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Sammanfattning 

Dagens matematikundervisning ska enligt läroplanen vara ett kommunikativt ämne. För att 

elevers matematiska kunskaper ska utvecklas behöver lärare planera för kommunikation samt 

tillåta ett kommunikativt klassrumklimat.  Matematikundervisning som präglas av ett formativt 

och kollaborativt arbetssätt gynnar elevers kunskapsutveckling. Syftet med observationsstudien 

är att undersöka hur olika tillvägagångssätt vid uträkningar av matematiska uppgifter kan ske 

genom ett kollaborativt arbetssätt och vad som påverkar elevernas matematiska resonemang. 

Frågeställningen är: Vad kan påverka elevernas matematiska resonemang vid ett kollaborativt 

arbetssätt i årskurs 1? Empirin har samlats in genom videoobservationer. Genom empirin 

analyserades nio teman fram som mynnade ut i fyra kategorier. Empirin som passade in i 

kategorierna transkriberades, därefter kunde resultat och analys skrivas fram. Resultat och 

analys har sedan diskuterats i relation till forskningsläget. Frågeställningen har besvarats genom 

en induktiv analys. Resultatet visar att användandet av ett formativt arbetssätt främjar elevers 

matematiska resonemang. Gruppdynamik och tillit är dessutom två viktiga faktorer som 

påverkar elevers resonemang. Resultatet visar också att lärares förarbete och lektionsmomentet 

är grundläggande för elevers matematiska resonemang. Ett förslag till vidare forskning är hur 

elevers lärande vid ett kollaborativt arbetssätt kan påverkas genom att elever får syn på sitt eget 

sätt att bemöta och resonera med sin omgivning.    
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Förord 
Att vårt intresse för matematik skulle växa och bli så här stort var ingenting vi trodde vid 

terminsstarten 2015. Under andra året på lärarutbildningen närmade vi oss matematikkursen 

med skräckblandad förtjusning men fick sedan uppleva matematik med helt nya ögon. 

Matematik kändes inte längre omöjlig utan innehöll istället oändligt med variation och massvis 

med möjligheter. Intresset för att lära mer om det kollaborativa lärandet uppkom genom de 

vetenskapliga texter vi tog del av under arbetet med vår tidigare litteraturöversikt. Där var fokus 

riktat mot ett formativt arbetssätt inom matematik där samarbete mellan elever var en viktig 

del. Ett kollaborativt arbetssätt kom att bli en stor del av den aktionsforskning vi senare 

genomförde där eleverna skulle ta hjälp av varandra vid matematiska uppgifter. 

Aktionsforskningen fick oss att vilja fördjupa våra kunskaper kring matematiska resonemang 

vid ett kollaborativt arbetssätt som därför ligger till grund för denna observationsstudie. 

Arbetet med observationsstudien har präglats av gott samarbete och många skratt. För att få ut 

så mycket som möjligt av observationsstudien valde vi att ta ansvar över olika delar. Vi har 

även delat upp inläsning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar mellan oss för att göra 

arbetet mer tidseffektivt. Textens alla delar har bearbetats tillsammans för att nå slutresultatet.  

Avslutningsvis vill vi tacka våra handledare och vår handledningsgrupp som varit till hjälp 

under arbetets gång. Även ett stort tack till Susann Nilsson som motiverat och stöttat oss i vårt 

skrivande. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till varandra! 

 

Carolina Hansson & Ellinor Nilsson  
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1 Inledning 
Matematik är någonting som vi tidigt i livet möter dagligen. Vid skolstart är det viktigt att lärare 

kan bibehålla elevers lust att lära matematik. Lärare behöver kunna variera och inspirera 

undervisning för att på bästa sätt utveckla elevers matematiska förmågor (Solem, Alseth & 

Nordberg, 2011). I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet inom 

matematik finns grundläggande förmågor som elever efter grundskolan ska behärska. En av 

förmågorna är att elever ska kunna föra och följa matematiska resonemang, en annan förmåga 

är att kunna samtala och argumentera inom matematik för att göra beräkningar och dra slutsatser 

(Skolverket, 2018).  

Människan söker hela tiden interaktion med andra då vi är en social varelse. Vid interaktion 

med andra lär sig barn inte bara att kommunicera, utan får även kunskaper om sin omvärld och 

sig själva. När kunskaper synliggörs genom interaktion mellan människor blir kunskapen även 

tillgänglig för andra (Säljö, 2015). Observationsstudien grundar sig därför i elevers resonemang 

vid ett kollaborativt arbetssätt i årskurs 1. Genom observationsstudien avser vi ta reda på vilka 

faktorer som påverkar elevers resonemang vid ett kollaborativt arbetssätt.  

1.1 Observationsstudiens upplägg  
Inledningsvis förklaras observationsstudiens centrala begrepp med syfte att öka förståelsen för 

observationsstudiens fortsatta innehåll. Därefter följer bakgrunden där studiens ramverk 

presenteras som mynnar ut i problemområdet. Efter problemområdet redovisas syfte och 

frågeställning. Därefter presenteras forskningsläget bestående av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. Studierna i de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna har genomförts i 

varierande årskurser, från förskoleklass till högskolenivå. Eftersom observationsstudien riktar 

sig mot årskurs 1 är det av intresse att undersöka om resultaten är överförbara. Vidare följer 

metoden där förutsättningar och tillvägagångsätt som användes vid datainsamling presenteras 

som avslutas med en metoddiskussion. Efter metoden följer resultat och analys samt 

resultatdiskussion där resultat och analys diskuteras i relation till forskningsläget. 

Observationsstudien avslutas med slutsats och implikation över hur resultatet kan 

implementeras i skolverksamheten samt förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med observationsstudiens centrala begrepp. Därefter presenteras 

matematikundervisning utifrån ett kollaborativt arbetssätt. Där beskrivs studiens ramverk som 

utgår ifrån elevers resonemang inom matematik där ett kollaborativt arbetssätt identifierats som 

betydelsefullt för elevers vidare kunskapsutveckling. Därefter följer observationsstudiens 

problemområde samt syfte och frågeställning. 

2.1 Centrala begrepp 
Inledningsvis förklaras begreppen formativt arbetssätt, matematiska resonemang samt 

kooperativ och kollaborativ. Förklaring av dessa begrepp bidrar till en ökad förståelse för 

observationsstudien då definition och förståelse för begreppen kan variera. Kollaborativ är ett 

centralt begrepp i studien till skillnad från kooperativ. Begreppet kooperativ förklaras för att 

förtydliga vad som kopplar ihop och skiljer de båda begreppen åt. 

2.1.1 Formativt arbetssätt 

Jönsson (2013) skriver om ett formativt förhållningsätt vilket innebär det arbete lärare utför 

med elevers lärande i fokus. Det formativa förhållningssättet handlar om lärares insamling av 

elevers kunskaper som sedan används formativt för att gynna elevers vidare 

kunskapsutveckling. Även elever involveras i ett formativt förhållningssätt då återkoppling och 

kamratbedömning är en viktig del. Ett formativt förhållningssätt är således det arbete lärare 

utför innan, under och efter undervisning med fokus på att gynna elevers vidare 

kunskapsutveckling. Wallberg (2013) skriver om formativ bedömning men uttrycker att ordet 

bedömning kan ge en felaktig bild av begreppet. Detta eftersom formativ bedömning innebär 

mer än bara bedömning av elevers kunskaper. Enligt Wallberg innebär formativ bedömning allt 

arbete som påverkar elevers kunskapsutveckling. Förutom att bedöma elevers prestationer 

handlar begreppet bland annat om att bedöma kvaliteten av lärares planering av undervisning. 

Både Jönssons och Wallbergs definition behandlar det arbete lärare gör för att gynna elevers 

fortsatta kunskapsutveckling. Därför kommer formativt arbetssätt likt deras definition att 

användas i observationsstudien.  

2.1.2 Matematiska resonemang 

Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska elever kunna föra och 

följa matematiska resonemang (Skolverket, 2018). Mörk (2017) skriver om matematiska 

resonemang inom matematik och menar att det handlar om elevers förklaringar. Elever ska 

kunna föra tydliga resonemang kring uträkning av en uppgift samt motivera svaret. 

Resonemang innebär således enligt Mörk att kunna föra resonemang i relation till en uppgift. 
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Att elever enbart förklarar tillvägagångssättet vid uträkning av en uppgift räknas inte som att 

resonera. Jahnke (2016) menar att resonemang kan definieras på två olika sätt. Jahnkes första 

definition innebär att ett resonemang förs om uträkning och svar i relation till uppgiften. Den 

andra definitionen innebär att elever resonerar om slutsatser och gissningar där vägen till svaret 

ingår och inte endast motiveringar. I denna observationsstudie definieras matematiska 

resonemang utifrån Jahnkes andra definition. Vägen till svaret är att resonera sig fram. Detta 

för att elever i årskurs 1 har begränsade kunskaper och begreppsförståelse inom matematik. Vi 

menar också att när elever ger formativ återkoppling delges även matematiska resonemang.     

2.1.3 Kooperativ och kollaborativ 

Davidson och Major (2014) skriver om typiska attribut som kännetecknar det kooperativa 

arbetssättet. De typiska attributen för kooperativt arbetssätt är att det finns särskilda strukturer 

som elevgruppen ska förhålla sig till. Indelningen av elevgrupper ska bestå av heterogena 

grupper från 2–4 personer i varje grupp. Där får elever möjlighet att träna upp sin sociala 

förmåga genom olika övningar samt följa strukturer som skapar gemenskap. Elevgruppen ska 

också reflektera över hur lärande, samarbete och delaktighet har fungerat i gruppen. Olika 

ansvarsroller, där en gruppmedlem exempelvis får ansvar över att fördela ordet i gruppen, 

används oftast i ett kooperativt arbetssätt. Elever arbetar också mot ett gemensamt mål. 

Williams (2006) styrker detta då hon beskriver det kooperativa arbetssättet som en strategi som 

eftersträvar att elever använder varandra som läranderesurser, vilket innebär att ett lärande sker 

mellan elever. Hon poängterar att det inte bara är när elever har samma åsikter som det uppstår 

ett samlärande. Ett lärande sker i lika stor utsträckning mellan elever med olika åsikter. Därför 

är heterogena grupper där elever har olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter en 

förutsättning för ett kooperativt arbetssätt.  

Vid ett kollaborativt arbetssätt menar Davidson och Major (2014) däremot att lärares 

instruktioner för hur elever ska förhålla sig gentemot varandra och uppgiften är vägledande 

istället för styrande. Elever behöver inte arbeta med samma uppgift, de är heller inte beroende 

av varandra för att lösa uppgiften, men de ska använda varandra för att lära. Grupper består 

oftast av 2–5 elever och är slumpmässigt utvalda. Wiliam (2013) skriver att ett kollaborativt 

arbete gynnar alla elevers vidare kunskapsutveckling. Han menar att elevers matematiska 

kommunikation är av stor betydelse för vidare kunskapsutveckling vilket tränas vid ett 

kollaborativt arbetssätt. 
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Kooperativ och kollaborativ används ibland som synonymer till varandra. De båda arbetssätten 

har många likheter men också skillnader (Forslund Frykedal, 2008). Likheter mellan de båda 

arbetssätten är exempelvis att ett lärande sker i mindre grupper och att elever använder varandra 

som läranderesurser (Davidson & Major, 2014). Skillnader mellan ett kooperativt- och 

kollaborativt arbetssätt är bland annat att det kooperativa arbetssättet i större grad präglas av 

särskilda strukturer. Heterogena grupper tas fram inom ett kooperativt arbetssätt till skillnad 

från det kollaborativa arbetssättet där gruppindelning sker slumpmässigt. Även ansvarsroller 

används inom det kooperativa arbetssättet vilket inte används inom det kollaborativa (Davidson 

& Major, 2014). Eftersom elever inom det kooperativa arbetssättet följer en tydlig struktur när 

de arbetar tillsammans blir inte samarbete mellan gruppmedlemmarna av lika stor betydelse. 

Inom det kollaborativa däremot har samarbete mellan gruppmedlemmar en större betydelse 

eftersom ansvaret helt läggs på gruppmedlemmarna (Forslund Frykedal, 2008).  

En fördel med ett kooperativt arbetssätt är att särskilda strukturer följs för att grupparbetet ska 

fungera och gynna elevers kunskapsutveckling. Däremot kommunicerar elever mer med 

varandra vid ett kollaborativt arbetssätt kring hur en uppgift kan lösas. Det i sin tur gynnar det 

kritiska tänkandet vilket inte i samma utsträckning tränas vid ett kooperativt arbetssätt 

(Williams, 2006). Det kooperativa- och kollaborativa arbetssättet kan båda användas i 

matematikundervisning. Den ena varken utesluter eller är beroende av den andra och ingen är 

en utveckling av den andra (Pedagog Malmö, 2015). Vi har valt att använda begreppet 

kollaborativt arbetssätt utifrån Davidson och Majors (2014) beskrivning.  

2.2 Matematikundervisning utifrån ett kollaborativt arbetssätt  
Skolinspektionen beskriver matematikämnet som ett ämne där enskilt arbete i läroböcker är 

vanligt. Undervisning där elever får reflektera, resonera och samtala tillsammans med andra 

sker i mindre utsträckning. Att reflektera, resonera och samtala inom matematik är 

betydelsefullt för elevers kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2016). För att uppnå ny 

kunskap finns det två aspekter, process och produkt, att ha i åtanke. Process står för utveckling 

av vanor och attityder vid beräkningar, produkten står för det slutgiltiga resultatet. Process och 

produkt är lika viktiga och ska därför utgöra lika stora delar av undervisningen (Gustavsson, 

2002). Vägen till svaret är av stor betydelse och elever ska därför ges möjlighet att motivera 

vilken metod de använt vid uträkning av en uppgift. Detta är viktigt även om det leder till ett 

felaktigt svar (Jönsson, 2013).  Undervisning i matematik behöver fokusera på 

tillvägagångssättet för att på bästa sätt möjliggöra för elevers vidare kunskapsutveckling. 
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Gustavsson (2002) skriver om tyst kunskap och menar då kunskaper som elever inte uttrycker 

med ord. För att matematikkunskaper ska kunna användas i praktiken behöver de uttryckas och 

kommuniceras. Kunskaper består av både erfarenheter och reflektion, det är därför viktigt att 

elever ifrågasätter och reflekterar över matematiska uträkningar. Det är även något som 

Pettersson et al. (2014) betonar. De menar att det även behöver finnas ett tillåtande klimat i 

klassrummet där frågor och felaktiga svar accepteras då det påverkar i vilken utsträckning 

elever kommunicerar (Pettersson et al., 2014). Ett tillåtande klimat och lärares planering av 

matematikundervisning är därför betydande för att gynna elevers vidare kunskapsutveckling. 

I kommentarmaterial till kursplanen i matematik står det att matematik är ett kommunikativt 

ämne (Skolverket, 2017). Enligt kommentarmaterialet ska matematikundervisningen bland 

annat syfta till att tilltro till den egna förmågan skapas. Med det menas att elever vågar pröva 

nya idéer samt olika sätt att lösa uppgifter. Elever ska genom undervisning lära sig att 

kommunicera matematik med andra för att utbyta idéer och tankar. Förmågan att kommunicera 

matematik är viktig för vidare kunskapsutveckling inom matematik (Skolverket, 2017). 

Kommunikation inom matematik sker dock inte automatiskt, det är någonting som måste 

planeras. Elever behöver förberedas så att de ställer frågor och kommer med egna idéer. De 

behöver också vetskap om att vägen till svaret är viktigare än svaret i sig (Smith och Stein, 

2014).  Förutom ett klassrumsklimat där elever vågar pröva nya tankar och idéer behövs även 

förutsättningar för kommunikation. 

I vår tidigare litteraturöversikt skrevs ett kollaborativt arbetssätt fram som gynnsamt för elevers 

lärande. Ett kollaborativt arbetssätt är även gynnsamt för lärare då elevers kunskaper på ett 

enkelt och naturligt sätt synliggörs (Hansson & Nilsson, 2018). Williams (2006) menar att ett 

kollaborativt arbete utgörs av att elever i mindre grupper arbetar tillsammans och försöker lösa 

en uppgift. En fördel med ett kollaborativt arbetssätt är att gruppmedlemmar tillsammans ska 

komma fram till ett lämpligt tillvägagångssätt. Detta stimulerar det upptäckande lärandet då 

elever behöver pröva nya idéer och tillvägagångssätt tillsammans. Å ena sidan kan det uppstå 

konflikter vid ett kollaborativt arbetssätt. Å andra sidan ser dock Williams det som en fördel då 

oenigheter kan förse gruppmedlemmar med nya erfarenheter och kunskaper då de lär sig att 

bemöta andras åsikter.  

En annan fördel med elever som arbetar i mindre grupp är att elevers egna förklaringar är lättare 

för elever att förstå jämfört med förklaringar från lärare. När elever förklarar för någon annan 

kan de även själva få en djupare förståelse eftersom innehållet tydliggörs när det förklaras och 
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kan då ge nya insikter (Pettersson et al., 2014). Elever behöver både lyssna, se och vara 

delaktiga i hur andra löser uppgifter för att få bästa möjliga förståelse. Att arbeta tillsammans 

är dessutom ett effektivt och naturligt sätt för elever att ta del av olika sätt att lösa en uppgift 

(Jönsson, 2013). Matematikundervisning som utgår från ett kollaborativt arbetssätt kan påverka 

elevers matematiska resonemang positivt. 

2.2.1 Observationsstudiens problemområde 

Observationsstudien inriktar sig på kollaborativ matematikundervisning och dess påverkan på 

elevers förmåga att kommunicera och föra matematiska resonemang. Ett argument för 

observationsstudiens fokus är att matematikämnet enligt kommentarmaterial till kursplanen i 

matematik är kommunikativt (Skolverket, 2017). I läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet står det att samtal och argumentation är viktiga förmågor i matematik 

(Skolverket, 2018). Förmågan att kommunicera matematik är dessutom viktig för elevers vidare 

kunskapsutveckling, därför måste kunskaper kommuniceras för att gynna lärandet (Skolverket, 

2017).  

Ytterligare ett argument för observationsstudien är att ett kollaborativt arbetssätt inte bara 

gynnar elever, det gynnar även lärare. I den tidigare litteraturöversikten fann vi att elever 

synliggör sina kunskaper, inte bara för varandra utan även för lärare, när de arbetar och 

kommunicerar tillsammans i matematik. Resultatet av litteraturöversikten visar att 

synliggörandet och insamlandet av elevers kunskaper genom ett kollaborativt arbetssätt sker på 

ett naturligt sätt. Läraren kan sedan med hjälp av den insamlade informationen anpassa 

kommande undervisning för att på bästa sätt gynna elevers fortsatta kunskapsutveckling 

(Hansson & Nilsson, 2018).  

Ett annat argument för studien är att kommunikation och lärandemiljön har stor betydelse för 

elevers kunskapsutveckling vid ett kollaborativt arbetssätt. För att kommunikation ska ske 

behöver lärandemiljön vara tillåtande (Pettersson et al., 2014). Problemområdet visar 

sammantaget att kommunikation och tillåtande klimat i elevers lärandemiljö är två viktiga 

byggstenar inom matematikundervisningen. Av den anledningen är det av intresse att i 

observationsstudien undersöka hur ett kollaborativt arbetssätt kan påverka elevers förmåga att 

kommunicera och resonera inom matematik.   
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2.2.2 Syfte och frågeställning 

Observationsstudien är inriktad mot elevernas resonemang inom matematik. Syftet är att 

undersöka hur olika tillvägagångssätt vid uträkningar av matematiska uppgifter kan ske genom 

ett kollaborativt arbetssätt och vad som påverkar elevernas matematiska resonemang. Vår 

frågeställning är: 

- Vad kan påverka elevernas matematiska resonemang vid ett kollaborativt arbetssätt i 

årskurs 1? 
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3 Forskningsläge   
Andersson och Palm (2017) har genomfört en studie inom matematik i årskurs 4. De undersökte 

dels vilken effekt lärarkompetens har inom formativa arbetssätt, dels vilken påverkan det har 

på elevers kunskapsutveckling. Den insamlade empirin grundar sig i insamling av elevmaterial 

samt observationer av både lärare och elever. En del elever undervisades av lärare som använde 

sig av ett formativt arbetssätt. Elevresultat jämfördes sedan med elever som inte undervisats 

utifrån ett formativt arbetssätt. Resultatet visar att användning av ett formativt arbetssätt inom 

matematik gynnar elevers kunskapsutveckling. Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) 

skriver om fem nyckelstrategier som kan användas för ett formativt arbetssätt (se figur 1). De 

två första nyckelstrategierna handlar dels om hur undervisning utformas där eleverna är 

delaktiga och medvetna om kunskapsmål. Dels handlar det om hur undervisningen praktiskt 

äger rum för att elever ska få möjlighet att synliggöra sina kunskaper. De tre resterande 

nyckelstrategierna handlar om hur elever används i undervisningen som resurser åt varandra, 

hur de blir ägare av det egna lärandet samt om återkoppling som gynnar elevers 

kunskapsutveckling i matematik.  

 

Figur 1. Figuren presenterar de fem nyckelstrategier som används vid ett formativt arbetssätt utifrån 

Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam (2005). 

1. Utforma möjligheter för 
att elever ska känna sig 

delaktiga i undervisningen 
och förstå kunskapsmålen. 

2. Utforma ett klassrum där 
elevers kunskaper 

synliggörs. 

3. Lärare ger återkoppling 
som gör att elevers lärande 

ökar. 

4. Elever blir resurser för 
varandra så att lärandet 

ökar.  

5. Möjliggör för elever att 
själva bli ägare för sitt 

lärande. 

Av: Carolina Hansson och Ellinor Nilsson 
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Balan (2012) har i sin avhandling undersökt elevers självkänsla inom matematik med hjälp av 

de fem nyckelstrategierna. Studien genomfördes i två klasser på en gymnasieskola där en klass 

undervisades med, och den andra utan, de fem nyckelstrategierna. Studien genomfördes med 

syfte att undersöka hur ett formativt arbetssätt påverkar elevers självkänsla i matematik. 

Insamling av empiri gjordes med hjälp av enkäter, elevmaterial samt intervjuer med både lärare 

och elever. Resultatet visar att undervisning med de fem nyckelstrategierna för ett formativt 

arbetssätt har positiv inverkan på elevers inställning till återkoppling. Även tilltro till den egna 

förmågan inom matematik påverkas positivt av arbetssättet.  

De fem nyckelstrategierna skriver även Boström (2017) om i sin avhandling. Studien 

genomfördes i årskurs 4–9 där lärare intervjuades och observerades. Studiens syfte var att 

undersöka vikten av kunskap och förståelse kring det formativa arbetssättet. Resultatet visar å 

ena sidan att lärare behöver ha goda kunskaper om de fem nyckelstrategierna för att 

användandet ska gynna elevers lärande. Å andra sidan behöver dock eleverna stöd i hur de ska 

använda sig av varandras återkoppling för att det ska gynna lärandet. Även Green (2014) 

betonar i sin avhandling att användandet av de fem nyckelstrategierna är avgörande för dess 

effekt. Studien undersökte effekten av formativ återkoppling i matematik. Den insamlade 

empirin består av elevmaterial och intervjuer med elever på gymnasienivå. I likhet med 

Boströms avhandling visar resultatet att elever behöver få information om hur de ska kunna 

använda sig av återkoppling för att kunna nyttja den. Om informationen uteblir har formativ 

återkoppling ingen positiv effekt på elevers lärande. 

För att återkoppling mellan elever ska gynna kunskapsutvecklingen behöver de ges tillfälle att 

träna samt få stöd i hur återkoppling kan användas. Detta framkommer i en studie som 

genomfördes av Beesley, Clark, Dempsey och Tweed (2018). Studien genomfördes på middle 

school (motsvarande årskurs 5–7) med fokus på att undersöka hur formativ bedömning kan 

gynna elevers lärande inom matematik. Insamling av data skedde genom enkäter, intervjuer 

samt insamling av elevmaterial. Även Green (2014) menar att elever behöver stöd i hur 

återkoppling kan användas för att den ska gynna deras kunskapsutveckling. Det är även viktigt 

att återkoppling uttrycks på ett sätt så att elever förstår. Rodgers et al. (2015) har genomfört en 

studie på högskolenivå där skillnaden mellan lärar- och kamratbedömning undersöktes. 

Insamling av data skedde genom observationer och intervjuer med studenter. Resultatet visar 

att återkoppling mellan studenter till en början är tidskrävande. Det är även vanligt att 

återkoppling inledningsvis enbart innehåller positiva kommentarer. Efter hand förbättras dock 

kvaliteten på återkopplingen och innehållet blir mer formativt. Resultatet visar även att 



10 

 

återkoppling från studenter har en större inverkan på lärandet jämfört med när studenter enbart 

får återkoppling från lärare. Beesley et al. (2018) stödjer detta då de menar att elevers 

förklaringar av ett tillvägagångssätt är för elever lättare att förstå jämfört med förklaringar från 

lärare.  

Novita, Zulkardi och Hartono (2012) genomförde en studie i elementary och middle school 

(motsvarande förskoleklass–årskurs 7) där elevmaterial, intervjuer och observationer användes 

vid insamling av empiri. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar vid användning av ett 

formativt arbetssätt. Resultatet visar att svaret inom matematiska uppgifter oftast hamnar i 

fokus. Tankeprocessen däremot anses inte vara lika viktig. Novita et al. menar att det är viktigt 

att fokus läggs på tankeprocessen istället för svaret för att återkoppling ska kunna ges. Elever 

visar dessutom mer av sina kunskaper om fokus läggs på tankeprocessen istället för det rätta 

svaret. Liknande menar Green (2014) att när tankeprocessen är i fokus kan återkoppling riktas 

mot en specifik del av uträkningen. När återkopplingen riktas mot en specifik del påverkas 

elevers lärande positivt, detta eftersom det ofta finns steg i uträkningen som redan behärskas.  

Vidare menar Beesley et al. (2018) att elevers motivation påverkas positivt av att fokus läggs 

på uträkning och tankeprocess istället för på rätt svar. Om fokus är på det rätta svaret kan rädslan 

av att göra fel uppkomma vilket i sin tur kan utgöra ett hinder för vidare kunskapsutveckling. 

Booth, Lange, Koedinger och Newton (2012) genomförde en studie i middle school 

(motsvarande årskurs 5–7) med hjälp av insamlat elevmaterial. I studien undersöktes om elevers 

förklaringar för någon annan av rätt eller fel svar påverkade elevers begreppsförståelse inom 

matematik. Resultatet visade dels att elevers lärande gynnades av att förklara felaktiga svar vid 

matematiska uppgifter. Elever som förklarade felaktiga svar, antingen enbart eller i 

kombination med rätt svar, hade bättre förståelse än de som enbart förklarade rätt svar. Dels 

visade resultatet att det var mer gynnsamt för elever att förklara för någon annan jämfört med 

att arbeta enskilt. 

Forslund Frykedal (2008) har i sin avhandling genomfört en studie i årskurs 7 där elevers 

tillvägagångssätt undersöktes vid arbete tillsammans med andra genom observation och 

intervjuer. Resultatet visar bland annat att diskussioner och samarbete är viktiga delar vid 

grupparbete. Samarbete påverkar bland annat i vilken utsträckning elever känner gemenskap 

med gruppen, de blir även mer motiverade vid samarbete. Resultatet visar även att respons är 

av stor betydelse. Vid grupparbete syns en vilja att hjälpa medlemmar i gruppen och att ett 

gemensamt ansvars tas för uppgiften. Vid ett fungerande grupparbete finns dessutom möjlighet 
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till fördjupade kunskaper då fokus kan delas upp mellan gruppmedlemmarna, vilket inte i 

samma utsträckning är möjligt vid enskilt arbete. Burns, Pierson och Reddy (2014) skriver i sin 

studie om fördelar med att elever arbetar kollaborativt. Studien syftade till att undersöka 

skillnaden mellan kollaborativ- och traditionell undervisning i middle school (motsvarande 

årskurs 5–7). Insamlat material bestod av observationer och intervjuer med både elever och 

lärare. Resultatet visar att ett kollaborativt arbete medför att lärares roller förändras och att 

klassrumsklimatet därigenom blir mer tillåtande. Eftersom klassrumsklimatet blir mer tillåtande 

vågar elever i större utsträckning fråga efter hjälp. Ett kollaborativt arbete ger även elever 

möjlighet att synliggöra sina kunskaper vilket inte är möjligt i samma utsträckning vid 

traditionell undervisning i helklass.  

Inför grupparbete menar Forslund Frykedal (2008) att lärare behöver ha kunskaper kring 

uppgiftskonstruktion samt hur samarbete kan tränas. Ett fungerande samarbete har en positiv 

inverkan på grupparbetet vilket i sin tur leder till att elevers prestationer och 

kunskapsutveckling gynnas. Hoek och Seegers (2004) skriver i sin artikel om elevers samtal 

med varandra vid kollaborativt arbete. Studien undersökte hur elevers verbala kommunikation 

förändrades inom matematik då de antingen fick tydliga instruktioner eller enbart vägledning. 

Studien genomfördes på en yrkesutbildning med elever mellan 16 och 18 års ålder med hjälp 

av videodokumentationer och fältanteckningar. Resultatet visar att lärares instruktioner 

påverkar elevers samtal med varandra. Vid det kollaborativa arbetet gavs ofta vägledning 

istället för instruktioner. Detta gör att samtal blir mer utmanande och utforskande till skillnad 

från när instruktioner ges då kumulativa samtal1 är vanligare.  

Vidare konstaterar Forslund Frykedal (2008) att det finns faktorer som påverkar grupparbete. 

Några viktiga faktorer behandlar gruppens medlemmar och samarbete, uppgiftskonstruktion, 

relationer, mål samt tillit. Olika gruppkonstellationer har olika bidragande faktorer. Homogena 

grupper bidrar å ena sidan med trygghet. Å andra sidan ger heterogena grupper större möjlighet 

till andra perspektiv och därigenom även ny kunskap. Uppgiftskonstruktionen påverkar det 

kollaborativa arbetet då en ostrukturerad uppgift ger större möjlighet för gruppen att påverka 

arbetet och bidrar till gruppdiskussioner. Relationen mellan gruppmedlemmarna kan påverka 

utfallet av det kollaborativa arbetet. Om det inte finns någon relation mellan 

gruppmedlemmarna kan det uppstå svårigheter att arbeta tillsammans. Goda relationer skapar 

samarbete medan mindre goda relationer kan bidra till rivalitet mellan gruppmedlemmarna. 

                                                 
1 Ett växande samtal där deltagarna endast accepterar varandras idéer (Skolforskningsinstitutet, 2017). 
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Olika gruppmedlemmar kan ha olika höga krav på den egna prestationen vilket påverkar 

samarbete och resultat av grupparbetet. Den sista faktorn handlar om tillit som Forslund 

Frykedal menar behöver arbetas fram i gruppen för att gruppen ska fungera. Elever behöver 

vetskap om att de ska hjälpas åt, både genom ett personligt ansvar, men även ett gemensamt 

ansvar för allas deltagande i gruppen.  
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4 Metod 
I metodavsnittet presenteras inledningsvis en beskrivning av verksamheten där empirin samlats 

in. Fortsättningsvis beskrivs hur urvalet gjordes och vilka förutsättningar som fanns. Därefter 

beskrivs de olika lektionsmomenten som genomfördes där insamling av empirin skedde. Vidare 

presenteras hur den insamlade empirin har analyserats samt vilken analysmetod som har 

använts. De etiska aspekterna redogörs och avslutningsvis diskuteras observationsstudiens 

styrkor och svagheter i metoddiskussionen. 

4.1 Skola, förutsättningar och urval 
Studien genomfördes på en F-3 skola i Sverige med cirka 250 elever där vår 

verksamhetsförlagda utbildning ägde rum. Två klasser i årkurs 1 har medverkat i studien, i varje 

klass fanns en lärare samt en resursperson att tillgå. Vid insamling av empirin hade vi tillgång 

till flera grupprum. Material som fanns tillgängligt var exempelvis ipads, mini-

whiteboardtavlor och klossar. Insamling av empirin var begränsad till tre veckor. 

Observationsmetoden som användes för att dokumentera var videoobservation. Samtliga elever 

har deltagit i lektionsmomenten, däremot fick fem av eleverna på grund av samtyckeskravet 

inte delta i studien. Därför har en del av lektionsmomenten inte dokumenterats. Sammanlagt 

dokumenterades 31 elever vid totalt 35 observationstillfällen. 

Valet av hur gruppkonstellationerna organiserades varierade. En del grupper bestod av elever 

som befann sig på samma kunskapsnivåer medan andra grupper bestod av elever som befann 

sig på olika kunskapsnivåer. En del elever placerades tillsammans med anledning av sociala 

förhållanden, det vill säga att elever placerades i grupp med fokus på ett fungerande samarbete 

för att gynna elevers motivation och lärande. Stensmo (2008) menar att gruppindelning primärt 

ska ske utifrån sociala förhållanden. Detta för att grupparbete i första hand handlar om att 

utveckla sociala förmågor och att samarbeta. Vid gruppindelningarna var det i vissa fall 

nödvändigt att hänsyn togs till elevers sociala förmågor för att samarbete inom gruppen skulle 

uppstå. Mestadels sattes dock en kunskapsmässigt svag elev ihop med en kunskapsmässigt stark 

elev då elever med olika matematiska kunskaper förstår matematik på olika sätt. På så vis menar 

Boaler (2011) att de kan dra nytta av varandra.  

4.2 Lektionsmoment   
I studien har fyra lektionsmoment genomförts och videodokumenterats. Under samtliga 

lektionsmoment har eleverna haft tillgång till laborativt material för att praktiskt kunna visa 

tillvägagångssättet för varandra vid matematiska uträkningar. Eleverna arbetade i par med syfte 

att arbeta kollaborativt och på så vis vara läranderesurser åt varandra. Det första 
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lektionsmomentet bestod av arbete med matematikuppgifter på mini-whiteboardtavlor. En av 

eleverna skrev en matematikuppgift på whiteboardtavlan. På whiteboardtavlan skrev eleven ett 

likhetstecken samt ett additions- eller subtraktionstecken. Vid sidan om tecknen lade eleven 

klossar på alla platser utom en. Därefter fick den andra eleven besvara uppgiften genom att 

lägga dit klossar eller skriva på den plats som lämnats tom.  

Det andra lektionsmomentet var ”Kahoot!” som är en spelbaserad inlärningsplattform online. 

Till varje uppgift fanns fyra svarsalternativ och eleverna hade två minuter på sig att besvara 

varje uppgift. Eleverna fick två och två dela på en iPad för att tillsammans komma fram till ett 

svar då syftet var att de skulle samtala och hjälpa varandra. Det tredje lektionsmomentet var ett 

matematiskt memory med bilder på hönor och ägg. Spelet gick ut på att ta reda på hur många 

ägg som gömde sig under varje höna. Beroende på antalet hönor och hur många ägg som var 

synliga på korten skulle eleverna leta reda på det kort som visade det antal ägg som gömde sig 

under varje höna (se figur 2). I vissa fall fick eleverna även spela memory med tal, utan bilder, 

med syfte att utmana eleverna och differentiera undervisningen.   

Figur 2. Höns-memory med syfte att förstå likhetstecknets betydelse. 

Det sista lektionsmomentet var att eleverna skulle lägga ett pussel innehållande matematiska 

uppgifter. På varje pusselbit fanns en del av en bild samt en matematisk uppgift där ett tal 

fattades. Talen som fattades stod på en bricka där eleverna sedan skulle lägga ut pusselbitarna 

på rätt plats som till slut visade en färdig bild.  

4.3 Insamlingsmetod 
Vid insamlingen av empirin intogs ett icke-deltagande observationsperspektiv med en 

ostrukturerad samt styrd observationsmetod. Ett icke-deltagande observationsperspektiv 

användes eftersom endast eleverna deltog i lektionsmomenten, däremot kompletterades 

momenten med frågor från läraren vid tillfällen vilket gör att observationsmetoden även är 

styrd. Enligt Bryman (2011) innebär en ostrukturerad observation att observationen inte har 
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utgått från något schema där exempelvis specifika beteenden bockas av, vilket inte användes 

under observationsstudien. Bryman beskriver att en styrd observation innebär att observatören 

kan flika in eller förändra något som sker i en pågående aktivitet, vilket gjordes under 

videoobservationerna. Han poängterar att denna typ av observation även kan ske i en 

ostrukturerad observation. Bryman redogör även för en icke-deltagande observatör som innebär 

att observatören inte deltar i aktiviteten utan endast iakttar den. 

Det empiriska materialet samlades in under tre veckors tid med hjälp av videoobservationer. 

Bjørndal (2018) styrker videoobservation som observationsmetod då han menar att till skillnad 

från exempelvis observationsanteckningar kan videoobservationer ge en fylligare bild av vad 

som sker och ny information kan på så vis uppkomma. För att kunna observera en situation ur 

ett andra perspektiv behöver vi även se oss själva i ett utifrånperspektiv. Genom 

videoobservationer kan även tyst kommunikation observeras, därför har videoobservationer 

använts i studien. Bjørndal menar dock att videoobservationer kräver mycket förberedelser då 

brus och andra störningar lätt kan förekomma samt att kamerans läge är viktigt att ha i åtanke.  

4.4 Analysmetod 
Observationsstudien utgår från en kvalitativ ansats med syfte att fokusera på ett kollaborativt 

arbetssätt. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ ansats en undersökning som gjorts utifrån en 

frågeställning som följs av datainsamling, tolkning av data och ett resultat. En kvantitativ ansats 

däremot fokuserar på ett mätbart resultat, exempelvis genom enkäter som förklarar bakgrunden 

till forskningens fokus. I observationsstudien har en induktiv analysmetod använts, då 

kategorierna inte var förbestämda utan utformades utifrån observationerna, och på så vis har ett 

analysverktyg utformats. Efter att ha analyserat observationsstudiens insamlade empiri 

transkriberades det material där elevers resonemang synliggjordes (se bilaga A). Utifrån 

analysen framkom nio teman, dessa studerades och därefter analyserades studiens fyra 

kategorier fram (se figur 3).  
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Figur 3. Nio teman togs fram som sedan sammanställdes till fyra kategorier 

Kategorierna skrevs in i en analystabell där den insamlade empirin fördes in (se bilaga B). 

Fiktiva namn skrevs endast till de transkriberingar som senare presenteras i resultat- och 

analysdelen. Efter att empirin förts in i analystabellen kunde slutsatser dras. Insamlat material 

som inte var relevant för observationsstudien var då resonemang inte synliggjordes varken 

verbalt eller praktiskt. Totalt 32 observationstillfällen har därför använts i observationsstudien. 

Resultatet har uppkommit utifrån studiens kategorier som grundats utifrån frågeställningen: 

Vad kan påverka elevernas matematiska resonemang vid ett kollaborativt arbetssätt i årskurs 

1? 

4.5 Etiska aspekter 
Vid insamling av empirin i observationsstudien följdes fyra etiska aspekter. De fyra aspekterna 

som ska följas och kan påverka forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

u.å).  Informationskravet innebär enligt Björkdahl Ordell (2007) att forskaren ska meddela 

syftet med forskningen till de som deltar i studien, vilket gjordes genom en etikblankett som 

skickades till vårdnadshavare (se bilaga C). Vidare beskriver Björkdahl Ordell att 

samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över deltagandet, vilket uppfylldes 

då det var frivilligt för eleverna att delta trots att vårdnadshavare skrivit under etikblanketten. 

Björkdahl Ordell menar att konfidentialitetskravet följs när deltagarna avidentifieras, detta 

gjordes under transkriberingen då elevernas namn är fingerade. Slutligen har nyttjandekravet 

följts då materialet som har samlats in endast brukats i forskningssyfte. 

Gruppdynamik

Klassrumsklimat

Upprepning

Ifrågasätta

Förarbete

Samarbete

Tillvägagångssätt

Återkoppling

LektionsmomentLektionsmomentens betydelse

Tävlingsinstinkt

Rätt svar

Rivalitet



17 

 

4.6 Metoddiskussion 
Bryman (2011) diskuterar begreppen validitet och reliabilitet utifrån en kvalitativ forskning 

gentemot en kvantitativ forskning. Eftersom dessa två forskningsmetoder skiljer sig åt menar 

han att kriterierna för hur granskning ska ske bör vara olika. Ett sätt Bryman exemplifierar hur 

en kvalitativ forskning kan kontrollera dess validitet och reliabilitet är genom fyra 

tillförlitlighetskriterier. Kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera vilka har använts för observationsstudien.   

Trovärdighet innebär att det som observerats har dokumenterats på ett trovärdigt sätt. Ett 

trovärdigt sätt innebär att observationen förhåller sig till de regler som finns. Trovärdigheten 

innebär också att forskningen äger rum under en längre period samt att det tydligt framgår att 

forskningens inriktning är i fokus (Bryman, 2011). I observationsstudien har vi förhållit oss mot 

de fyra etiska aspekterna samt att vi har motiverat hur de följts upp. Tillvägagångsättet har skett 

utifrån videoobservationer som har analyserats flera gånger vilket ökar trovärdigheten. Studiens 

trovärdighet är hög då fokusområdet, kollaborativt arbetssätt, var medelpunkten under 

insamling av empirin. Studien visar på transparens då aktiviteterna som eleverna utförde har 

förklarats och motiverats. Analysmetoden var att titta på den insamlade empirin, transkribera 

materialet varpå teman togs fram. Därefter analyserades dessa teman och specificerades till 

kategorier. Kategorierna sattes in i en analystabell och sattes i relation med forskningsläget 

vilket senare mynnade ut i observationsstudiens resultat och analys.   

Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna användas och överföras till en annan miljö 

och kontext (Bryman, 2011). Överförbarheten i den här studien beskrevs tidigare under 

rubrikerna skola och urval, lektionsmoment samt datainsamling. Överförbarheten är inte 

tillräcklig för att kunna generaliseras då inte tillräckligt många elever, skolor och klasser 

deltagit. Däremot kan slutsatser dras utifrån de två klasser som har observerats.  

Brymans (2011) beskrivning angående delkriteriet pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet 

och innebär huruvida andra forskare kan upprepa och replikera en undersökning. Pålitligheten 

ökar i den här studien då forskningsprocessens olika faser har dokumenterats och beskrivits på 

ett utförligt sätt under rubrikerna skola och urval, lektionsmoment, datainsamling, etiska 

aspekter samt analysmetod. Strategin att eleverna arbetat kollaborativt med nivåskillnad har 

beskrivits och oavsett elevernas kunskapsnivåer, socioekonomisk bakgrund eller etnisk 

tillhörighet är alla elever som deltagit i forskningen en del av forskningsresultatet. 
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Vidare beskriver Bryman (2011) det sista delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera att 

det tydligt ska framgå i studien huruvida forskaren gjort några egna personliga värderingar i 

resultatet. Enligt Bryman ska det inte heller framgå att forskaren har påverkats av en tidigare 

teoretisk forskning. Vi har i vår studie valt att utifrån teman analysera fram kategorier och 

resultat. Då vi själva har tolkat fram teman och kategorier var subjektivitet svår att inte vidröra. 

Däremot anses det att vi inte gjort några personliga värderingar i resultatet trots att vi lärt känna 

eleverna under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har heller inte påverkats av 

forskningsläget under analysarbetet utan den teoretiska forskningen valde vi att implementera 

utifrån vår analys och de kategorier som vi senare tog fram. 

För att möjliggöra att elevers matematiska resonemang synliggjordes kunde några saker gjorts 

annorlunda. Kritik riktas exempelvis mot de klossar som har använts som laborativt material då 

de var hopfogbara med syfte att kunna göra 3D-moddeller och mönster. Detta gjorde att en del 

elever lade fokus på att bygga med klossarna istället för att föra matematiska resonemang. 

Kritik riktas även mot användandet av inlärningsplattformen ”Kahoot!” eftersom det fanns fyra 

svarsalternativ att välja mellan. Svarsalternativen kan ha påverkat elevernas resonemang, 

däremot såg vi även fördelar med de fyra svarsalternativen. Svarsalternativen gjorde att det 

uppstod diskussioner, som annars inte hade uppstått, om det önskade svaret inte var ett av 

alternativen. Eleverna hade två minuter på sig att svara på varje fråga, däremot kan 

inlärningsplattformen även användas som en frågetävling där tiden är mer begränsad. Några 

elever hade tidigare använt plattformen vid frågetävling och de upplevdes därför stressade över 

att komma fram till ett svar trots att det inte var befogat. Kritik kan även riktas mot resterande 

lektionsmoment då uppgifterna endast krävde ett kort svar, vilket i sin tur kan ha påverkat 

synliggörandet av elevers matematiska resonemang. Pettersson et al. (2014) menar att uppgifter 

med ett kort svar kan behöva kompletteras med följdfrågor för att tillvägagångssätt och 

resonemang ska synliggöras. Detta gjordes av läraren under de flesta observationerna, men inte 

alla. 
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5 Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys utifrån fyra kategorier som framkommit av insamlad empiri. 

Utifrån de fyra kategorierna gruppdynamik, förarbete, lektionsmoment och tävlingsinstinkt har 

ett påstående skapats som rubrik. Rubrikerna besvarar frågeställningen: Vad kan påverka 

elevernas matematiska resonemang vid ett kollaborativt arbetssätt i årskurs 1? 

5.1 Gruppdynamik påverkar resonemanget 
Resultatet av analysen visar att kumulativa samtal är förekommande. Elever accepterar och 

bygger ofta vidare på klasskamraters resonemang vid uträkningar utan att vara kritiska. Vid ett 

tillfälle kommer två elever fram till olika svar vid uträknandet av uppgiften 7 - __ = 4. Den ena 

eleven kommer fram till att svaret är 3, klasskamraten kommer fram till att svaret är 11. Den 

ena eleven litar på sin klasskamrat och de är sedan båda överens om att svaret är 11 (se bilaga 

A, film 23). Detta visar på att eleverna litar på varandras svar utan att förhöra sig om 

resonemanget. I exemplet nedan räknar eleverna ut uppgiften 20 - __ = 5 där en elev säger att 

svaret är 15. Klasskamraten upprepar svaret direkt efter vilket indikerar på ett antagande att 

klasskamraten svarar rätt och därför säger samma svar utan att reflektera över det. När de sedan 

resonerar hur de kom fram till svaret har eleven svårt att förklara och håller istället med sin 

klasskamrat. En anledning till att eleven inte ifrågasätter kan bero på att klasskamraten brukar 

ha rätt. En annan anledning kan vara att eleven inte vågar säga emot sin klasskamrat och istället 

väljer att hålla med (se bilaga A, film 16). De både exemplen visar att eleverna i liten 

utsträckning är kritiska, både till resonemang och svar, vid uträkningen. 

Film 16 – Kahoot! 

Per: 20 - __ = 5… 15! 

Lisa: 15! 

Lärare: Hur kan ni veta det? 

Per: Eeh, jag vet inte. 

Lärare: Förklara hur ni tänker, hur kan ni veta det? 

Per: Jag bara sa 15. 

Lärare: Men hur kunde ni veta att det blir 15? 

Lisa: Eeh, för att vi vet det, det är faktiskt jättesvårt att förklara… 

Per: Jag tänkte att… 20 – 5 = 15, minus 10 = 5. 

Lärare: Ahaa… 

Lisa: Jag tänkte ungefär så… 

 

I vilken utsträckning eleverna resonerar med varandra i resultatet varierar. De eleverna som 

känner varandra och har en relation sedan innan resonerar i större utsträckning med varandra 

än de eleverna som inte har en god relation. Vid goda relationer ger eleverna varandra tid att 

tänka och möjlighet att resonera, något de inte i samma utsträckning ger varandra när relationer 

inte finns. Beroende på relationen eleverna emellan varierar möjligheten att resonera. Eleverna 
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som inte har en god relation inväntar inte sin klasskamrat utan svarar hellre på uträkningen 

själv, enligt citatet nedan, till skillnad från eleverna som har en god relation (se bilaga A, film 

22). 

Film 22 – Memory 

Pelle: 5 + __ = 14 

Kim: Vet du vad det är? Det vet jag. Nio. 

Pelle: Nio. Var är nian? 

 

För eleverna med koncentrations- och samarbetssvårigheter visar resultatet att goda relationer 

har betydelse. Vid ett exempel har en av eleven svårt att sitta still och hålla fokus på uppgiften. 

De båda eleverna är vänner vilket påverkar utfallet av deras samarbete. Det vanligaste är att 

irritation uppstår när den ena eleven inte sköter sig. Avvikande handlingar kan tolkas som att 

eleven vill förstöra för sin klasskamrat, framförallt vid de tillfällen då eleverna inte har en god 

relation. Vid tillfällen då eleverna har en god relation finns acceptans för klasskamratens 

avvikande handlingar. Eleverna ser då inte uppförande som att eleven vill förstöra, de försöker 

trots olikheterna att samarbeta och arbeta vidare med uppgiften. Eleven med koncentrations- 

och samarbetssvårigheter kan tack vare relationen med den andra eleven delta. Eleverna i 

exemplet nedan har inte någon relation till varandra. Situationen kan indikera på att deras 

relation påverkar både möjligheten att tänka igenom uppgiften men också möjligheten till att 

resonera sig fram till ett svar (se bilaga A, film 13).  

Film 13 – Pussel 

Pia: __ - 3 = 16 

Måns: Jag vet, vet du allvarligt inte? 

Pia: (svarar inte)  

 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet på att kumulativa samtal är vanligare än utforskande 

samtal där eleverna delger sina resonemang. Även gruppkonstellationer vid ett kollaborativt 

arbetssätt påverkar i vilken utsträckning eleverna delger matematiska resonemang. Eleverna är 

i liten utsträckning kritiska till klasskamraters resonemang samt sina egna kunskaper, vilket 

påverkas av relationerna i gruppen. Det framkommer dock i resultatet att eleverna i liten 

utsträckning diskuterar och resonerar med varandra. Relationer är även särskilt avgörande för 

de eleverna med särskilda behov. Eleverna med särskilda behov kan delta i det kollaborativa 

arbetssättet om de känner sig trygga med gruppen och om gruppmedlemmarna accepterar 

varandras olikheter. Därför är relationer i gruppkonstellationen av betydelse för elevernas 

lärande. 
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5.2 Lärarens förarbete påverkar resonemanget 
Lektionsmomenten har konstruerats med utgångspunkt i ett kollaborativt arbetssätt med syfte 

att eleverna ska lösa uppgifter i samverkan med varandra. Trots det visar resultatet att eleverna 

i liten utsträckning samtalar och tar hjälp av varandra. Vid tillfällen då läraren sitter tillsammans 

med eleverna resonerar de och ger svar till läraren istället för till klasskamraten. Vid flertalet 

tillfällen frågar eleverna, både varandra och läraren, om de får hjälpa till att förklara. Det 

förekommer att eleverna berättar för klasskamraten att de vet vad svaret är när klasskamraten 

löser en uppgift, utan att hjälpa till. Exemplet nedan visar att den ena eleven vill hjälpa till, men 

att klasskamraten inte vill ha någon hjälp vilket i sin tur visar att eleverna inte förstått syftet 

med det kollaborativa arbetssättet (se bilaga A, film 10).  

Film 10 - Pussel 

Tindra: 18 - __ = 6. 

Klas: Jag vet vad det är, det är… får jag säga? 

Tindra: Nej. 

Klas: (Pekar på 12). 

Tindra: (Lägger pusselbiten på 12). 

 

Inför varje lektionsmoment förklarade läraren för eleverna att de skulle samtala och hjälpa 

varandra samt att uppgifterna skulle lösas tillsammans. Trots detta visar resultatet generellt att 

eleverna är inriktade på att arbeta enskilt och att invänta sin tur. Eleverna visar även en tendens 

att vilja komma fram till det rätta svaret så snabbt som möjligt. I exemplet nedan frågar en elev 

om det är okej att hjälpa till, trots att eleven inte kan svaret. På elevens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck går det att avläsa att eleven blir glad och förvånad över att det är okej att hjälpa 

till, vilket snabbt byts ut till irritation då eleven inte vet svaret. Även klasskamraten är osäker 

på svaret och försöker resonera sig fram till svaret genom att påpeka att de kan använda 

klossarna till hjälp. Av analysen framgår vikten av att eleverna så tidigt som möjligt får träna 

på att föra matematiska resonemang tillsammans med andra samt att de behöver förstå 

innebörden med det kollaborativa arbetssättet (se bilaga A, film 1).  

Film 1 – Memory 

Ola: Får jag säga? Fröken får jag säga? 

Filip: Ja det får du. 

Ola: Nej jag vet fan inte. 

Filip: Jag vet inte, eeh…. Vi måste räkna dem (tar klossarna), 12. 

Ola: Jag vet nio…NIO ÄR DET! 

 

Dialogen nedan visar att eleverna tar enskilda beslut utan att diskutera tillsammans med 

klasskamraten (se bilaga A, film 30). Eleverna frågar sällan efter en förklaring till 

klasskamraternas svar, istället går de vidare till nästa uppgift. När läraren sitter med och ställer 
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frågor synliggörs elevernas resonemang, vilket inte synliggörs i samma utsträckning när 

eleverna arbetar med varandra utan läraren.  

Film 30 – Pussel  

Cia: 13 tror jag. 

Fia:19 tror jag.                                                                                                                         

Cia: (Lägger pusselbiten på talet 13 och går vidare till nästa uppgift).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna behöver stöd i form av frågor för att de 

matematiska resonemangen ska synliggöras. Eleverna behöver en ökad förståelse för det 

kollaborativa arbetssättet för att lektionsmomenten ska gynna lärandet. Detta eftersom eleverna 

hellre resonerar tillsammans med läraren än med klasskamraten. Eleverna visar dessutom 

osäkerhet angående om det är tillåtet att samarbeta samt att en del av eleverna inte vill ha någon 

hjälp från klasskamraten. Eleverna har bristande kunskaper i hur ett kollaborativt arbete 

fungerar och hur de tillsammans med andra kan föra matematiska resonemang. 

5.3 Lektionsmomenten påverkar resonemanget   
Användandet av inlärningsplattformen ”Kahoot!” gör det svårt för eleverna att föra 

matematiska resonemang. Inlärningsplattformen gör eleverna stressade då tiden räknas ner och 

elevernas fokus är att komma fram till rätt svar istället för att resonera. I dialogen nedan 

använder eleverna kroppsspråk, uttrycket ”eeh” förekommer ofta, eleverna pratar fort, och de 

är märkbart stressade. I exemplet nedan får läraren avbryta för att eleverna ska förtydliga hur 

de resonerat (se bilaga A, film 2). ”Kahoot!” påverkar elevernas resonemang negativt på grund 

av den stress de uppvisar. Lektionsmoment som framkallar stress hos elever gynnar därför inte 

det kollaborativa arbetssättet eftersom de inte prioriterar att reflektera och resonera kring 

uppgiften och sina svar. 

Film 2 – Kahoot! 

Stina: Okej jag vet. 

Svante: Jag med 4. 

Stina: Ja. 

Svante: Eeh, ehm va? 

Stina: Det ska ju bli lika mycket. 

Svante: På båda sidorna. Eeh 3! 

Stina: Okej ehm...det var rätt. 

Lärare: Bra. Vill ni berätta lite hur ni tänkte? 

Svante: Eeh, för att eeh…4 plus 2 är 6 och                                                                            

3 plus någonting ska bli 6 och då lägger man till 3 till, så blir det 6! 

 

Lektionsmomentet där eleverna spelade höns-memory ger möjlighet för eleverna att resonera i 

större utsträckning än inlärningsplattformen ”Kahoot!”. Elevernas uppgift var att lista ut hur 

många ägg varje höns ruvar på. Enligt spelets regler ska varje höna ruva på lika många ägg, 

vilket några av eleverna bortser ifrån och därav får eleverna i grupperna olika svar. Höns-
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memory bidrar därför till att eleverna får träna på att resonera då olika antal ägg under varje 

höna leder till att svaret blir rätt i förhållande till likhetstecknets betydelse. Detta bidrar i sin tur 

till att eleverna får anledning att resonera med varandra för att komma fram till ett gemensamt 

svar. Höns-memory utmanar dessutom eleverna då kunskaper angående likhetstecknets 

betydelse inte är tillräckliga. Eleverna behöver även ha matematiska kunskaper för att dela upp 

äggen mellan hönorna. Detta bidrar till att svårighetsgraden varierar och därför är det en fördel 

för eleverna att hjälpa varandra och tillsammans resonera sig fram till ett svar. I exemplet nedan 

samarbetar eleverna och resonerar tillsammans för att räkna ut uppgiften (se bilaga A, film 3).  

Film 3 – Höns-memory 

Oskar: 2 plus 2 (blir avbruten av Karl). 

Karl: 1, 2, 3, vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 

Oskar: Alltså man måste sätta fingret där över och nu är det. Nej. Är 

lika med 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 12 är delat på 6 och då borde varje 

höna få 6! 

Karl: Ja! 

 

I lektionsmomentet där eleverna spelade pussel med hjälp av matematiska uppgifter visar 

resultatet att fokus läggs på bilderna på varje pusselbit istället för på uppgiften. Det 

framkommer att eleverna blir mer motiverade av pusslet än av uppgifterna i sig. Dialogen nedan 

visar att lektionsmomentet inte kräver att eleverna räknar ut uppgifterna för att klara av 

momentet. För att elevernas matematiska resonemang ska tränas behöver deras svar ifrågasättas 

av antingen klasskamraten eller av läraren (se bilaga A, film 11).  

Film 11 – Pussel  

Anna: (Tar upp ett kort) Hahaha. 

Pelle: Okej, det är ju 18 det ser man väl (lägger kortet på 18). 

Lärare: Vad är det för tal? __ - 5 = 13... 

Anna: Hahaha, vi vet redan var den ska vara. 

 

Eleverna skapar i ett av lektionsmomenten egna uppgifter med hjälp av mini-whiteboardtavlor 

och klossar. I lektionsmomentet har både för och nackdelar framkommit. Å ena sidan kan 

lektionsmomentens olikheter gällande styrande och mindre styrande moment vara det som 

påverkat elevernas möjligheter att föra matematiska resonemang. Momentet bestod av 

vägledning istället för instruktioner vilket gjorde att kumulativa samtal inte uppstod mellan 

eleverna. Istället öppnas det upp för diskussion när eleverna skapar egna uppgifter då 

klasskamraten har en tanke på hur uppgiften ska lösas och vilket svar som är rätt. Å andra sidan 

resulterade uppgiften vid en del tillfällen att diskussioner inte uppstod då uppgiften lämnades 

över till den andra att lösa, utan någon hjälp. Några av eleverna gjorde även för svåra uppgifter 

som de själva inte kunde räkna ut vilket också bidrog till att samarbete och resonemang uteblev.  
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För- och nackdelar har även framkommit gällande användandet av laborativt material. Å ena 

sidan visar resultatet att det laborativa materialet möjliggör för eleverna att träna på att resonera. 

Å andra sidan uppkommer svårigheter vid användandet av det laborativa materialet då klossarna 

kan sammanlänkas. Dialogen nedan visar hur det laborativa materialet används till annat än till 

uträkning av uppgiften. Eleverna är vid tillfället tre i gruppen vilket resulterar i att en av 

eleverna hamnar utanför resonemanget kring uppgiften (se bilaga A, film 21).  

Film 21 – Whiteboards  

Lina: Likhetstecknet, jag ska bara ringa in det. 

Hanna: 2 + _ = 5 

Viola: Gillar du inte min filmkamera? 

Lina: Nej… 

Viola: Jag har faktiskt byggt den helt själv! Ser du inte? Den är fin! 

Den filmar mig, hej allesammans! 

Hanna: 2 + __ = 5.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Lina: Likhetstecknet! 

Viola: Kolla min filmkamera, den filmar oss! 

 

För att summera visar resultatet att lektionsmoment som framkallar stress påverkar elevernas 

matematiska resonemang negativt vid ett kollaborativt arbetssätt. Stressen gör att eleverna 

fokuserar på att snabbt komma fram till ett svar utan att resonera. De ifrågasätter heller inte 

varandra trots att läraren stöttar eleverna med frågor. Lektionsmoment behöver även 

konstrueras så att alla eleverna på något sätt aktivt behöver delta. Eleverna behöver förstå syftet 

med det laborativa materialet då det ska användas för att underlätta matematiska resonemang. 

Momenten ska också till viss del vara styrande för att det ska finnas möjlighet för eleverna att 

resonera sig fram till ett svar. Är lektionsmomentet för styrt minimeras chanserna för eleverna 

att vara kreativa och prova sig fram.   

5.4 Tävlingsinstinkt påverkar resonemanget 
Resultatet visar att elevernas fokus är på det rätta svaret och inte på det matematiska 

resonemanget. I exemplet nedan spelar eleverna ”Kahoot!” och de har svårt för att komma fram 

till rätt svar. Den ena eleven förklarar hur uppgiften kan räknas ut och att svaret är tio. Den 

andra eleven hittar inte tio som ett av de fyra svarsalternativen. Då drar eleven slutsatsen att 

svaret är noll i stället. Den andra eleven funderar en kort stund och de drar sedan tillsammans 

slutsatsen att svaret är noll och inte tio. Uppgiften som eleverna ska lösa är 12 - 2 = __ - 10. 

Resultatet visar å ena sidan att eleverna resonerar då de båda kontrollerar med varandra om de 

ska välja noll eller inte. Å andra sidan är det ingen av eleverna som resonerar sig fram till varför 

svaret är noll (se bilaga A, film 2).  
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Film 2 – Kahoot! 

Svante: Okej nu.12 minus 2 är 10. 

Stina: Okej men då ska det vara 0. 

Svante: Jaha det här… 

Stina: Ska det vara 0? 

Svante: Det måste det vara... 

Stina: Ska jag trycka på 0? 

Svante: Ja. 

Båda samtidigt: (fel svar syns på skärmen) Neeeeej…. 

 

Resultatet visar också att eleverna uppvisar rivalitet och ett tävlingsinriktat fokus. I situationen 

nedan skapas en irritation då den ena eleven tycker sig förstå mer än sin klasskamrat. Eleven 

visar tydligt sitt missnöje med kroppsspråk och förklarar därefter för klasskamraten. En analys 

är att elevens missnöje hade kunnat undvikas om de hade tränats i att resonera och att ge 

varandra återkoppling. Återigen kan det konstateras att eleverna har bristfälliga kunskaper i hur 

ett kollaborativt arbete fungerar och vad det ska syfta till (se bilaga A, film 35).  

Film 35 – Pussel  

Fanny: Men kolla här. 

Andy: Nej lägg av! Kolla här. 

Fanny: Det ska bli lika med. 

Andy: Men ååhh. (Eleven slår sig själv i pannan och suckar). 

Fanny: Det ska bli… 

Andy: Men kolla här! Detta är ju rätt! För kolla här, vad blir 3 plus 3 

nej 3 plus 6?                                                                                                                

Fanny: 9.  

Andy: Och 5 tar man där då blir det ett mindre än 9                                                     

då kan man, det är ju 13 där och det är 15 och då blir det ju 18 där. 

 

Resultatet visar att ett kollaborativt arbetssätt bidrar till att elevernas fokus läggs på att vara 

bättre än sin klasskamrat och vikten av att snabbast komma fram till rätt svar istället för att 

samarbeta. Återigen kan det konstateras att eleverna behöver förstå syftet med det kollaborativa 

arbetssättet. Eleverna behöver mer kunskap om det kollaborativa arbetssättet för att eleverna 

ska arbeta med varandra istället för mot varandra och därigenom lära sig av varandra. Resultatet 

visar också att de flesta grupper inte diskuterat och resonerat sig fram till svaret, eleverna 

accepterar istället det klasskamraten säger. Vid tillfällen då de varit oense om vilket svar som 

är rätt uppstår sällan en nyfikenhet som leder till ett ifrågasättande, även här accepteras oftast 

klasskamratens svar, ibland i kombination med ett missnöjt kroppsspråk.  
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6 Resultatdiskussion  
Här diskuteras resultatet från observationsstudien i relation till forskningsläget utifrån 

frågeställningen: Vad kan påverka elevernas matematiska resonemang vid ett kollaborativt 

arbetssätt i årskurs 1? Inledningsvis diskuteras hur ett resonemang kan uppstå utifrån den 

sammansatta elevgruppen. Därefter diskuteras behovet av att lärare behöver planera, vägleda, 

anpassa och träna elever för att ett kollaborativt arbetssätt ska gynna elevers resonemang. 

Avslutningsvis diskuteras hur undervisningens konstruktion kan möjliggöra och hindra elevers 

matematiska resonemang. 

6.1 Gruppdynamikens betydelse och påverkan 
Observationsstudiens resultat visar att elevernas möjligheter att delge matematiska resonemang 

vid ett kollaborativt arbetssätt påverkas av gruppens sammansättning. Detta styrks av Forslund 

Frykedal (2008) då hon menar att ett kollaborativt arbetssätt påverkas av de individer som 

arbetar tillsammans. Relationen mellan individerna har stor betydelse för att samarbete ska 

kunna ske. Utöver relationer mellan gruppmedlemmarna menar hon att olikartade grupper, både 

gällande kunskapsnivå och personlighet, har betydelse. Vidare menar hon att det vid homogena 

grupper, det vill säga när gruppens medlemmar har liknande personligheter eller ligger på 

samma kunskapsnivå, upplevs större trygghet i gruppen. Heterogena grupper, där olika 

personlighetstyper blandas eller där medlemmar ligger på olika kunskapsnivåer, bidrar istället 

i större utsträckning till nya infallsvinklar och därigenom ny kunskap. Betydelsen av heterogena 

eller homogena gruppkonstellationer var något som även framkom i resultatet. Vi menar också 

att eleverna med särskilda behov i stor grad påverkas av gruppsammansättningen då trygghet 

är en avgörande faktor. Lärandet påverkas positivt om eleverna som sätts i samma grupp har 

goda relationer och känner trygghet, vilket även gör att eleverna i större utsträckning delger 

varandra matematiska resonemang.    

Forslund Frykedal (2008) skriver att grupparbete har många fördelar. Vid arbete i grupp kan 

innehållet delas upp mellan gruppmedlemmarna vilket innebär att varje gruppmedlem kan ta 

ansvar över en egen del av grupparbetet. Det möjliggör djupare kunskaper inom ett specifikt 

område. Dessa kunskaper delges sedan till gruppmedlemmarna vilket gör att lärandet gynnas 

mer jämfört med enskilt arbete. För att ett lärande ska ske vid grupparbete är det dock viktigt 

att elever samarbetar och diskuterar med varandra. I resultatet av observationsstudien 

framkommer det att eleverna i liten utsträckning resonerar med varandra. Detta trots 

uppmuntran och följdfrågor från läraren. Att elever samtalar med varandra är enligt Beesley et 

al. (2018) viktigt då de lättare förstår varandras resonemang jämfört med förklaringar från 
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lärare. Booth et al. (2012) menar dessutom att en elev som förklarar för en annan elev själv 

gynnas då egna förklaringar bidrar till djupare förståelse.  

Forslund Frykedal (2008) skriver om tillit som en viktig faktor vid ett kollaborativt arbetssätt. 

Tillit mellan gruppmedlemmar är ingenting som automatiskt finns utan är något som behöver 

tränas fram. Elever som tränat samarbete blir mer motiverade och känner större gemenskap med 

gruppen. Kommunikation mellan elever gynnas även av att samarbete tränas. Resultatet i 

observationsstudien visar att eleverna i liten utsträckning är kritiska till de svar klasskamrater 

delger och att samtalen blir kumulativa. De kumulativa samtalen bidrar till att eleverna inte 

resonerar med varandra utan istället accepterar varandras svar. Eleverna visar tilltro till sig 

själva genom att de vågar gissa sig fram till ett svar. Däremot resonerar de inte kring svarets 

rimlighet. Resultatet visar även att de inte verkar ha tillräcklig tilltro till de egna kunskaperna 

för att föra matematiska resonemang då dessa ofta uteblir. Balan (2012) menar att elevers tilltro 

till den egna förmågan påverkas positivt om ett formativt arbetssätt används med hjälp av de 

fem nyckelstrategierna. Den tillit som elever har, både gällande den egna förmågan och till sina 

klasskamrater, påverkar alltså i vilken utsträckning elever delger matematiska resonemang. För 

att möjliggöra för elever att resonera matematiskt menar vi att de fem nyckelstrategierna kan 

användas då tillit därigenom stärks. 

Boström (2017) skriver likt Balan (2012) om de fem nyckelstrategierna. En av de fem 

nyckelstrategierna handlar om kamratbedömning där elever ska fungera som resurser åt 

varandra. När elever är resurser åt varandra gynnas lärandet i större utsträckning än vad som 

sker vid enskilt arbete. I resultatet framkommer det att eleverna i liten utsträckning är kritiska 

och ifrågasättande gällande klasskamraters matematiska resonemang. Vi menar att detta även 

kan bero på elevernas tilltro till den egna förmågan. Tilltron till den egna förmågan påverkar i 

vilken utsträckning eleverna resonerar vid matematiska uppgifter. Om de matematiska 

resonemangen inte synliggörs blir det även svårt för eleverna att förhålla sig kritiskt och vara 

resurser åt varandra. Av den anledningen menar vi återigen att de fem nyckelstrategierna är 

gynnsamma för elevers matematiska resonemang. Vi menar att arbetssättet lockar fram 

elevernas matematiska resonemang som möjliggör för eleverna att vara resurser åt varandra, 

vilket i sin tur gynnar lärandet. 

Resultatet visar dock att eleverna endast vid ett fåtal tillfällen ger återkoppling till varandra. 

Rodgers et al. (2015) menar att återkoppling mellan elever gynnar lärandet mer än vid 

återkoppling från lärare. Däremot kan återkoppling mellan elever till en början ta mycket tid 

samt att innehållet i återkopplingen mestadels är summativ.  Boström (2017) påpekar dock att 
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elever till en början behöver tränas på att både ge och ta emot återkoppling från klasskamrater. 

Detta eftersom det till en början är svårt att veta hur återkopplingen ska användas. Hur 

återkopplingen ska användas är i sig viktigt att förstå för att lärandet ska gynnas. Burns et al. 

(2014) skriver om det kollaborativa arbetssättet och menar att arbetssättet bidrar till ett 

klassrumsklimat som gynnar elevers möjlighet till kommunikation. Det kollaborativa 

arbetssättet bidrar till att elevers resonemang synliggörs samt att de i större utsträckning frågar 

varandra om hjälp. Som tidigare nämnts bidrar de fem nyckelstrategierna till att elevers 

matematiska resonemang synliggörs vilket i sin tur gynnar elevers lärande (Balan, 2012). 

Boström (2017) menar dock att det är viktigt att lärare har goda kunskaper i hur 

nyckelstrategierna ska användas för att användandet ska gynna elevers lärande.  

6.2 Lärares förarbete vid ett kollaborativt arbetssätt 
I resultatet framkommer det att eleverna endast vid ett fåtal tillfällen ger varandra återkoppling. 

Vid ett kollaborativt arbete är återkoppling en viktig del (Forslund Frykedal, 2008). För att 

elevers kunskapsutveckling ska gynnas behöver de tränas i hur återkoppling kan användas. Om 

kunskaperna angående hur återkoppling kan användas uteblir har återkopplingen ingen positiv 

inverkan på elevers lärande (Beesley et al., 2018; Boström, 2017). Enligt Green (2014) är det 

inte bara viktigt att elever lär sig att ge och ta emot återkoppling. Det är även viktigt att läraren 

anpassar återkopplingens mängd och språk till de specifika eleverna. Lärares anpassning av 

återkoppling är i sig viktig eftersom det fungerar förberedande för elever inför att de ska ge 

återkoppling till varandra. Görs inte detta kan elever trots träning ha svårt att ta till sig 

återkopplingen. Vi hävdar därför att lärares planering och förarbete inför ett kollaborativt 

arbetssätt är viktigt. Läraren behöver ge eleverna möjlighet att träna på återkoppling vilket 

gynnar elevers matematiska resonemang och deras vidare kunskapsutveckling. 

Hur instruktioner ges påverkar elevers kommunikation och resonemang. Vägledning istället för 

styrande instruktioner har en positiv inverkan. Vägledande instruktioner gör att samtalen mellan 

elever blir mer utforskande. Vid styrande instruktioner blir samtalen istället mer kumulativa 

(Hoek & Seegers, 2004). Detta var något som även framkom genom analysen. Det var vanligt 

att eleverna upprepade varandras svar, speciellt vid de lektionsmoment vars instruktioner var 

styrande. Lektionsmomentet där eleverna arbetade med mini-whiteboardtavlor innefattade 

vägledning istället för styrande instruktioner och vid detta lektionsmoment förekom inte 

kumulativa samtal. Av den anledningen är det inte bara viktigt att läraren ger elever möjlighet 

att träna på återkoppling. Det är också viktigt att lärare har i åtanke hur instruktioner ges för att 

ge eleverna tillfälle att resonera inom matematik.  
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Resultatet i observationsstudien visar att eleverna är osäkra på om det är tillåtet att samarbeta. 

Eleverna resonerade mer frekvent med läraren än med sina klasskamrater. Innan eleverna 

hjälper sina klasskamrater frågar de antingen läraren eller klasskompisen om de får hjälpa till. 

Detta tyder på bristande kunskaper angående ett kollaborativt arbetssätt. För att eleverna ska 

utveckla förmågan att resonera inom matematik behöver de förstå hur ett kollaborativt arbetssätt 

fungerar. De behöver också förstå att de ökar sina egna kunskaper genom att hjälpa andra. Detta 

hävdar även Forslund Frykedal (2008) då hon skriver att elever behöver känna till vad det 

kollaborativa arbetet går ut på. Elever behöver också känna till det personliga ansvar som krävs 

för den egna insatsen vid kollaborativt arbete, men också det personliga ansvaret för 

gruppmedlemmarnas medverkan i gruppen.  

6.3 Möjligheter och svårigheter vid matematiska lektionsmoment  
Studiens resultat visar att lektionsmomenten har betydelse för hur eleverna tar sig an uppgifter 

samt i vilken utsträckning de samtalar och resonerar med varandra. Resultatet visar även att det 

laborativa materialet både kan underlätta och försvåra för elevers resonemang inom matematik. 

Forslund Frykedal (2008) poängterar vikten av att lärare har kunskaper i hur undervisning ska 

konstrueras för att gynna elevers vidare kunskapsutveckling. Hon poängterar även vikten av att 

lärare har kunskaper i hur samarbete kan tränas. Vi menar att lärare inte bara behöver ha 

lektionsmomenten i åtanke vid planering av undervisning utan även vilket laborativt material 

som används. Det laborativa materialet används som ett hjälpmedel vid uträkningar och 

resonemang inom matematik. Därför är det av stor vikt att elever förstår syftet med det 

laborativa materialet och att det ger elever möjlighet att delge matematiska resonemang. 

Forslund Frykedal (2008) skriver fram att ostrukturerade uppgifter gynnar grupparbete då det 

bidrar till diskussioner mellan gruppmedlemmarna. Vi menar dock att lektionsmoment till viss 

del behöver vara styrande då det annars kan uppstå svårigheter i gruppen. Dels kan eleverna 

behöva stöd i form av frågor eller en checklista för att de matematiska resonemangen ska 

synliggöras, dels för att elevernas arbete ska fokuseras på undervisningens syfte. Det laborativa 

materialet används som ett hjälpmedel vid resonemang och uträkningar inom matematik. 

Därför är det av stor vikt att lärare väljer material som ger möjligheter för elever att träna på 

matematiska resonemang och inte bidrar till att elever förlorar koncentrationen. 

Som tidigare nämnts skriver Forslund Frykedal (2008) om goda relationer vid grupparbete och 

dess betydelse för att gynna elevers lärande. Goda relationer är även viktigt vid samarbete och 

det i sin tur påverkar eventuell rivaliteten mellan gruppmedlemmarna. I resultatet framkom det 

vanligt att eleverna arbetar mot varandra istället för med varandra och att det vid spel uppstår 
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rivalitet. Eleverna visade strävan efter att vara bättre än sina klasskompisar och att räkna ut 

uppgifter snabbast. Rivaliteten bidrar då i sin tur till att eleverna inte hjälper varandra. När 

eleverna inte hjälper varandra delges inte heller de matematiska resonemangen. Forslund 

Frykedal menar även att elevernas personliga mål kan påverka hur samarbetet i gruppen blir 

vilket kan ha påverkat utfallet av vårt resultat.  

Beesley et al. (2018) menar att det är viktigt att fokus läggs på tankeprocessen. Om fokus istället 

läggs på svaret minskar elevers motivation samt att rädslan för att göra fel kan utgöra ett hinder. 

Av analysen framgick det att fokus ofta var på svaret av en uträkning istället för på 

tankeprocessen. För att elevers tankeprocess ska synliggöras krävs det att eleverna delger de 

matematiska resonemangen, antingen verbalt eller praktiskt. Elevers matematiska resonemang 

synliggörs ofta inte av sig själv utan kräver följdfrågor. Novita et al. (2012) och Green (2014) 

betonar också vikten av att tankeprocessen lyfts fram då det underlättar vid återkoppling. 

Återkoppling kan då ges på en del av uträkningen vilket påverkar elevers lärande positivt. Booth 

et al. (2012) poängterar vikten av att fokus läggs på tankeprocessen istället för på rätt svar. Att 

låta elever resonera kring felaktiga svar bidrar till bättre förståelse jämfört med när elever 

resonerar kring rätt svar.  

6.4 Slutsats & implikation 
Sammanfattningsvis har observationsstudien undersökt påverkan vid ett kollaborativt arbetssätt 

med fokus på elevers matematiska resonemang. Studien har mynnat ut i slutsatsen att tre 

faktorer har en avgörande betydelse. De tre faktorerna är gruppdynamik, förarbete och 

lektionsmoment. En slutsats är även att fem nyckelstrategier för ett formativt arbetssätt               

(se figur 1) kan användas för att de dels har en positiv påverkan på de tre faktorerna, dels för 

att de gynnar elevers matematiska resonemang.  

Gruppdynamik är en viktig faktor för att elever ska delge matematiska resonemang. 

Observationsstudien visar att trygghet och tillit krävs, både till den egna förmågan samt till 

övriga gruppmedlemmar, för att elever ska delge matematiska resonemang. Den andra faktorn, 

förarbete, handlar om det arbete som lärare gör innan ett kollaborativt arbetssätt för att nå ett 

gynnsamt lärande. Vi anser däremot att den viktigaste aspekten när det gäller lärares förarbete 

är elevers förståelse för det kollaborativa arbetssättet. För att det kollaborativa arbetssättet ska 

mynna ut i ett lärande behöver elever ha förståelse för vad det kollaborativa arbetssättet syftar 

till samt hur de förväntas arbeta. Den sista faktorn handlar om lektionsmoment då det påverkar 

elevers matematiska resonemang. Vid analysarbetet fanns både lektionsmoment och 

tävlingsinstinkt som kategorier. Dessa har sammanfogats till en gemensam faktor då 



31 

 

tävlingsinstinkt beror på vad elever utför under lektionen. För att elever ska resonera med 

varandra utan att rivalitet uppstår menar vi att de, förutom att förstå syftet med det kollaborativa 

arbetssättet, behöver förstå att de arbetar tillsammans. Det är därför viktigt att lärare planerar 

lektionsmoment som möjliggör för elever att resonera tillsammans utan att rivalitet uppstår.  

De tre faktorerna, gruppdynamik, förarbete och lektionsmoment, anser vi vara beroende av 

varandra då endast en av dem inte kan bidra till att elever delger sina matematiska resonemang. 

Det vi dessutom kommit fram till är vikten av lärares kompetens gällande ett kollaborativt 

arbetssätt. Detta för att lärare har den största inverkan på de tre faktorerna som sedan i sin tur 

påverkar elevers matematiska resonemang.  

Figur 4. Tre faktorer som är beroende av lärarkompetens och påverkar elevers matematiska resonemang 

vid ett kollaborativt arbetssätt. 

En lärdom vi tar med oss är att ett kollaborativt arbetssätt kan användas redan i årskurs 1. Detta 

för att resultatet av de artiklar och avhandlingar som använts, som exempelvis Boström (2017) 

och Rodgers et al. (2015) med studier upp till högskolenivå, har kunnat överföras till vår 

observationsstudie. Vi menar att elever, genom att redan i årskurs 1 introducera arbetssättet, lär 

sig att resonera och dela med sig av sina kunskaper. Det leder till att elever får en bredare 

förståelse för matematikämnet vilket i sin tur gör att observationsstudien är relevant för 

läraryrket. Kunskapsluckor som anses vara relevanta för vidare forskning är hur elevers 

självinsikt vid ett kollaborativt arbetssätt kan påverkas, exempelvis genom videoobservationer. 

Detta med syfte att elever då får syn på hur de själva kan påverka och påverkas av sin 

omgivning. 
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Bilaga A – Transkription 
Film 1 – Memory 

Ola: Får jag säga? Fröken får jag säga? 

Filip: Ja det får du. 

Ola: Nej jag vet fan inte. 

Filip: Jag vet inte, eeh…. Vi måste räkna dem (tar klossarna), 12 

Ola: Jag vet nio…NIO ÄR DET! 

Filip: Nej vi har redan haft nio 

Ola: Jag vet, åtta. 

Filip: Okej. Då får jag börja den här gången. 

Ola: NEEEJ 

Filip: Okej. 

 

Film 2 – Kahoot! 

Stina: Okej jag vet 

Svante: Jag med 4  

Stina: Ja 

Svante: Eeh, ehm va? 

Stina: Det ska ju bli lika mycket  

Svante: På båda sidorna. Eeh 3! 

Stina: Okej ehm...det var rätt 

Lärare: Bra. Vill ni berätta lite hur ni tänkte? 

Svante: Eeh, för att eeh…4 plus 2 är 6 och 3 plus någonting ska bli 6 och då lägger man till 3 till, så blir det 6! 

Svante: Okej nu…12 minus 2 är 10 

Stina: Okej men då ska det va 0 

Svante: Jaha det här… 

Stina: Ska det va 0? 

Svante: Det måste det vara 

Stina: Ska jag trycka på 0? 

Svante: Ja. 

Båda samtidigt: (fel svar syns på skärmen) Neeeeej…. 

 

 

Film 3 – Höns-memory 

Oskar: 2 plus 2… (blir avbruten av Karl). 

Karl: 1, 2, 3, vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 

Oskar: Alltså man måste sätta fingret där över och nu är det. Nej. Är lika med 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 12 är delat på 

6 och då borde varje höna få 6! 

Karl: Ja! 

Oscar: Du får börja denna gången.  

Karl: 1, 2, 3 

 

Film 10 – Pussel 

Tindra: 18- __ = 6  

Klas: Jag vet vad det är, det är… får jag säga? 

Tindra: Nej. 

Klas: (Pekar på 12) 

Tindra: (Lägger pusselbiten på 12). 

 

Film 11 – Pussel 

Anna: (Tar upp ett kort) Hahaha 

Pelle: Okej, det är ju 18 det ser man väl (lägger kortet på 18). 

Lärare: Var är det för tal? __ - 5 = 13… 

Anna: Hahaha, vi vet redan var den ska vara. 

 

Film 13 – Pussel 

Pia: __ - 3 = 16 

Måns: Jag vet, vet du allvarligt inte? 

Pia: (svarar inte)  

Lärare: vet du eller vill du ha lite hjälp? 
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Pia: (nickar) 

Lärare: Hjälp? 

Pia: (nickar) 

Lärare: Ska vi räkna med dessa (klossar)?  

Pia: (nickar) 

Lärare: Hur kan man räkna då?  __ - 3 = 16, ska du hjälpa till att räkna med dessa?  

Måns: Ska jag säga svaret? 

Lärare: Du kan ge oss lite tips på hur vi kan tänka? 

Måns: Jag vet faktiskt inte 

Lärare: Ska det vara mer eller mindre här (pekar på sidan med __ - 3), än vad det är där (pekar på sidan med 16)?  

Måns: Mer. 

Pia: Mer. 

Lärare: Varför? 

Måns: För annars blir det inte jämt på båda sidorna. 

Lärare: Hur mycket mer ska det vara? 

Måns: 13 

Lärare: 13? 

Måns: Ja. 

Lärare: Hur menar du? 

Måns: 13 är svaret. 

Lärare: Om vi skriver 13 här (skriver 13 på linjen). 13 – 3 vad blir det? 

Måns: 16 

Lärare: 13 + 3 är 16. 

Måns: Jaha! Jaa nu vet jag! Jag vet vad det är! 

Lärare: Vad är det då? 

Pia: Jag tror jag vet… 

Lärare: Gissa. 

Måns: Jag vet! 

Pia: 19. 

Lärare: Hur tänkte du då? 

Måns: Ja det är 19. 

Pia: Eh, för jag räknade uppåt.  

Lärare: Från? 

Pia: 19, 18, 17, 16 (visar på tallinjen). 

Lärare: Hur tänkte du, likadant? 

Måns: Japp. 

 

Film 16 – Pussel  

Per: 20 - __ = 5… 15! 

Lisa: 15! 

Lärare: Hur kan ni veta det? 

Per: Eeh, jag vet inte. 

Lärare: Förklara hur ni tänker, hur kan ni veta det? 

Per: Jag bara sa 15. 

Lärare: Men hur kunde ni veta att det blir 15? 

Lisa: Eeh, för att vi vet det, det är faktiskt jättesvårt att förklara… 

Per: Jag tänkte att… 20 – 5 = 15, minus 10 = 5. 

Lärare: Ahaa… 

Lisa: Jag tänkte ungefär så… 

 

Film 21 – Whiteboards 

Lina: Likhetstecknet, jag ska bara ringa in det. 

Hanna: 2 + __ = 5 

Viola: Gillar du inte min filmkamera? 

Lina: Nej… 

Viola: Jag har faktiskt byggt den helt själv! Ser du inte? Den är fin! Den filmar mig, hej allesammans! 

Hanna: 2 + __ = 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Lina: Likhetstecknet! 

Viola: Kolla min filmkamera, den filmar oss! 
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Film 22 – Memory 

Pelle: 5 + __ = 14 

Kim: Vet du vad det är? Det vet jag. Nio. 

Pelle: Nio. Var är nian? 

 

Film 23 – Memory  

Hanna: 4 minus… kolla 8 – 4… 

Linda: Vad sa du? 8 minus nåt… 

Hanna: Är lika med nåt… Vet du vad det blir? 

Linda: Någonting, vänta 4 – 7… kolla här 4 minus. 

Hanna: Men tyst jag ska räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Det ska vara 11. 

Linda: Nej hallå kolla 4 

Hanna: Nej kolla här någonting 

Linda: Är lika med… 4 det är någonting som ska blir 

Hanna: Och så ska det bli, bli 4 

Linda: Nej men 7 minus 4, för kolla, 7 – 4 1, 2, 3, 4 

Hanna: Nej men det ska stå nåt 

Linda: Nej men ta bara upp nån 

Hanna: Nej men det ska ju stå 11 där 

Linda: Men ta 11 då 

Hanna: Men det ska bli 4 

Linda: Jaha okej men kör 

Hanna: (vänder 3 men vänder tillbaka den igen) 

 

Film 30 – Pussel 

Cia: 13 tror jag  

Fia: 19 tror jag   

Cia: (Lägger pusselbiten på talet 13 och går vidare till nästa uppgift). Den är 12. Nej den är 17! Eller nej,  

Fia: Jojojo det är det  

Cia: Nej men kolla här, så ska det vara (eleven fokuserar på bilderna på pusslet och lägger ihop bilderna). 

Fia: Vad ska vi ta då? 

Cia: Vänta, nej vi har gjort fel här. Vi flyttar ner ett steg så (eleven fokuserar återigen på bilderna och ser att 

mönstret inte stämmer).   

 

Film 35 – Pussel 

Andy: Det ska vara tio 

Fanny: nej  

Andy: Jo, för 10 plus tre är ju lika med 13 och det ska bli tretton 

Fanny: Vänta va! Då e… 

Andy: Kolla här (eleven drar pusselbiten ifrån den andra eleven till sig själv). 

Fanny: Men kolla här 

Andy: Nej lägg av! Kolla här 

Fanny: Det ska bli lika med 

Andy: Men ååhh. (Eleven slår sig själv i pannan och suckar) 

Fanny: Det ska bli… 

Andy: Men kolla här! Detta är ju rätt! För kolla här. Vad blir 3 plus 3 nej 3 plus 6?  

Fanny: 9  

Andy: Och 5 tar man där då blir det ett mindre än 9 då kan man, det är ju 13 där och det är 15 och då blir det ju 

18 där. 

Fanny: Kolla! 13 plus … 

Andy: 5 är lika med 18!  
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Bilaga B – Analystabell 

Film Starttid Gruppdynamik Förarbete Lektionsmoment Tävlingsinstinkt Lektionsmoment 
Fiktiva  

namn 

1 00:30  X   Memory Ola och Filip 

2 01:57   X  Kahoot! - 

2 02:54    X Kahoot! Stina och Svante 

3 02:24   X  Höns-memory Karl och Oskar 

4 01:10   X  Höns-memory - 

4 12:05 X    Höns-memory - 

5 00:00  X X  Klossar på whiteboards - 

5 00:00 X    Klossar på whiteboards - 

6 02:35   X  Kahoot! - 

6 03:15  X   Kahoot! - 

7 00:00   X  Klossar på whiteboards - 

8 00:25  X   Höns-memory - 

9 00:00   X  Klossar på whiteboards - 

10 01:21  X   Pussel Klas och Tindra 

11 01:56  X   Pussel - 

11 05:35   X  Pussel Anna och Pelle 

11 06:60  X   Pussel - 

11 07:55 X    Pussel - 

12 00:00  X   Pussel - 

13 01:52 
X 

 
   Pussel Pia och Måns 

13 03:50 X    Pussel - 

13 09:18   X  Pussel - 
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Film Starttid Gruppdynamik Förarbete Lektionsmoment Tävlingsinstinkt Lektionsmoment 
Fiktiva  

namn 

14 03:10  X   Pussel - 

14 04:00 X    Pussel - 

15 02:28    X Pussel - 

15 03:17    X Pussel - 

16 00:10  X   Pussel Per och Lisa 

16 05:27 X    Pussel - 

16 08:15   X  Pussel - 

16 13:27   X  Pussel - 

17 12:15  X   Höns-memory - 

17 16:43 X    Höns-memory - 

18 01:11   X  Kahoot! - 

18 03:22   X  Kahoot! - 

18 04:10   X  Kahoot! - 

21 02:20 X    Klossar på whiteboards - 

21 06:35   X  Klossar på whiteboards - 

21 06:55 X    Klossar på whiteboards - 

21 13:55   X  Klossar på whiteboards Lina, Hanna och Viola. 

22 00:00    X Memory Pelle och Kim 

22 03:42 X    Memory - 

22 04:20    X Memory - 

22 06:30 X    Memory - 

23 03:00  X   Memory - 

23 05:00 X    Memory - 

23 06:00   X 
 

 
Memory - 
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Film Starttid Gruppdynamik Förarbete Lektionsmoment Tävlingsinstinkt Lektionsmoment 
Fiktiva  

namn 

23 09:10  X   Memory - 

23 10:50    X Memory - 

23 17:15 X    Memory Hanna och Linda 

24 01:55    X Memory - 

24 03:00  X   Memory - 

24 03:25    X Memory - 

25 00:00   X   Whiteboard - 

26 00:00   X   Whiteboard - 

27 00:00   X   Whiteboard - 

29 04:24  X    Pussel - 

29 02:15   X   Pussel - 

30 01:00   X  Pussel  

30 02:40  X    Pussel Cia och Fia 

31 00:21 X    Pussel - 

32 02:42  X    Pussel - 

33 03:10  X    Pussel - 

34 01:35  X   Pussel - 

35 01:40  X  X Pussel Andy och Fanny 

35 02:50 X    Pussel  
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Bilaga C – 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 2019 kommer Carolina Hansson och Ellinor Nilsson som går sin 
sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. 
Carolina och Ellinor kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att gagna elevernas 
utveckling och lärande. Dokumentationen ligger till grund för ett utvecklingsarbete samt 
utveckling av handledning. Arbetet handlar om matematiska problemlösningsuppgifter 
inom området, massa och volym. Arbetet kommer också handla om kamratrespons inom 
samma område.  
 
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 används för utveckling och utbildning (forskning, utvecklings- och 
examensarbete).  
 
Kontakta mig om du/ni har några frågor. För att studenterna skall kunna planera sina 
uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  
 
Vänliga hälsningar 
Jaana Nehez (kursansvarig)  
Mail: Jaana.Nehez@hh.se. 070-382 75 72 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn dokumenteras 

 NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  
 
Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 
 
Datum   
............................................................................................................................. ...................... 
Vårdnadshavares namnteckning 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Carolina Hansson
Ellinor Nilsson


