kunskap synliggörs vid problemlösningsuppgiften och i 
samarbetet. Begreppet proximal utvecklingszon används för att analysera hur eleverna stöttar 
varandra och utvecklas.  
  
I följande exempel blir eleverna tilldelade en uppgift som handlar om att rita en persons 
pengar. Personen har 100 kronor i sedlar och mynt och eleverna ska rita pengarna. Eleverna 
läser uppgiften tillsammans och de får ett gemensamt papper med instruktion. Eleverna väljer 
att använda sig av ett konkret material i form av papper, penna och låtsaspengar för att lösa 
uppgiften. Eleverna löser uppgiften individuellt genom att rita på varsitt papper.  
  

Exempel 1: “Jag vet en bra idé, säger Linus och tar fram låtsaspengar ur en burk och ett papper. Jag tar 
till dig, säger Nicolas och ger ett mynt till Linus. Se om du kan rita en femkrona, säger Nicolas och 
studerar vad Linus gör på sitt papper. Linus börjar rita av femkronan. Jag ritar också till dig, säger 
Adam och tar fram ett papper och en penna. Jag ritar en femkrona, jag härmar dig, säger Nicolas och tar 
fram ett papper och en penna och börjar rita på sitt papper.”  

  
I exemplet synliggörs hur alla i gruppen använder sig av ett papper var för att rita sin lösning 
av problemet. Linus tar fram ett papper först och de andra i gruppen vill hjälpa Linus och 
studerar vad han gör. När Linus har tagit fram ett papper och börjat arbeta självständigt, blir 
det synligt att de andra gör samma sak. Eleverna använder sig av en mediering mellan sig 
själva och artefakterna för att lösa uppgiften och ta till sig ny kunskap. Med hjälp av de 
fysiska redskapen i form av papper, penna och låtsaspengar hanterar eleverna den sociala 
situationen och på detta vis sker medieringen. Nicolas och Adam anpassar sig efter Linus och 
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försöker hjälpa honom, detta kan tolkas som en intention till samarbete som mynnar ut i att 
alla ritar på varsitt papper. Eleverna har förutsättningar för samarbete genom interaktion och 
ett konkret material, men samarbetet i gruppen anses bristfälligt trots intentionen att de ska 
samarbeta. Eleverna hjälper och stöttar varandra i arbetet, men det resulterar inte i en 
gemensam lösning. Linus har en mer framträdande roll i gruppen då eleverna ofta tittar på 
honom och visar intentioner för att vilja hjälpa honom. Det är Linus som är den som driver 
arbetet framåt, även om det sker individuellt.  
  
I nästa exempel löser eleverna en uppgift som handlar om att ta reda på vilka djur och hur 
många det finns om de tillsammans har ett bestämt antal ben. Eleverna använder sig av papper 
och penna för att lösa uppgiften i exempel 2. Eleverna är inriktade på att lösa uppgiften på sitt 
eget papper istället för att arbeta tillsammans.  
  

Exempel 2: “Okej tassar, jag kan målar tassar, säger Anna och plockar fram papper och penna och 
börjar rita på sitt papper. Jag tycker om att göra tassar, säger Lisa och tittar på de andra i gruppen. Jag 
gör fågelben, säger Linnea och plockar fram papper och penna. Isabell tittar på Linneas och Annas 
papper, men säger inget. Jag gör tassar, säger Anna. Åh vad ska jag göra? frågar Lisa och tittar runt på 
de andra i gruppen. Du får ju också rita, asså vad du tror, säger Linnea och plockar fram papper och 
penna och lägger framför Lisa.” 

  
Det blir tydligt att eleverna arbetar individuellt med uppgiften. Dels för att Anna inleder med 
att ta fram eget material och dels när Linnea säger till Lisa att hon får rita vad hon tror. Detta 
tyder på att de arbetar självständigt. Det individuella arbetet blir även tydligt i elevernas 
ordval av personliga pronomen. Eleverna använder sig av personliga pronomen “jag” i deras 
samtal, vilket tenderar att inte bidra till samarbetet kring den gemensamma lösningen av 
problemet. Isabell studerar vad de andra gör och är passiv i exemplet. Eleverna i exempel 2 
medierar till viss del med varandra, men medieringen sker till största del mellan individerna 
och artefakterna. Genom medieringen med artefakterna försöker eleverna lösa uppgiften 
individuellt och finna rätt svar på problemet. I exempel 2 sker även stöttning i form av att 
Linnea berättar och guidar Lisa i vad som ska göras. Genom stöttningen från Linnea får Lisa 
veta vad hos ska göra och kan på så vis bidra till lösningen av uppgiften. Med hjälp av 
stöttningen från Linnea kan Lisa komma vidare från aktuell utvecklingszon till proximal 
utvecklingszon. Vidare i exempel 3 som är från samma observation synliggörs hur eleverna 
tenderar att samarbeta genom att de börjar räkna hur många ben de har fått ihop var för sig.  
  

Exempel 3: “Vänta nu måste vi räkna, säger Anna och sätter på korken på pennan och vänder på 
pappret. Nu måste vi räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jag har 12 tassar, säger Isabell och räknar 
och pekar på tassarna hon har ritat på pappret innan hon tittar på Annas papper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
säger Lisa och tittar ner på sitt papper och sedan tittar hon på Isabell. Men hallå du har ju bara en hund, 
säger Anna och pekar på Isabells papper. Hur vet du det? frågar Isabell och tittar på Anna. Nä det står 
hundar fåglar och ormar, säger Linnea och läser på instruktionen. Men hur många skulle det bildas? 
frågar Lisa och tittar ner på pappret med instruktionen på. Alla djur har tillsammans 16 stycken ben, 
läser Linnea från instruktionen medan resten av gruppen tittar på henne. Eleverna återgår till att rita på 
sina egna papper.” 

  
Eleverna försöker samarbeta kring uppgiften och sammanställa hur många ben de har fått 
ihop. Eleverna visar en förståelse för att de ska göra något tillsammans och hur många ben de 
tillsammans ska ha. Lisa och Linnea belyser att gruppen ska komma fram till en gemensam 
lösning i slutet av exempel 3. Eleverna medierar till största delen med varandra genom 
språkliga redskap och medieringen med de fysiska redskapen får inte en lika stor betydelse i 
exempel 3. När eleverna talat om att de tillsammans ska ha 16 stycken ben fortsätter de att 
arbeta individuellt utan vidare samtal trots att de synliggör att de ska göra benen tillsammans.  
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I exempel 4 löser eleverna en uppgift som handlar om att köpa frukt för ett angivet antal 
kronor. Eleverna väljer redan från start att lösa uppgiften individuellt, trots att de är väl 
medvetna om att de ska lösa uppgiften tillsammans. Eleverna i exemplet ritar på varsitt 
papper. Inledningsvis i exempel 4 sker ingen verbal interaktion mellan eleverna, däremot sker 
en icke verbal interaktion.  
  

Exempel 4: “Zara och Filippa sitter med varsitt papper. De tittar på uppgiften, men säger inget till 
varandra. Zara har två pennor i handen, hon släpper den ena och börjar rita en cirkel på sitt papper. Zara 
vänder på pappret och sträcker sig efter en ny penna samtidigt som Filippa börjar rita på sitt papper.”  
…  
“Och så finns det ett päron, säger Zara. Med en grön penna ritar hon ett päron på sitt papper. Filippa 
ritar på sitt papper, hon byter färgpenna. Också finns det en apelsin säger Zara. Med en orange penna 
ritar Zara en apelsin. Zara, vad ska vi köpa? frågar Filippa. Okej jag tänker köpa äpplet för det kostar 
bara en krona, säger Zara. Jaja, säger Filippa.” 
…  
“Zara, vad ska vi köpa mer? frågar Filippa som slutar ritar och tittar på Zara. Bara massa äpple, 
fortsätter Filippa. Ja, bara massa äpple, instämmer Zara som också slutar ritar och tittar tillbaka på 
Filippa. 10 äpplen, säger Filippa. 45 äpplen, säger Zara. Det går inte, säger Filippa.” 

  
Eleverna i exempel 4 använder sig av varsitt papper för att lösa uppgiften individuellt. 
Inledningsvis sker en icke verbal interaktion när Zara börjar rita på sitt papper vilket kan tyda 
på att hon vill arbeta individuellt medan det tar en liten stund innan Filippa gör samma sak. 
Eleverna samtalar inte när de ska starta uppgiften och kan därmed inte från början resonera 
och diskutera om vad de ska göra. Eleverna medierar senare i exempel 4 med varandra, men 
den mest framträdande medieringen sker mellan individerna och artefakterna. Medieringen 
mellan individerna gör inte att eleverna samarbetar med varandra kring lösningen av 
uppgiften, utan medieringen bidrar till ett individuellt arbete. Filippa visar intentioner på att 
vilja samarbeta genom att fråga Zara vad de ska köpa tillsammans, men Zara svarar enbart på 
vad hon ska köpa. Zaras användning av personliga pronomen “jag” visar på ett självständigt 
arbete. Filippas intentioner på samarbete leder därmed inte till något samarbete mellan 
eleverna. Avslutningsvis säger Filippa att Zara inte kan köpa så många äpplen som hon har 
tänkt vilket i sin tur hade kunnat leda till att Filippa stöttar Zara och därmed bidrar till att Zara 
utvecklas i en proximal utvecklingszon.  
  
Eleverna i exempel 5 arbetar med en uppgift som handlar om fördelning av antal. I uppgiften 
finns det tre kattmammor som tillsammans har tio kattungar och eleverna ska fördela antal 
ungar till varje kattmamma. I exemplet är det en av eleverna som har en mer framträdande 
roll, medan de två andra blir mer passiva deltagare.  
  

Exempel 5: “Den till den… den till den… den har tre katter, säger Axel som under tiden pekar på 
vilken kattunge som tillhör vilken kattmamma. Linus sitter tyst. Hur många kattungar har dom andra 
kattmammorna? frågar läraren. Eh… den till den, den till den och den till den... jag vet inte, fortsätter 
Axel, som under tiden pekar på vilken unge som tillhör vilken mamma. Fabian skrattar och tittar på 
Axel, medan Linus sitter tyst.” 

  
I exempel 5 synliggörs det att Axel har en mer framträdande roll i gruppens arbete. Både 
Fabian och Linus är fysiskt närvarande, men passiva i arbetet. Det som skulle vara ett samtal 
mellan gruppens deltagare blir istället ett samtal mellan Axel och läraren. Därmed sker ingen 
mediering mellan individerna i gruppen, utan mellan Axel och läraren. Medieringen sker även 
med artefakten som i detta fall är uppgiften på pappret som Axel pekar på. Genom 
medieringen med artefakten kan Axel visa vad han menar och därmed hjälper artefakten till i 
hans förklaringar. Med tanke på att Axel pekar ostrukturerat på katterna synliggörs ingen 



21 

	

appropriering eller ny kunskap. Elevernas agerande kan tolkas som att de inte får en förståelse 
för uppgiften, vilket försvårar elevernas möjlighet att finna en lösning på problemet.  
  
Sammanfattningsvis visar resultatet att en del elever är inriktade på att lösa det matematiska 
problemet individuellt när intentionen är att eleverna ska lösa uppgiften tillsammans. I en del 
exempel synliggörs hur eleverna visar intentioner för samarbete men de kommer inte fram till 
en gemensam lösning av uppgiften. 

Eleverna samarbetar verbalt 

Resultatet visar att elevernas interaktion sker genom verbalt samarbete. Eleverna för 
diskussioner genom hela deras arbete med problemlösningen. Med ett verbalt samarbete 
menas att eleverna samarbetar mestadels genom att tala med varandra och diskutera 
uppgifterna. Elevernas verbala interaktion och samtal förklaras och analyseras utifrån 
begreppet mediering. Begreppet appropriering används för att förklara hur eleverna verbalt 
tagit till sig kunskap genom ett samarbete. Begreppet proximal utvecklingszon analyseras i 
förhållande till om eleverna utvecklas genom det verbala samarbetet. 
  
Eleverna har i exempel 6 fått i uppgift att handla för 20 kronor i en affär. Eleverna får välja 
mellan förutbestämt prissatta varor. Alexandra och Hugo skriver tillsammans talet tolv på ett 
papper. Det sker ett verbalt samarbete kring hur man skriver talet 12. 
  

Exempel 6: “Det blir 12, säger Alexandra och ler in i kameran. Då skriver jag en tolva, säger Hugo. 
Han skriver en tolva på ett papper och tittar sedan på Alexandra. Eh, ettan ska vara på andra hållet och 
tvåan också, säger Alexandra och tittar på pappret samtidigt som han ler. Hugo stryker över det han 
skrivit på pappret. Börja om, uppmanar Alexandra. Hugo vänder sedan på pappret och skriver en ny 
tolva, samtidigt som Alexandra lutar sig fram för att se när Hugo skriver. Andra hållet, jag kan rita, 
säger Alexandra och sträcker sig efter pennan som Hugo har i handen. Hugo drar tillbaka handen med 
pennan i och stryker över de skrivna siffrorna och gör ett nytt försök på motsatt sida av pappret.” 

  
Eleverna i exempel 6 samarbetar verbalt. Medieringen i exemplet sker mellan eleverna genom 
intellektuella redskap, språkliga redskap och artefakter. Papper och penna agerar artefakterna 
i exemplet. Samtalet grundar sig i artefakterna och det är kring artefakterna som det verbala 
samarbetet sker. Medieringen genom språkliga redskap i form av samtal gör det möjligt för 
eleverna att lösa uppgiften tillsammans. I exemplet synliggörs begreppet appropriering när 
Alexandra berättar sin kunskap om att forma siffror för Hugo. Hugo tar till sig hennes 
kunskap och gör ett nytt försök i att appropriera kunskap, då Alexandra uppmanar Hugo i att 
börja om. Det kan även förklaras att Hugo får stöttning av Alexandra i formandet av siffrorna. 
I exempel 6 ses Alexandra som en mer kompetent kamrat och med hjälp av hennes stöttning 
kan Hugo befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Hugo kan däremot framstå som mer 
framträdande vid arbetet eftersom det är han som skriver, dock hjälper Alexandra till med sin 
kunskap om att forma siffror vilket bidrar till att båda har en viktig roll i samarbetet.  
  
I exempel 7 löser eleverna uppgiften som handlar om fördelningen av kattungar till respektive 
kattmamma. Eleverna har uppgiften på ett papper framför sig och de börjar med att läsa 
uppgiften högt tillsammans.  
  

Exempel 7: ”Jag förstår inte uppgiften, säger Frida och gestikulerar med händerna och rycker på 
axlarna. Har ni läst uppgiften nu? frågar läraren. Jo, svarar Amir. Då ska ni ju förstå uppgiften och ta 
reda på vad det är ni ska göra, säger läraren. Dom tre, säger Amir och vrider på pappret med uppgiften 
på till sig och pekar på dom tre kattmammorna på pappret. Frida tittar på uppgiften. Det finns här 10 
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små katter, fortsätter Amir och rör handen över pappret. Som eh… som man ska dela till en katt, till en 
andra, till en andra. Hur många katter har hon, hur många har hon, hur många har hon, säger Amir och 
pekar på varje kattmamma.” 

  
I exempel 7 visar Frida både genom muntligt tal och kroppsspråk att hon inte förstår 
uppgiften. Amir hjälper Frida i hur de ska gå tillväga med uppgiften och på så vis synliggörs 
deras samarbete. Amir visar sina kunskaper genom att förklara för Frida hur han tänker, på så 
vis sker medieringen mellan individerna genom språket som redskap. Amir får sätta ord på sin 
tankar och förklara uppgiften. Amir tar hjälp av artefakten, för att förklara hur han har tänkt 
samtidigt som han pekar på uppgiften. Frida som till en början inte verkar förstå uppgiften får 
stöttning av Amir och på så sätt får de chans att tillsammans lösa uppgiften. Med hjälp av 
Amirs stöttning möjliggörs det för Frida att befinna sig i den proximala utvecklingszonen. När 
Amir förklarar för Frida stöttar han henne i att förstå vad de ska göra och på så sätt kan hon 
utvecklas med hjälp av en mer kompetent individ.  
  
Eleverna i exempel 8 löser också uppgiften som handlar om fördelningen av kattungar till 
respektive kattmamma. Eleverna har uppgiften på ett papper framför sig och en av eleverna 
läser uppgiften högt för de andra. Eleverna diskuterar hur de ska lösa uppgiften med vilken 
kattunge som hör till vilken kattmamma. Eleverna är inte överens om hur de ska lösa 
uppgiften.  
  

Exempel 8: “Så det blir liksom, 1, 2, 3 till den… 1, 2, 3 till den… 1, 2, 3, 4 till den, säger Alfred och 
pekar på vilken kattunge som tillhör vilken kattmamma. Johanna pekar på en av kattmammorna. Men 
två till hundar, säger Ali och vrider uppgiften till sig. Va? frågar Alfred. Om man lägger till två där till 
så blir det lika, säger Ali. Men det är inte hundar, det är katter, säger Alfred och pekar på några 
kattungar och tittar sen på Ali. Jag menar katter, säger Ali. Men vi ska inte lägga till två till...för då bli 
det… fel… säger Alfred och ser fundersam ut. Så fyra här, tre där och tre där, fortsätter Alfred medan 
han pekar på uppgiften. Då blir det inte samma, säger Ali och tar pappret. Sedan flyttar han fram 
pappret från sig och Johanna tar pappret till sin sida av bordet. Kan inte den och den och den och den 
vara hons, säger Johanna.” 

  
I exempel 8 synliggörs det verbala samarbetet. Eleverna för en diskussion kring lösningen på 
problemet. Medieringen sker och blir synlig mellan individerna när de ska lösa uppgiften. 
Eleverna medierar med varandra med hjälp av språket som redskap och för på detta vis en 
diskussion kring uppgiften. Medieringen via artefakten och eleverna sker när uppgiften 
skickas runt och eleverna visar hur de har tänkt. Genom den proximala utvecklingszonen kan 
eleverna utvecklas med hjälp av en mer kompetent kamrat, som i detta fall ses om Alfred. 
Alfred kommer med förslag på lösning av problemet, men säger också ifrån när lösningen tar 
en annan riktning. Under diskussionens gång får Ali stöttning av Alfred, genom att Alfred 
försöker sätta ord på varför Alis resonemang inte håller. Med detta kan Ali utvecklas från en 
aktuell utvecklingszon till proximal utvecklingszon. I exemplet kan Alfred ses som mer 
framträdande för samarbetet genom sina resonemang. Det verkar som att Ali lyssnar på 
Alfred och därmed tar till sig av vad Alfred säger. Johanna har en mer diskret roll i exempel 8 
och framträder inte förrän i slutet av exemplet, där hon försöker hjälpa till att lösa uppgiften. 
Genom att Johanna tar pappret till sig visar hon att hon vill vara med och genom sitt 
resonemang visar att hon har lyssnat på de andra och i slutet av exemplet verkar hon själv 
vilja föra fram sitt resonemang.   
  
I exempel 9 synliggörs hur eleverna samarbetar verbalt och hur de genom diskussion för 
samtalet. Uppgiften handlar om att bestämma vad de kan handla om de har 20 kronor med sig 
till en affär där förutbestämda varor är prissatta.  
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Exempel 9: “Du har 20 kronor vad räcker pengarna till? frågar Oliva. Allt, säger Lina och tittar 
frågande ner i bordet. Allt, säger Pelle och kollar på Oliva. Det kanske det inte gör, säger Oliva. Jo 
kolla! 10… nä men just det, han har ju 20 kronor kan vi köpa allt det? Man köper ju 10, säger Pelle och 
pekar på pappret som ligger på bordet. Men kan vi välja något som vi ska köpa? frågar Olivia och 
avbryter Pelle när han pratar. Vi kan köpa på många olika sätt, vi kan köpa en glass, en klubba och en 
läsk. Eller godis, klubba och…, säger Elliot och pekar och tittar ner i pappret. Sara avbryter Elliot.” 

  
Eleverna i exempel 9 för olika resonemang om vad de kan köpa för pengarna. Eleverna i 
exemplet kan genom den proximala utvecklingszonen utvecklas med hjälp av en mer 
kompetent kamrat. Elliot visar att det finns olika möjliga kombinationer när han uttrycker att 
de kan köpa varor på många olika sätt. Vidare i diskussionen kan detta leda till att Elliot 
stöttar sina kamrater att befinna sig i proximal utvecklingszon. Eleverna som inte visar 
förståelse för att det finns olika svar och olika kombinationer kan bli stöttade i detta genom 
Elliots kunskap. Elliot approprierar sina kunskaper om att det finns olika kombinationer och 
fler rätta svar i uppgiften genom att verbalt uttrycka detta. Olivia ifrågasätter och startar en 
diskussion kring vad de kan köpa, vilket leder till en mediering mellan individerna med hjälp 
av deras intellektuella redskap. Vi tolkar det som att Olivia är inriktad på att finna ett svar på 
problemet och föra diskussionen framåt. Detta bidrar även till att Oliva framstår som mer 
framträdande i samarbetet, då eleverna tittar på henne och är drivande i lösningen av 
uppgiften. Eleverna avbryter varandra vilket gör att de inte kan spinna vidare på varandras 
resonemang.  
  
Under denna rubrik kan vi sammanfattningsvis se hur medieringen sker med hjälp av 
intellektuella och språkliga redskap mellan individerna. Eleverna stöttar varandra verbalt 
genom en proximal utvecklingszon för att utvecklas och lösa uppgiften.  

Eleverna samarbetar med hjälp av artefakter 

Resultatet visar att eleverna löser uppgifterna med hjälp av artefakter i form av konkret 
material. Det konkreta materialet består av plockmaterial, papper, pennor och pengar. 
Eleverna samarbetar med hjälp av fysiska handlingar för att komma fram till gemensamma 
lösningar. Eleverna i exemplen samtalar även verbalt, men elevernas fysiska handlingar är 
mest framträdande. De fysiska handlingarna innebär att eleverna samarbetar mestadels genom 
att praktiskt hjälpa varandra, med hjälp av ett konkret material. För att analysera resultatet 
används begreppet proximal utvecklingszon som beskriver huruvida eleverna stöttas av 
varandra i uppgiften. Mediering används som begrepp för att analysera samarbetet mellan 
individ och artefakt. Begreppet appropriering förklarar hur eleverna tagit till sig kunskap 
genom samarbete. Begreppet artefakt har använts för att analysera det fysiska handlandet vid 
arbetet med konkret material.  
  
Eleverna i exempel 10 löser en uppgift som handlar om att köpa frukt för ett angivet belopp. 
När eleverna löser uppgiften använder de sig av ett konkret material i form av stenar. 
Eleverna i exemplet visar ett fysiskt samarbete genom att använda ett konkret material som 
utgångspunkt. 
  

Exempel 10: “Frida räknar stenarna 5, 6, 7, 8, 9, 10 samtidigt som hon lägger dem i händerna på 
Danielle. Danielle kramar om stenarna med händerna och frågar vad ska vi göra då? Frida tar tillbaka 
fyra stenar och lägger de i sin egen hand och placerar sedan de på ett papper och säger samtidigt fyra 
när hon lägger ner dem. Okej, vi skriver ett plustecken, säger Frida.” 
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Eleverna i exempel 10 använder sig av ett fysiskt handlande när de gemensamt ska lösa 
uppgiften. Frida lägger stenarna i handen på Danielle, på så sätt bjuds Danielle in genom ett 
fysiskt handlande till samarbete. Frida visar vad de ska göra när Danielle inte förstår 
uppgiften, vilket kan förklaras som att Danielle får stöttning i förståelsen av uppgiften. 
Genom att få hjälp av en mer kompetent kamrat kan Danielle befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen och därmed utvecklas från den aktuella utvecklingszonen. Eleverna visar 
även på en mediering mellan individerna men till största del med artefakterna som agerar 
hjälpmedel när de ska lösa uppgiften. Artefakterna spelar en stor roll i elevernas samarbete 
och samtalet har utgångspunkt i artefakterna. Frida visar en appropriering av kunskap när hon 
överför vad som står i uppgiften till ett konkret material. Vidare visar hon genom det konkreta 
materialet att de ska lägga ihop olika ting för att komma fram till en lösning. Danielle har en 
mer diskret roll i samarbetet inledningsvis i exempel 10 och Frida har en mer framträdande 
roll dock sker det ändå ett samarbete kring artefakterna.  
  
Eleverna har i exempel 11 som uppgift att kombinera olika klädesplagg, så att samma 
kombination inte används mer än en gång. Eleverna löser uppgiften på samma papper och 
samarbetar med hjälp av artefakter och ritar fram lösningen i samspel.  
  

Exempel 11: ”Jag ritar inne, jag målar, säger Hugo och gestikulerar med handen samtidigt som han 
visar var på pappret. Okej, säger Amir och ritar konturerna på en tröja medan Hugo tittar på. Hur 
många kombinationer har ni nu då? frågar läraren. Hugo tar pappret och fyller i tröjan med den lila 
pennan samtidigt som Amir berättar vilka kombinationer de har. Lila och svart, lila och grå, blå och grå 
och orange och grå, säger Amir samtidigt som han pekar på de ritade kombinationerna.”  

  
Eleverna visar att de med hjälp av artefakter kan komma fram till en gemensam lösning på 
problemet. Eleverna har ett gemensamt papper som de ritar fram sin lösning på. De för ett 
genomgående samtal i hela exemplet. De löser uppgiften med hjälp av artefakter i form av att 
rita. Även i detta exempel visar eleverna att medieringen sker mellan individerna, det är 
medieringen med artefakter som hjälper eleverna att lösa uppgiften. Artefakterna har en stor 
inverkan i elevernas samarbete och elevernas sätt att lösa uppgiften, då de är centrala redskap 
för lärande. Appropriering sker när Amir berättar vilka olika kombinationer de har kommit 
fram till. Amir visar sina kunskaper om att det finns olika möjliga kombinationer. I detta 
exempel framträder ingen tydlig ledare, då det fysiska handlandet och samtalet sker i 
växelverkan mellan individerna.  
  
I exempel 12 arbetar eleverna med en uppgift som handlar om att ta reda på hur många djur 
det finns och hur många ben de har tillsammans. Eleverna samarbetar kring uppgiften till 
största del med hjälp av ett fysiskt handlande. Eleverna använder artefakter i form av ett 
konkret material som hjälpmedel vid problemlösningsuppgiften.  
  

Exempel 12: “Kaniner borde det vara för dom gillar grönsaker, säger Alma och tittar på Olle. Vi kör 3 
kaniner. Vi tar 20 tassar, säger Olle och snurrar på stolen. Alma tar fram ett papper och Olle sätter sig 
upp på stolen och tittar på Enzars papper. 20 tassar, säger Enzar och tittar på Olle. Hur många kaniner? 
frågar Olle och tittar på pappret Enzar ritar på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, säger Enzar samtidigt som han ritar 20 små cirklar på ett papper på två rader. Alla i gruppen 
tittar på när Enzar ritar cirklar. Så gör vi så, säger Hanna. Hanna ringar in Enzars små ringar i grupper 
om fyra. Så vet vi att det är en hund, eller en kanin, säger Hanna och pekar på en cirkel på pappret som 
innehåller fyra mindre cirklar. Enzar knuffar bort Hannas hand och fortsätter rita cirklar som han 
började med. 1, 2, 3, 4, 5, det var 5 kaniner, säger Enzar och räknar kaninerna på pappret.” 

  
Eleverna visar på ett fysiskt handlande när de samarbetar med hjälp av artefakterna. Eleverna 
medierar både med varandra och artefakterna för att lösa uppgiften. När individerna samtalar 
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med varandra tar de hjälp av artefakter för att föra en diskussion, därmed sker medieringen 
mellan individer mestadels via artefakterna. Det verbala samarbetet synliggörs, men inte till 
lika stor del som samarbetet med artefakterna. Artefakterna spelar en stor roll i elevernas 
samarbete och lösning kring uppgiften och agerar som ett verktyg för lärande. Det är Olle som 
inleder samarbetet med tydliga direktiv om hur gruppen ska lösa uppgiften. I exemplet blir det 
även tydligt att Enzar har en mer framträdande roll vid samarbetet i gruppen. Enzar utför de 
fysiska handlingarna, när han ritar. Vid ett tillfälle i exemplet blir Enzars roll extra tydlig när 
han knuffar bort Hannas hand och fortsätter på deras uppgift. Hanna visar och delar med sig 
av sin kunskap om hur de enkelt kan dela upp hur många djur de har ritat. Enzar approprierar 
Hannas kunskap och visar att han förstått och tagit till sig den kunskapen genom att fortsätta 
det Hanna började med. Enzar kan även konstatera hur många djur de har ritat, vilket gör att 
approprieringen blir tydlig. 
  
Eleverna approprierar kunskaper genom artefakterna och med hjälp av artefakterna löser 
eleverna uppgiften. Det sker mediering mellan individer och artefakter för att lösa uppgiften 
där eleverna använder artefakter för att stötta varandra i uppgifterna. 
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Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Syftet med 
studien är att undersöka yngre elevers samarbete vid arbete med gemensamma 
problemlösande matematikuppgifter. Forskningsfrågorna som undersöks är: Hur samarbetar 
elever i grupp vid arbete med problemlösning? och vad karaktäriserar elevernas interaktion i 
samarbetet vid arbete med problemlösning?  
Kapitlet utgörs av samma rubriker som förekommer i resultatet. Rubrikerna är: eleverna 
fokuserar på en individuell lösning, eleverna samarbetar verbalt och eleverna samarbetar med 
hjälp av artefakter. Resultatet visar att eleverna försöker lösa gruppuppgifter individuellt. Om 
eleverna däremot samarbetar för att lösa uppgiften gynnas elevernas appropriering av kunskap 
och eleverna kan finna stöttning av varandra för att gemensamt lösa uppgiften. 

Eleverna fokuserar på en individuell lösning  

Tidigare forskning har diskuterats i förhållande till en av studiens kategorier som visar hur 
elever är inriktade på att lösa uppgiften individuellt, när intentionen är grupparbete. 
Förhållandet mellan resultatet och en läroboksbunden matematikundervisning diskuteras.  
       
Läroboken har stort inflytande i undervisningen enligt tidigare forskning (Wester, 2015; 
Holmberg & Ranagården, 2016). Vilket kan bidra till att eleverna har svårt att koppla 
matematiken till vardagen. Sjöblom (2015) menar att många elever är inriktade på att finna 
rätt svar direkt och letar efter det rätta svaret istället för att samtala om lösningsstrategier för 
problemet. Sjöblom (2015) belyser även Skolinspektionens undersökning som även den 
handlar om att elever är inriktade på att finna rätt svar. En anledning till detta kan vara att 
eleverna arbetar för mycket självständigt med en mer läroboksbunden matematikundervisning 
menar Skolinspektionen. Vi kan se kopplingar till eleverna i exemplen som är vana vid en 
mer läroboksbunden matematikundervisning, då en del elever är inriktade på att lösa 
uppgiften individuellt och finna rätt svar istället för att resonera kring lösningsstrategier. Ett 
resultat av Westers (2015) studie visar att eleverna har svårt att överge den individuella 
matematikundervisningen. Vi kan se att en del av eleverna, framförallt i exempel 1-5, har 
svårt att lämna det individuella arbetet när de ska arbeta i grupp. Detta kan enligt Engvall 
(2013) vara en konsekvens av att matematikundervisningen domineras av ett individuellt 
arbete för eleverna i lärobok. När eleverna arbetar tillsammans i grupp är de inriktade på att 
lösa uppgiften individuellt istället för att lyssna på varandras lösningar (Sjöblom, 2015). Vi 
ser även här en koppling till eleverna i de första exemplen då eleverna agerar på liknande sätt. 
Eleverna i Kellner och Attorps (2015) studie föredrar en mer individuell 
matematikundervisning i lärobok framför ett kommunikativt arbetssätt. Vi drar en parallell till 
att eleverna är ovana att arbeta i grupp kring matematik även i våra observationer. I Westers 
(2015) studie framkommer det att med ett nytt arbetssätt får eleverna ställas inför nya 
situationer, som bidrar till nya känslor för eleverna. I och med att en del elever aktivt väljer att 
lösa uppgifterna individuellt trots att de är väl medvetna om att ett samarbete till en 
gemensam lösning ska ske, tolkar vi det som att eleverna är ovana att arbeta med matematiken 
gemensamt.  
  
I Sjöbloms (2015) studie framkommer det att elever inte automatiskt samarbetar och 
interagerar med varandra vid arbete i grupp. Vi kan se en liknelse av detta då det även 
förekommer i vår studie. Eleverna blev indelade och placerade i grupper med vår intention att 
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samarbete skulle uppstå, vilket vi menar inte sker naturligt för eleverna. Att placera eleverna i 
grupper med en gemensam uppgift innebär inte att eleverna samarbetar och löser uppgiften 
gemensamt. I Riesbecks (2008) studie framkommer det att ett mer konkret och praktiskt 
arbete i grupp inte automatiskt bjuder in till socialt samspel. Enligt Sjöblom (2015) behöver 
elever tränar på att förbättra sina matematiska diskussioner, genom att lyssna och följa upp 
varandras frågor. Därav menar vi att ett individuellt arbete kan ha svårt att bidra till ett 
kommunikativt arbetssätt. Vi kan se likheter i att eleverna även här behöver träna på att arbeta 
i grupp och föra matematiska diskussioner och lyssna på varandras resonemang. Berry och 
Sahlberg (2006) hävdar därför att eleverna behöver träna på att arbeta i olika 
gruppkonstellationer.  
  
I förhållande till läroboksbunden matematikundervisning kräver en mer kommunikativ 
undervisning mer kunskap av eleverna menar Berry och Sahlberg (2006). Genom att arbeta 
med matematisk problemlösning i grupp behöver eleverna inte enbart en matematisk kunskap, 
de behöver även en social kunskap för att förmedla resonemang och diskussioner inom 
matematiken. Eleverna som löser uppgiften individuellt visar sina kunskaper i matematik, 
men den sociala kunskaperna blir inte lika synliga. Det är svårt att bedöma elevernas förmåga 
att analysera, argumentera, resonera och diskutera vid en mer läroboksbunden och individuell 
matematikundervisning (Emanuelssons, 2001). Elevernas mediering mellan varandra blir 
därmed inte lika synlig som medieringen mellan individen och artefakten. Aziz och Hossains 
(2010) studie visar att elever som arbetar mer kommunikativt med matematik får bättre 
resultat än elever som arbetar mer traditionellt med matematik. När eleverna löser uppgiften 
tillsammans kan de dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och eventuellt uppnå 
högre resultat. När eleverna arbetar enskilt får de inte hjälp av varandra och kan därmed inte 
stötta varandra till att utvecklas i den proximala utvecklingszonen. Sett till de elever som 
verbalt samarbetade ges möjlighet att diskutera lösningsstrategier med varandra och samtalet 
kan leda fram till gemensamma lösningar.  

Eleverna samarbetar verbalt 

I denna kategori diskuteras, i förhållande till tidigare forskning, ett verbalt samarbete där 
eleverna genom samtal diskuterar sig fram till en lösning av problemet. Viktiga faktorer för 
elevernas verbala samarbete lyfts fram och diskuteras. 
  
Att arbeta i mindre grupper bidrar enligt Berry och Sahlberg (2006) till att eleverna får lära 
sig att samarbeta, kommunicera och diskutera. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna lär av 
varandra. I detta fall ser vi också att det kan leda till att eleverna gemensamt kommer fram till 
en lösning på problemet de ställs inför. De elever som i studien anpassar sig i en 
gruppkonstellation kommer också fram till en gemensam lösning. När eleverna samarbetar, 
diskuterar och kommunicerar finns det även möjlighet för eleverna att utvecklas i den 
proximala utvecklingszonen. De elever som är mer framåt och visar större kompetens kan 
således stötta de elever som har svårare för uppgiften. Zakaria och Iksan (2006) visar i sin 
studie att det skapas tillfälle för eleverna att ta hjälp av sina klasskamrater och samarbeta 
kring uppgifterna när eleverna får arbeta med problemlösning i grupp. Eleverna blir även mer 
engagerade i uppgifterna när de får arbeta i grupp menar Zakaria och Iksan (2006). Vi ser en 
tydlig koppling i detta vad gäller de elever i exemplen som verbalt samarbetar sig fram till en 
gemensam lösning. Deras engagemang att arbeta gemensamt synliggörs på en helt annan nivå 
än de som arbetar självständigt.  
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Elevernas kunskaper förbättras enligt Sjöblom (2015) då eleverna lyssnar på varandra och blir 
en del av varandras resonemang. I exempel 9 avbryter eleverna varandra och lyssnar inte 
färdigt på varandras resonemang. Eleverna behöver träna på att lyssna på varandra för att ta 
del av varandras resonemang och utvecklas med hjälp av varandra. Berry och Sahlberg (2006) 
menar att eleverna behöver träna på att arbeta tillsammans med olika elever. Vi har medvetet 
gjort olika gruppkonstellationer under de olika observationerna och vikten av att låta eleverna 
arbeta med olika typer av personer har synliggjorts. Samarbetet artar sig på olika sätt och vi 
kan se att eleverna tar sig an olika roller inom gruppen. Zakaria och Iksan (2006) och Berry 
och Sahlberg (2006) menar att när eleverna arbetar tillsammans, talar om matematik och 
förklarar sina tankegångar kan det leda till ökad kunskap. Eleverna i en del exempel 
diskuterar, samtalar och hjälper varandra för att appropriera kunskap, på så sätt kan en 
lärsituation skapas. Medieringen mellan individerna bygger på intellektuella och språkliga 
redskap som kan bidra till en ökad kunskap och ett samarbete som gynnar elevernas 
problemlösningsförmåga. De elever som inledningsvis visar att de har svårt för uppgiften får 
genom ett verbalt samarbete stöttning och hjälp, för att sedan gå vidare till en lösning av 
problemet. Sett till exempel 7 synliggörs hur samarbetet kring förståelsen av uppgiften går till 
och hur en elev stöttar en annan genom uppgiften.  
  
Lärarna i Zakaria och Iksans (2006) studie var osäkra på hur ett mer socialt arbetssätt inom 
matematik ser ut. Lärarna ansåg att eleverna saknade färdigheter i att samarbeta och lösa 
problem i grupp, vilket leder till att lärarna inte använder ett mer kommunikativt lärande. 
Eleverna i vår studie visar i flera exempel kunskaper kring hur de kan lösa ett problem i grupp 
genom ett verbalt samarbete. Eleverna diskuterar och hjälper varandra i lösningarna av 
uppgifterna. Vidare belyser Zakaria och Iksan (2006) att elever behöver färdigheter i 
kommunikation, problemlösning, kreativitet och kritiskt tänkande. Genom att arbeta mer i 
grupp får eleverna träna på dessa färdigheter. En läroboksbunden matematikundervisning som 
saknar problemlösning bjuder inte in eleverna till att kommunicera och resonera kring 
matematiska uppgifter vilket enligt tidigare forskning är något eleverna behöver träna på 
(Zakaria & Iksan, 2006; Berry & Sahlberg, 2006; Sjöblom, 2015). 

Eleverna samarbetar med hjälp av artefakter 

Det fysiska handlandet som indikerar på mediering mellan individ och artefakt diskuteras i 
förhållande till tidigare forskning. Användandet av ett mer konkret material i undervisningen 
synliggörs och elevernas syn på det konkreta materialet lyfts fram.  
  
Eleverna i studien använder sig av ett konkret material och mer praktiska lösningar när de 
löser problemlösningsuppgifterna. Eleverna använder artefakterna på ett naturligt sätt utan att 
visa större svårigheter för användandet av materialet. Holmberg och Ranagården (2016) 
menar att en mer praktisk undervisning utvecklar elevernas matematiska tänkande. Denna typ 
av undervisning kräver dock mer flexibilitet av lärarna och eleverna. Aziz och Hossains 
(2010) menar att eleverna visar mer experimentella lösningar på problemen när de får arbeta i 
grupp, detta resulterar i att eleverna tänker ett steg längre vid lösningarna. Genom att använda 
ett konkret material kan vi se en koppling till en mer experimentell lösning av problemet. 
Genom att låta eleverna använda ett konkret material för att appropriera kunskap kan 
elevernas lösningar utvecklas ett steg längre.  
  
Laborativa inslag i undervisningen anses som mer lustfyllda enligt eleverna.  Dock menar 
eleverna att de lär sig bättre med en mer läroboksbunden matematikundervisning, då den 
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konkreta matematiken uppfattas som mer tidskrävande och omständlig (Wester, 2015). I de 
flesta exempel blir det tydligt att eleverna har lättare för att använda ett konkret material och 
detta ses mer naturligt för eleverna. Ingen av eleverna i exemplen använder sig av ett 
matematiskt språk när de löser uppgiften. Detta indikerar på att eleverna hellre använder ett 
konkret material. Eleverna i Kellner och Attorps (2015) studie har en föreställning om att ett 
konkret material endast används när beräkningarna inte kan göras i huvudet. Eleverna i 
Westers (2015) studie tycker däremot att det konkreta materialet bidrar till en ökad förståelse, 
men eleverna anser att det kan plockas bort när de förstått uppgiften. Eleverna i vår studie 
använder det konkreta materialet för att hjälpa varandra och för att lösa uppgifterna 
tillsammans. Det konkreta materialet kan på detta vis bidra till en ökad förståelse hos eleverna 
och matematiken kan bli mer konkret. Medieringen mellan individerna sker oftast med hjälp 
av artefakter och inte till lika stor del genom intellektuella och språkliga redskap. 
Kopplingen mellan matematiken i skolan och i vardagen uttrycks enligt eleverna i Kellner och 
Attorps (2015) studie som svårbegriplig. Vilket kan kopplas samman med elevernas syn på 
matematik, då eleverna uttrycker att matematiken är komplex.  
  
Holmberg och Ranagården (2016) menar att matematikundervisningen behöver kompletteras 
med praktisk och konkret undervisning, för att på så vis utveckla elevernas kunskap. 
Elevernas egen vilja att använda det konkreta materialet tyder på att undervisningen måste 
göras mer konkret. Genom att placera eleverna i grupp får de stöttning av varandra om 
matematiken upplevs som svår och komplex. Riesbeck (2008) menar att eleverna inte 
samarbetar per automatik när de får använda konkret material vid arbete i grupp. Denna typ 
av arbetssätt bjuder däremot in eleverna till ett socialt samspel om matematiska resonemang, 
men det går inte att ta för givet att eleverna ska samarbeta. Vi kan här se en tydlig motsats till 
hur en del grupper, exempel 10-12, agerar då medieringen mellan individerna och artefakterna 
är framträdande för samarbetet och det matematiska resonemanget.  
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Slutsats  

Syftet med studien är att undersöka yngre elevers samarbete vid arbete med gemensamma 
problemlösande matematikuppgifter. I analysen av resultatet får vi syn på samarbetets 
betydelse vid elevernas arbete kring matematisk problemlösning. Forskningsfrågorna 
besvaras genom två slutsatser. Den första slutsatsen vi drar är att en mer individuell 
matematikundervisning som saknar problemlösningsuppgifter och samarbete kring matematik 
resulterar i att elever är inriktade på att lösa gruppuppgifter individuellt. Den andra slutsatsen 
vi drar är att elevernas förmåga att lösa matematiska problem gynnas av mediering, med hjälp 
av såväl artefakter som språkliga och intellektuella redskap. Eleverna som arbetar tillsammans 
får stöttning av varandra vilket de inte får på samma sätt vid en individuell 
matematikundervisning. Utifrån dessa specifika slutsatser för elevgruppen menar vi att de 
behöver träna mer på att arbeta i grupp för att gynnas av varandra i lärandet. 

Studiens trovärdighet  

Efter genomförd studie har vi reflekterat kring studiens trovärdighet. Enligt Folkesson (2012) 
är det upp till läsaren att bedöma om studien är möjlig att generalisera. Genom att läsaren 
bedömer om studien är överförbar och användbar i en annan praxis än den är skapad för. På 
detta vis blir det upp till läsaren att bedöma dess relevans i andra situationer. Genom en 
transparent studie blir det lättare för läsaren att göra en bedömning av studiens trovärdighet.   
  
Alla elever fick inte delta i studien vilket bidrog till ett etiskt dilemma, då vi var tvungna att 
konstruera grupperna utifrån vilka elever som fick vara med och vilka som inte fick vara med. 
Konsekvensen av detta kan bli att vissa elevers ovana att arbeta i nya gruppkonstellationer 
synliggörs. De elever som inte fick delta blir därmed inte synliga i studiens resultat. Att alla 
elever i ena klassen inte fick vara med kan få en påverkan på studiens trovärdighet. Hade alla 
elever varit med hade trovärdigheten ökat, då fler elever blivit delaktiga. När grupperna 
varierades blev det även synligt att det påverkade elevernas agerande, en individ kunde vara 
på ett sätt i en grupp och bete sig på ett annat sätt i en annan grupp. Svårighetsgraden på 
uppgifterna eleverna fått tilldelat kunde spela stor roll när det kom till hur eleverna valde att 
lösa uppgifterna. Det blev svårt att anpassa svårighetsgraden efter alla enskilda elever 
eftersom de arbetade i grupp, därav konstruerades grupperna på olika sätt för att få syn på 
olika kombinationer av eleverna.  

Implikationer  

Studien bidrar med kunskap till hur samarbetet kring matematisk problemlösning kan se ut. 
Genom studien får vi kunskap om hur eleverna kan gynnas av en alternativ 
undervisningsmetod. Om det verbala och/eller det fysiska samarbetet fungerar i gruppen kan 
elevernas förmåga att lösa matematiska problem gemensamt gynnas. Det blir även tydligt att 
en mer läroboksbunden matematikundervisning kan göra att eleverna löser matematiska 
problem individuellt även när de ska lösa problem tillsammans.  
  
Studien bidrar även till yrkesverksamheten genom att lyfta fram kunskap om hur eleverna 
arbetar i grupp kring matematisk problemlösning. Då matematikundervisningen i skolan, 
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enligt vår uppfattning, ofta innehåller stora inslag av läroboken kan en mer alternativ 
undervisning synliggöras för att visa på dess konsekvenser. Vår förhoppning är därför att 
studien ska inspirera verksamma lärare till arbeta mer kommunikativt med matematik. 
Eftersom Läroplanen (Skolverket, 2016a) lyfter fram att eleverna ska kunna resonera, 
argumentera och diskutera i matematikundervisningen kan ett mer kommunikativt arbetssätt 
vara av fördel. Emanuelssons (2001) lyfter i sin studie fram att det blir svårt för lärarna att få 
syn på just detta vid en mer läroboksbunden matematikundervisning. Det är svårt att bedöma 
eleverna efter deras förmåga att analysera, argumentera, resonera och diskutera vid denna typ 
av undervisning menar Emanuelsson (2001). Vi ställer oss kritiska till att det även är svårt att 
bedöma alla elevers kommunikation alltid. Valet av film som dokumentationsverktyg kan 
därmed vara till hjälp. Videoobservationerna synliggör mycket i verksamheten som vi under 
tiden inte får syn på. Elevernas samarbete och kommunikation kring uppgifterna blir tydligare 
när det är möjligt att spola fram och tillbaka och höra replikerna upprepade gånger. Vilket kan 
användas som ett bedömningsunderlag att gå tillbaka till.  
  
Genom studiens gång har vi upplevt en svårighet i att studera elevernas interaktioner. Det har 
krävt en noggrann granskning av eleverna för att se vad de faktiskt gör i observationerna. Att 
tolka situationer är svårt att undvika, i och med att videoobservationerna inte har fångat allt 
som skett (Bjørndal, 2013). Det har även varit svårt att tolka elevernas intentioner i deras 
handlingar. Detta har bidragit till att resultatet innehåller våra egna tolkningar, men med 
förankring i kapitlet om tidigare forskning. Studien är genomförd tillsammans med en mindre 
elevgrupp, vilket bidrar till att slutsatserna är specifikt riktade till just de medverkande 
eleverna. Därav kan inga generella slutsatser dras, men det pekar i en riktning som visar att 
elever behöver träna mer på att arbeta i grupp. 
  
Sammanfattningsvis har arbetet varit givande då det har utvecklat oss i vår lärarroll. Idéer har 
vuxit fram under arbetets gång, vad gäller arbetssätt och metoder. Dessa tankar bär vi med oss 
och framförallt vikten av att låta eleverna kommunicera. Den framtida forskningen kan 
jämföra lärobokens och en alternativ undervisningsmetods inverkan på elevernas kunskaper 
inom matematik och problemlösning.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Etikblankett 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2017 
kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 
utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet handlar om att få syn på hur eleverna löser problem i 
matematik.  

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

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

Vänliga hälsningar 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

�– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

Vårdnadshavare för:  

............................................................................................................................ 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 2 – Pedagogisk planering  

Årskurs: 1 
Ämne: matematik - problemlösning 

Syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 
förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 
lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

Förmåga 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder. 

Centralt innehåll 

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 
 
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
 
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

Kunskapskrav för årskurs 3 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 
strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och 
ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 
använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med 
viss anpassning till sammanhanget. 

(Skolverket, 2016, s.55-60) 

Konkretisering av kunskapskrav 

Eleven kan lösa enkla vardagsnära problem 

Eleven kan lösa uppgifter med olika strategier (bilder, matematiska symboler, konkret 
material etc.)som lämpar sig för problemet 
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Eleven kan beskriva och samtala om hur han/hon har löst problemet och värdera dess 
rimlighet 

Arbetssätt 

Inledningsvis kommer vi tillsammans skapa en tankekarta där eleverna får berätta vad 
problemlösning är för dem. Vi kommer även att belysa vad man behöver tänka på när man 
arbetar i grupp. Tankekartan kommer utgöra en grund för det fortsatta arbetet och kommer 
även att användas i utvärderingssyfte. 

Vidare arbetar vi tillsammans med matematikuppgifter som syftar till att utveckla elevernas 
strategier för problemlösning. Strategier vi fokuserar på är att lösa problem genom konkret 
material, bild, matematiska symboler och ord. Uppgifterna kommer att varieras och göras 
enskilt, i grupp och i helklass. En viktig del i utvecklingsarbetet är att eleverna får 
kommunicera matematik och därmed blir det viktigt för eleverna att sätta ord på hur de tänker 
och löser uppgifterna. 

Eleverna kommer att få se ”Fem myror är fler än fyra elefanter” med sekvensen som handlar 
om att ett djur ska bort. Syftet med denna uppgift är att eleverna ska få träna på att förklara 
hur de tänker, men även i att visa att det inte endast finns ett rätt svar. Vi tror att detta skapar 
ett roligt inslag i undervisningen sett från elevens sida, men som beskrivit ovan är 
kommunikationen vårt syfte. 

Observationer: Eleverna kommer parvis eller gruppvis få flera problem som ska lösas, 
eleverna kommer få tillgång till konkret material. När eleverna har löst sina problem kommer 
de få presentera vad de har kommit fram till framför klassen och på detta vis kan vi skapa 
diskussioner kring hur de har gått tillväga och varför de har valt att använda sig av ett material 
eller inte för att synliggöra flera olika tillvägagångssätt. 

Bedömning/Utvärdering 

För att få syn på om eleverna kan sätta ord på sina kunskaper kommer vi avsluta med att göra 
en tankekarta kring problemlösning. På tankekartan får eleverna skriva ner vad 
problemlösning handlar om, vad vi har gjort och allt som kännetecknar problemlösning. På 
detta vis kan tankekartan vi gjort i inledningen och den vi gör nu synliggöra elevernas 
progression. Elevernas tankekartor kommer även användas för att se om vi som lärare varit 
tydlig kring vad problemlösning är och specifika drag som karakteriserar problemlösning 
inom matematik. Utvärdering av lektionerna kommer att ske kontinuerligt. Efter varje 
observationstillfälle kommer eleverna att få berätta muntligt vad de har lärt sig. 
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