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Sammanfattning Det har visat sig att när elever får möjlighet att resonera för sina 

lösningsförslag ökar deras förståelse. Forskning visar att grupparbete har god 

effekt i arbetet med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik, trots 

detta har grupparbete som arbetsform minskat. Ett grupparbete kan inte 

endast appliceras, utan ett samarbete måste också finnas för att det ska vara 

gynnsamt. Av den orsaken undersöker studien hur elever i årskurs 1 resonerar 

och samarbetar i grupp i arbetet med problemlösning i matematik. 

Avsaknaden av tidigare forskning som berör årskurs 1 elevers resonemang 

gör studien unik. Syftet med studien är att bidra till en större förståelse för 

hur elever i lägre åldrar samarbetar i grupp när de arbetar med 

problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik. För att besvara 

frågeställningen: På vilket sätt använder sig elever av resonemangsförmågan 

i arbetet med problemlösningsuppgifter i grupp i årskurs 1? har fem grupper 

om fyra elever studerats. Studien har en kvalitativ ansats där olika 

gruppkonstellationer i årskurs 1 har observerats under fem tillfällen.  

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från fyra centrala begrepp; metanivå, 

objektnivå, effektiv och ineffektiv kommunikation med inspiration från 

Palmér och Van Bomméls (2016) analysverktyg. Det sociokulturella 

perspektivet har också varit en del av denna studie. Från resultatdelen 

framkom det att elever får större möjlighet att resonera i grupp än när de 

arbetar enskilt. Slutligen gav resultatet att laborativt material var ett effektivt 

hjälpmedel för att förstärka sitt resonemang och gav dessutom möjligheten 

att bygga vidare på resonemang. De didaktiska implikationerna denna studie 

medför är att problemlösningsarbete i grupp kräver utrymme i grundskolans 

tidigare år. Det möjliggör att elever får öva sin samarbets- och 

resonemangsförmåga från en tidig ålder. Studien synliggör hur elever 

använder resonemangsförmågan genom att analysera kommunikationen 

utifrån meta- och objektnivå. Lärdomar vi tar med oss från studien är att det 

är givande för elever att arbeta i grupp redan i årskurs ett, och få chansen att 

öva och utveckla samarbets- och resonemangsförmågan. Ett exempel på 

vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur laborativa hjälpmedel 

bidrar när elever resonerar i grupp i arbetet med problemlösningsuppgifter i 

ämnet matematik..  

Nyckelord Grundskola, grupparbete, matematik, problemlösning, resonemangsförmåga, 

samarbete, kommunikation, lågstadiet.  

   

Handledare Patrik Lilja 

Claes Malmberg 

 

  



 
 

Förord 

Efter att ha avslutat kursen matematik för grundlärare F-3 på högskolan i Halmstad upplevdes 

ett ökat intresse för problemlösningsuppgifter vilket bidrog till att vårt första examensarbete 

som besvarade frågeställningen: Vilka strategier för problemlösning kan lärare använda sig 

av i sin undervisning?. Ett av resultaten från arbetet var att grupparbete kan gynna arbetet 

med problemlösningsuppgifter. Under den verksamhetsförlagda utbildning framkom insikten 

att elever i årskurs 1 behövde utveckla både samarbets- och resonemangsförmågan i arbetet 

med problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. I arbetet vill vi förmedla 

kunskaper vad verksamma och kommande lärare behöver tänka på när de låter elever arbeta 

med problemlösningsuppgifter, för att elever ska kunna nå ytterligare kunskaper.  

  

Vi vill tacka våra handledare för stöd under arbetets gång, för deras givande kommentarer 

och kloka tankar. Tacksamhet riktas även till studenterna i vår handledargrupp för intressanta 

samtal och deras goda råd. Slutligen vill vi tacka Mattias Rundberg för att ha inspirerat oss 

till att vilja skriva om detta ämnesområde. Arbetsfördelningen har fördelats lika under 

arbetets gång. Delar har skrivits separat och sedan bearbetats gemensamt för att få in bådas 

tankar genom hela arbetet. 

  

Isabelle F Jämsén 

Frida Nilsson 
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1. Inledning 

Läroplanen (Skolverket, 2018) förändras i den takt som samhället utvecklas. Till följd av detta 

har tidigare kunskaper som anses viktiga ersatts med nya. Framtida yrkesliv består inte längre 

av enkla rutinuppgifter som likställs med de i matematikböckerna utan har utvecklats till ett 

mer digitaliserat samhälle med olika problem som uppstår dagligen. Läroplanen (Skolverket, 

2018:56-57) innehåller flera olika arbetsområden som ska undervisas inom matematik. En av 

dessa delar är problemlösningsuppgifter och ska arbetas med redan från förskoleklass. 

Problemlösningsuppgifter i ämnet matematik kan arbetas med både individuellt och enskilt. 

Hammar-Chiriac (2013:27-28) framför att ett flertal forskare, bland annat Gilles och Ashmans 

(2003) förklaring om hur lärandet i grupp har ett flertal fördelar till skillnad från det 

individuella arbetet. Det beskrivs att trots alla fördelar med arbetet i grupp, tycks lärare 

fortfarande vara tveksamma till utnyttjandet av grupparbete i undervisningssammanhang.  

Stensmo (2008:176) förklarar att anledningen till detta är lärarens bristande förmåga i att få 

eleverna att förstå uppgifterna och att lyckas skapa ett samarbete i gruppen. 

 

Under våra praktikperioder insågs det att klasser inte arbetar särskilt mycket med 

problemlösningsuppgifter. När eleverna väl arbetar med problemlösningsuppgifter uppstod 

frustration eftersom de inte visste hur de skulle ta sig an uppgiften när räknesättet inte tydligt 

framkom. Under examensarbete 1 (Jämsén & Nilsson, 2018) var fokusområdet; vilka strategier 

lärare kan använda sig av vid arbetet med problemlösning inom matematik i sin undervisning. 

Ett av resultaten i kunskapsöversikten var att elevers kunskap förbättras när de arbetar i grupp. 

Vygotskij är en av flera som har forskat om skillnaden mellan vad individen kan lära sig på 

egen hand och vad individen kan lära sig i stöttning av en mer kompetent person. Vygotskijs 

(Ahlberg, 1995:42) tankar om detta associeras till grupparbete under detta arbete,    när elever 

får möjlighet att befinna sig i olika gruppkonstellationer. Cross, Woods och Schweingruber 

(2009) lyfter att matematisk kommunikation är särskilt viktig för de yngre barnen eftersom de 

behöver lära sig beskriva hur de gör för att lösa en uppgift. De menar att när elever får 

möjligheten att arbeta med problemuppgifter muntligt tvingas de att beskriva lösningar med 

egna ord. 

 

Problemlösningsuppgifter når dessutom bättre resultat när de arbetas med i grupp än av 

enskilda elever menar Stensmo (2008:175). Vidare resonerar Karlsson och Kilborn (2015:31) 

att elevers resonemang är en viktig del inom problemlösning och beskriver i likhet med 

Stensmo (2008), att elever skapar större förståelse för problemet om en lagom stor grupp får ta 

del av varandras lösningsstrategier. Elever fokuserar hellre på det rätta svaret än hur de kommit 

fram till en lösning. Palmér och Van Bommel (2016:86) belyser av den orsaken att det är desto 

viktigare att uppmuntra elever till att förklara hur de tänkt oavsett om det är rätt eller fel. 

Följden av att lärare enbart får höra ett svar utan resonemang resulterar i att det är svårt för 

läraren att förstå hur de löst uppgiften (2016:30). Palmér och Van Bommel (2016:25) beskriver 

ett sätt att analysera elevers kommunikation är med hjälp av begreppen: effektiv, ineffektiv, 

objektnivå och metanivå. Dessa begrepp kommer att presenteras under centrala begrepp och 

användas i som analysverktyg. 
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Elever behöver tränas i att argumentera för sina lösningsstrategier och utveckla sin 

resonemangsförmåga. Om elever dessutom får utrymmet att utveckla resonemangsförmågan i 

grupp, får ytterligare elever lyssna på ett lösningsförslag. Om elever använder läroböcker i 

matematik får de förmodligen inte samma möjlighet att förklara hur de tänkt, eftersom fokus 

är på ett svar och inte resonemanget i lösningen. Grupparbetet kan bestå av bättre och sämre 

samarbeten, med kommunikation på olika nivåer. Av den orsaken fanns intresset att undersöka 

hur samarbetet och resonemangsförmågan fungerar i arbetet med problemlösningsuppgifter i 

årskurs 1.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Arbetets bakgrund består av sex underrubriker som belyser de mest centrala delarna av studien. 

De centrala delarna är väsentliga för den forskning som framförs, som vidare diskuteras i 

resultatdiskussionen. Kapitlet inleds med en utförlig beskrivning av studiens definition av 

problemlösningsuppgifter inom matematik utifrån olika forskare. Därefter presenteras de fem 

förmågorna. Vidare framförs en beskrivning vad läroplanen nämner om vilket utrymme 

problemlösningsuppgifter ska ha i undervisningen och hur elever ska ges möjlighet att arbeta i 

grupp, Avslutningsvis presenteras tidigare forskning och övrig litteratur under tre rubriker; 

effekten av grupparbete, samarbetets betydelse och modellera tillsammans. Kapitlet avslutas 

med en kort sammanfattning av forskningsresultaten. 

2.1 Definitioner av problemlösningsuppgifter 

Kärre och De Ron (2016) framför att matematisk problemlösning beskrivs på olika sätt, men 

framhåller att den vanligaste beskrivningen av ett matematiskt problem är relationen mellan 

något som är bekant och något som är obekant. Ofta handlar det om tillvägagångssättet i 

uppgiften som eleverna inte känner till (Palmér & Van Bommel, 2016:14). Kärre och De Ron 

(2016) betonar dessutom att alla ser ett problem på olika sätt, och att det som är ett problem för 

någon, kan vara en enkel uppgift för någon annan. Det beror på personens tidigare kunskaper, 

färdigheter och tekniker hur den matematiska problemlösningen ska angripas. Även Palmér 

och Van Bommel (2016:14) uppmärksammar att en uppgift kan upplevas som en rutinuppgift 

för en elev, men istället vara ett problem som behöver bearbetas ett flertal gånger för en annan. 

Denna studie framför i likhet med Palmér och Van Bommels (2016:14) förklaring att 

tillvägagångssättet är en viktig del i arbetet med problemlösningsuppgifter.  

 

Palmér och Van Bommel (2016:15) förklarar hur en problemlösningsuppgift bör konstrueras. 

De framför sina tankar kring ett rikt problem, och avser att ett rikt problem ska innehålla 

följande delar: introduktion av viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier, lätta att 

förstå, alla elever ska ha möjligheten att arbeta med den, upplevas som en utmaning, kräva 

ansträngning, tillåtas ta tid och de ska kunna lösas på flera olika sätt med olika strategier och 

representationer. Palmér och Van Bommel (2016:15) belyser att dessa rika problem ska kunna 

skapa förutsättningar för en matematisk diskussion till skillnad från ett problem som inte 

innehåller dessa delar. Hammar-Chiriac (2013:43) menar att problemlösningsuppgifter kan 

användas för att öva elever i att argumentera och stå för sina åsikter.  

 

2.2 De fem matematiska förmågorna  

Häggblom (2013) presenterar fem förmågor som matematikundervisningen utgår ifrån. 

Förmågorna är inte anknutna till specifika matematiska innehåll, utan avsikten är att elever ska 

använda sig av förmågorna i olika situationer när de räknar matematik. De fem förmågorna 

inom matematik är begreppsförmågan, resonemangsförmågan, problemlösningsförmågan, 

kommunikationsförmågan och metodförmågan. Studien kommer att inrikta sig främst på 

resonemangsförmågan. Karlsson et al. (2015:17) framför att en förutsättning för att bli en god 
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problemlösare är att eleven har en förmåga att resonera inom det aktuella ämnet. 

Resonemangsförmågan definierar Häggblom (2013:198) som att eleven kan argumentera och 

förklara lösningen till ett problem, samt uppskatta om det är rimligt. Häggblom (2013:201) 

uttrycker att när lärare eller elever ställer frågor till varandra, ges elever möjlighet att utveckla 

sin resonemangsförmåga eftersom de får chansen att reflektera över sina svar. 

Kommunikationsförmågan är nära kopplad till begreppsförmågan som även kan vara viktig när 

elever löser matematiska problem. Kommunikationsförmågan utvecklas och hjälper elever att 

uttrycka sitt tänkande och lär sig resonera matematiskt. Vidare hjälper 

kommunikationsförmågan elever att våga göra antaganden när de stöter på problem 

(Häggblom, 2013:44). 

 

Enligt Piaget (1970) utvecklar elever sin resonemangsförmåga i 12 års ålder, medan nyare 

forskning (Björklund, 2007; Kilpatrick et al., 2005; Reis, 2011) visar att yngre elever resonerar 

tyst för sig själva eller tillsammans med andra elever i uttänkta aktiviteter. Om lärare skapar 

möjlighet och tillfällen för resonemang kan elever likväl som 12-åringar föra matematiska 

resonemang. När elever får möjligheten att diskutera med andra i grupp övas och utmanas 

elevers förmåga att resonera. Häggblom (2013:196) förklarar att när elever får möjlighet att 

föra ett muntligt resonemang utvecklas deras förståelse. Elevers resonemang kan dessutom 

hjälpa lärare att förstå hur de tänkt vid fel svar, påpekar Häggblom (2013:197). Lärare får då 

chansen att förstå bakomliggande tankar och på så sätt stötta upp vid svårigheter. Ytterligare 

en positiv effekt av att elever får använda sig av sin resonemangsförmåga är de blir medvetna 

om sina tankar och rättar ofta till uppkomna tankefel.  

2.3 Läroplanens koppling till problemlösning och grupparbete 

I denna studie är problemlösning i ämnet matematiken en central del. Under rubriken “syfte” i 

läroplanen (Skolverket, 2018:54) framförs det att undervisningen ska bidra till att elever 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat. Elever ska även ges förutsättningar att utveckla 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Förutsättningarna ska 

utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer, samt beskriva 

och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.  Problemlösning har en egen 

rubrik under det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2018:55). Där presenteras det att 

elever i årskurs 1-3 ska arbeta med strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer 

och matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. I slutet av 

årskurs tre ska elever utifrån kunskapskraven (Skolverket, 2018) kunna lösa enkla problem i 

elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till 

problemets karaktär. Eleven ska även kunna beskriva tillvägagångssätt och ge enkla omdömen 

om resultatens rimlighet.  

 

Begrepp såsom grupparbete och samarbete redogörs i läroplanens (Skolverket, 2018) texter. 

Läroplanen (Skolverket, 2018:6) beskriver att skolans undervisning ska organiseras så att 

elever möts och arbetar tillsammans, där förmågor prövas och utvecklas. Vidare beskrivs det 

att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att dessa åsikter kommer 
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fram. Skolan ska betona betydelsen av personliga ställningstagande och ge möjligheter till 

sådant. Slutligen ska elever få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Detta ger oss kunskapen att även vår 

läroplan framför elever bör arbeta tillsammans för att utvecklas. När elever arbetar tillsammans 

med andra får de chansen att bilda egna åsikter och övar sin resonemangsförmåga.  

2.4 Effekten av grupparbete  

Grupparbetet som arbetsform har minskat i klassrummet sedan slutet av 1900-talet 

uppmärksammar Stensmo (2008:175). Hammar-Chiriac (2013:37) belyser fyra förutsättningar 

vid grupparbete. Under första punkten beskrivs att alla gruppmedlemmar måste känna ett 

personligt ansvar för gruppen och ha en vilja att arbeta mot samma mål. Under andra punkten 

framförs att grupparbetet är jämt fördelat mellan gruppmedlemmarna. Under den tredje 

punkten konstateras att alla i gruppen behöver vara överens om gruppens förmåga att komma 

fram till en lösning. Den fjärde och sista punkten innebär att alla i gruppen skapar en gemensam 

identitet som skapar en samhörighet i gruppen. Genom att följa dessa fyra punkter ska ett lyckat 

resultat vid grupparbete kunna uppnås förklarar Hammar-Chiriac (2013:37). 

  

Likaså har Kaldi, Filippatou och Anthopoulou (2014) i sin fallstudie, där de undersökt 

effektiviteten av ett strukturerat kooperativt arbete på lågstadiet kommit fram till att  det 

kooperativa arbetet leder till att elever får möjlighet att delge och ta del av andra 

gruppmedlemmars strategier vid arbetet med problemlösningsuppgifter i ämnet matematik. 

Palmér (2010:63) beskriver hur kluriga matematikproblem är ett passande område att använda 

vid grupparbete i smågrupper. Även Stensmo (2008:175) förklarar att just 

problemlösningsuppgifter ofta når bättre resultat när de arbetas med i grupp än av enskilda 

elever. Grupparbete i små grupper leder till att elever får chansen att lära sig nya begrepp, öva 

på att lösa problem samt muntlig språkträning (Stensmo, 2008:175). Karlsson och Kilborn 

(2015:17) förklarar möjligheterna till att lösa ett problem ökar när eleverna arbetar med 

kamrater då de får chansen att diskutera tillsammans, men de nämner också att kan vara givande 

för eleven att diskutera med en lärare. De nämner också att resonemang är en viktig del inom 

problemlösning och att det brukar bli givande om en enligt Karlsson och Kilborn (2015:31) 

lagom stor grupp får sitta ner och delge varandra sina lösningsstrategier. Granström (2006) 

beskriver att gruppdeltagare som får möjligheten att öva på att arbeta i grupp ökar chansen till 

ett bra grupparbete. 

 

Jern (2016:116) beskriver ordet roller som något som används i en organisation eller grupp, så 

kallade formella roller. Ett tydligt exempel är valet av lagkapten i ett fotbollslag. Jern 

(2013:116) menar att om eleverna får olika funktioner och uppgifter, skapar det klarhet kring 

hur uppgiften ska kunna genomföras i grupparbetet. När eleven blir tilldelad en roll vet den 

själv och övriga gruppmedlemmar vad som förväntas av varje individ. Jern (2013:116) nämner 

även informella roller, vilket hen beskriver som de roller som växer fram vid ett grupparbete 

för att ett samarbete ska fungera. Det kan exempelvis vara att någon i gruppen själv väljer att 

skriva ner det gruppen diskuterar, de menar alltså att informella roller växer fram i gruppen. 
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Å andra sidan framhäver både Karlsson (2015) och Ahlberg (1995) att samarbete i grupp kan 

vara problematiskt. Grøver-Aukrust (2003:170) menar att maktförhållanden som inte är kända 

för eleverna ändå har en inverkan på elevers interaktion i samtal. Även Stensmo (2008:183) 

framför några punkter som anses vara dilemman när elever arbetar i grupp. Några exempel på 

detta är; att vissa elever tar över samtalet och talar mycket och andra inte alls, att många elever 

lyssnar på elever med hög status eftersom de anses vara mer kompetenta, att elever inte har 

tillräcklig kunskap om hur ett samarbete ska gå till och slutligen att det förekommer för lite 

interaktion mellan eleverna så att det inte blir ett “egentligt” grupparbete (Stensmo, 2008:183). 

Forskning har visat att om elever får tillfälle att träna på att arbeta i grupp skapas ett bra 

samarbete i gruppen (Hammar-Chiriac, 2013). Vidare beskriver Hammar-Chiriac (2013) att för 

att skapa ett meningsfullt grupparbete som bygger på demokratiska arbetssätt, räckte det med 

att öva under minst två tillfällen.  

 

Ramani och Brownell (2014) har i en studie undersökt hur barn arbetar med problemlösning i 

grupp. Målet med grupparbete framskriver Ramani och Brownell (2014) är att elever lär genom 

att ta del av andras lösningsförslag och på så sätt även tänka längre. Flera studier visar att elever 

lär sig mer när de arbetar i grupp än när de arbetar självständigt (Ramani & Brownell, 2014). 

Å andra sidan kan yngre elever ha svårt att arbeta tillsammans i grupp.  Kaldi, Filippatou och 

Anthopoulou (2014) har i sin studie undersökt effektiviteten av ett strukturerat kooperativt 

grupparbete i grundskolan. Resultatet i deras studie visar att grupparbeten med 

problemlösningsuppgifter ökar motivationen hos eleverna, och att socialt lärande med positiv 

interaktion mellan olika nivåer gynnar yngre elevers utveckling. Resultatet av studien visade 

även att elevernas innehållskunskap förbättrades efter att ha arbetat strukturerat i grupp. 

Fördelen med kooperativt arbete var att eleverna fick ta del av andra elevers uppfattningar. 

Eleverna som deltog i studien fick dessutom en ändrad syn på kooperativt lärande, vilket var 

positivt. Hammar-Chiriac (2013:29) påvisar att när en elevgrupp samverkar tillsammans 

utvecklas en förståelse för den gemensamma uppgiften. Vidare beskriver Hammar-Chiriac 

(2013:29) behovet av att elever bidrar och stöttar sina kamraters lärande. 

 

Lowrie (2011) har i en studie låtit unga elever på lågstadiet arbeta med realistiska 

problemlösningsuppgifter i grupp inom ämnet matematik. Lowrie (2011) menar dock att det 

ofta var någon elev i gruppen som var dominerande, oftast en högpresterande elev och 

grupparbetet av den orsaken inte blev helt likvärdigt. Lowrie (2011) lyfter dessutom fram att 

elever ofta har svårt att komma fram till en gemensam lösning. Hen menar att lärare förväntar 

sig att eleverna ska engagera sig för att lösa uppgiften tillsammans, men att det istället kan bli 

så att elever arbetar självständigt med uppgiften. Vidare beskrivs det att de elevledda samtalen 

uppmuntrade samtliga elever i studien att delge sina idéer för varandra (Lowrie, 2011), och i 

linje med Hennessy et al. (2015) studie, framför Lowrie (2011) att grupparbetet medförde ett 

ökat engagemang hos eleverna till att lösa uppgifterna. 

 

I en avhandling skriven av Forslund-Frykedal (2008) behandlas grupparbete där syftet var att 

öka kunskapen och förståelsen om grupparbete och gruppuppgifter på låg- och mellanstadiet, 

samt hur grupparbete kan användas i skolan. I studien diskuteras uppgiftens påverkan för 

grupparbetet. Forslund-Frykedal (2008:139) menar att en uppgift bör ha tydlig struktur för att 
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skapa förutsättningarna för ett samarbete, eftersom en uppgift som ökar elevernas motivation 

också ökar motivationen för ett givande samarbete. Forslund-Frykedal (2008:145) framför 

också att gruppens sammansättning kan spela en stor roll för att grupparbetet ska fungera. Hen 

diskuterar att elever med högre ambitioner ofta anser att grupparbetet kan bli en börda eftersom 

de ofta tar både sitt eget och andra gruppmedlemmars ansvar. Elever med lägre ambitioner 

anser att det kan vara skönt eftersom de inte behöver ta sig an hela arbetet på egen hand. Av 

den orsaken kan gruppens olika ambitionsnivåer vara något som bör funderas över menar 

Forslund-Frykedal (2008:146). Lowrie (2011) belyser att det är viktigt att elever som arbetar i 

grupp visar respekt och engagemang för att kunna samarbeta med varandra. Även Forslund-

Frykedal (2008) understryker vikten av att grupperna är konstruerade på så sätt att alla får 

chansen att vara delaktiga och bli respekterade, vilket ska anpassas efter olika individer. 

Samtidigt beskriver hen att samarbetsträning av olika former ökar samarbetsförmågan 

(Forslund-Frykedal, 2008). 

 

Christe, Tolmie, Thurston, Howe och Topping (2008) beskriver i sin studie fördelar med att 

arbeta i grupp inom ämnet matematik. De beskriver att lågstadielever som får arbeta i grupp 

får chansen att dela med sig av instruktioner, förklaringar och lösningar. De menar att detta 

leder till ett effektivt samarbete eftersom eleven får chansen att ta del av olika förklaringar och 

sedan tillsammans komma fram till ett resultat. Christe et al. (2008) påstår att just 

problemlösningsuppgifter i grupp är något som uppmuntrar till delning av idéer och 

förklaringar. Webb, Franke, De, Freaund, Shein och Melkonian (2008) har i sin studie 

undersökt hur lärares instruktioner utvecklar arbetet i grupp. De framför att samarbete i grupp 

har potential att utveckla elevers lärande. De framför att eleverna ofta hade problem att förklara 

sin uträkning på egen hand. Webb et al. (2008) lät i sin studie lärarna gå in i grupparbetet och 

ställa frågor, de menar att detta gjorde att eleverna kunde resonera bättre än om de fick arbeta 

självständigt. På detta sätt fick eleverna chansen att gå tillbaka i uppgiften och motivera sina 

val, vilket gjorde att grupparbetet blev mer givande. 

 

2.5 Samarbetets betydelse 

Samarbetet beskrivs som målet med grupparbetet. Hammar-Chiriac (2013:15) använder sig av 

begreppet cooperative learning och används för att övergripande beskriva olika 

grupparbetsmetoder. Begreppet översätts till samarbetsinlärning, vilket är ett smalare begrepp 

än grupparbete eftersom samarbetet är desto mer i fokus. Samarbetsinlärning riktar sig till en 

lärandemiljö där elever arbetar gemensamt för att nå ett gemensamt mål (Hammar-Chiriac 

(2013:15). Palmér och Van Bommel (2016:24) framför att samarbete kan leda till att elever får 

förståelse för andras resonemang och åsikter då de får ta del av andras uppfattningar av 

uppgiften när de arbetar i grupp. Palmér och Van Bommel (2016:24) menar dock att arbetet 

inte alltid blir meningsfullt bara för att de får chansen att arbeta tillsammans. 

Problemlösningsuppgiftens olika delar, såsom innehåll, kontext och struktur gör att alla elever 

tar sig an specifika uppgifter på olika sätt. Å andra sidan menar de att elever måste få chansen 

att samtala, diskutera och jämföra problemlösningsuppgifter för att komma fram till en lösning 

tillsammans med andra. 
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I arbetet med problemlösning är det eleverna själva som påverkar processen fram till målet, 

vilket främjar samarbetet (Palmér & Van Bommel, 2016:32). Samarbete är inte något elever 

lär sig på första försöket utan det är viktigt att läraren funderar över gruppkonstellationerna 

(Palmér & Van Bommel, 2016:32). Det kan vara givande att se över elevernas sociala- och 

kunskapsmässiga färdigheter för att skapa ett bra samarbete menar Palmér och Van Bommel 

(2016). Hammar-Chiriac (2013:36) beskriver att samarbete i grupp kan leda till bättre 

självförtroende och social utveckling. Av den orsaken leder arbete i grupp automatiskt till ett 

bättre resultat än vad elever kan nå enskilt. Å andra sidan innebär det inte att ett samarbete 

fungerar omedelbart när grupparbete tillämpas, förklarar Hammar-Chiriac (2013:36). Palmér 

och Van Bommel (2016:31) menar att lågstadieelever ofta är vana vid att läraren bestämmer 

vad som ska göras och har därför svårigheter att ta sig an en uppgift i grupp. Svårigheterna för 

eleverna är att avgöra vem, när, och hur de ska uttrycka sig, vidare problematiserar Palmér och 

Van Bommel att elever kan uppleva motgångar när de ska arbeta med problemlösning i grupp 

då de kan känna sig utelämnade. Delar som kan påverka samarbetet mellan elever är alla i 

gruppens erfarenheter, förväntningar och ageranden (Palmér & Van Bommel, 2016:24).  

 

Palmér (2010:51) synliggör att samarbetet i grupp kan bli mer eller mindre fungerande och att 

faktorer såsom vilken uppgift eleverna får, hur samtal organiseras och hur samspelet utvecklas 

spelar stor roll. Stensmo (2008:180) belyser att smågrupper i klassrummet inte bör bestå av fler 

än fem medlemmar, eftersom att större grupper innebär att flera olika beteenden måste mötas. 

För att uppnå ett bra samarbete beskriver Palmér (2010:72), tidigare forskares tankar kring att 

eleven inte bör samarbeta med nära kompisar, utan att det är bättre att arbeta i så kallade 

heterogena grupper där elever har olika kunskaper, åsikter och erfarenheter. De påstår att 

heterogena grupper leder till att elever utmanas mer än när de arbetar med sina vänner eftersom 

vänner ofta delar liknande åsikter och är i många fall även av samma kön. Däremot menar de 

på att goda relationer mellan eleverna skapar ett bra underlag för samarbete (Palmér, 2010:72). 

Sträng och Dimenäs (2007:112) förklarar att bara genom att studera olika gruppkonstellationer 

blir lärare medvetna om att det inte räcker att enbart placera elever tillsammans, utan elever 

måste även ges verktyg för att kunna samarbeta. Vidare belyser Sträng och Dimenäs (2007:112) 

vikten av att eleverna får arbeta med uppgifter som formuleras på ett sätt så att de engagerar så 

många elever som möjligt, så att de finner ett behov av att samarbeta.  

 

Gómez, Nussbaum, Weitz, Lopez, Mena och Torres (2013) framför i sin studie att forskning 

kring samarbete bland yngre barn brister, de menar att anledningen till detta är att det existerar 

en felaktig tro kring att små barn inte klarar av att samarbeta. Resultatet av Gómez et al (2013) 

studie var att genom att låta eleverna arbeta i grupp och få chansen att samarbeta med varandra 

så utvecklas deras sociala färdigheter. De framhäver vikten av att låta elever redan från tidig 

ålder få chansen att arbeta tillsammans med andra, men att lärarens stöttning är en viktig aspekt. 

Chiriac et al. (2013:27) beskriver att i interaktion med andra kan elever lära sig att lösa problem 

samt få syn på nya sätt att tänka vid problemlösningsuppgifter. Interaktionen mellan elever 

bidrar till att de är tvungna att diskutera och de får även möjligheten att förklara och på så sätt 

lära sig av varandra. Detta är ofta inte möjligt när elever sitter ensamma med en uppgift. De 
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beskriver dessutom att elevers argumentationsteknik och kritiska tänkande utvecklas genom 

gruppdiskussioner (Chiriac et al, 2013:27). 

 

Cantley, Prendergast och Schlindwein (2016) genomförde en studie där de lät elever på 

lågstadiet arbeta med matematiska problemlösningsuppgifter i grupp. De satsade på att 

använda strategier för att få eleverna att samarbeta. Resultatet visade att grupparbetet främjar 

elevers engagemang och glädje i ämnet matematik. Cantley et al. (2017) menar att för att få en 

större inblick om hur samverkan kan fungera i olika situationer krävs det att man provar på 

olika gruppkonstellationer. Blatchford, Kutnick, Baines och Galton (2003:29) är noga med att 

skilja på att arbeta i grupp eller att arbeta som grupp. Arbete i grupp beskrivs som att eleverna 

befinner sig i en situation där de arbetar i grupp, men trots det genomför uppgiften individuellt. 

Arbetet som grupp framförs som ett grupparbete där eleverna arbetar tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål (Hammar-Chiriac, 2013:29). För att gruppen ska kunna ta sig an uppgiften 

behöver medlemmarna bestämma på vilket sätt de ska arbeta. Antingen genom att dela på 

uppgiften eller att arbeta genom uppgiften tillsammans. Det sistnämnda riktar sig till att 

gruppen utnyttjar alla medlemmars kompetens för att nå samma mål. Formen av detta 

grupparbete uttrycks som ett “meningsfullt grupparbete”. 

 

Hammar-Chiriac (2013:61) beskriver tydligt med en sammanfattning av Steiners typologi en 

så kallad disjunktiv uppgift av ett grupparbete. Det innebär att gruppmedlemmarna inte behöver 

samarbeta för att lösa uppgiften eftersom den bästa medlemmen finner svaret först. Dessa typer 

av uppgifter är ofta problemlösningsuppgifter och går ut på att den starkaste medlemmen 

övertygar alla i gruppen om att dennes lösning är den rätta. Ett samarbete i gruppen är av den 

orsaken inte nödvändigt, eftersom övriga gruppmedlemmars lösningsförslag är betydelselösa.  

 

2.6 Modellera tillsammans  

Yook Kin Loong (2014:3-10) har i sin studie genomfört en textanalys, texten handlar om hur 

elever arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematik. Yook Kin Loong (2014) 

beskriver i sin studie hur elever arbetar med problemlösningsuppgifter. Det beskrivs att elever 

vanligtvis klarar av att lösa problemlösningsuppgifter, men att de inte har kunskapen att 

förklara hur de gick tillväga. Yook Kin Loong (2014) diskuterar problematiken när lärare inte 

kan förstå vad eleverna kan eller inte kan. Vidare i sin studie framförs laborativt material som 

nödvändigt för att elever ska få möjligheten att skapa förståelse för vad de gör. Det laborativa 

materialet kan bestå av klossar, pappersremsor eller att rita.  Yook Kin Loong (2014) belyser 

hur elever som arbetar med laborativt material kan få en tydligare insikt i vad som faktiskt sker 

när de arbetar med olika uppgifter. Det laborativa materialet hjälper elever att gå från abstrakt 

till konkret och fungerar som hjälp för att synliggöra resonemang. Detsamma gäller förmågan 

att förstå de begrepp som används i de olika uppgifterna (Yook Kin Loong, 2014). Begrepp 

som “lägga till” och “ta bort” synliggörs med det laborativa materialet när elever visar vad som 

sker i deras lösningsförslag. Yook Kin Longs (2014) resultat visar att det är viktigt att 

synliggöra matematiska uppgifter för att skapa förståelse och att det kan vara meningsfullt att 

använda konkret material. 
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I Hennessy, Habler och Hofmanns (2015) studie lät lärare sina elever använda sig av praktiskt 

material, digitala verktyg och i grupparbeten vid arbete med problemlösningsuppgifter. 

Resultatet i studien visade att grupparbete uppmuntrar elever som är i behov av extra stöttning 

till större engagemang, vilket resulterade i ett inkluderande klassrumsklimat. D’Angelo och 

Ilievs (2012) har genomfört en studie där de undersökt användandet av laborativt material. De 

framför att elever genom att arbeta med material i tidig ålder kan utveckla sina matematiska 

strategier. De menar att arbetet bör påbörjas så tidigt som möjligt eftersom barns matematiska 

utveckling startar i tidig ålder. D’Angelo och Ilievs (2012) belyser även att elever som får 

chansen att arbeta med laborativt material i tidig ålder får möjlighet att fördjupa sina kunskaper 

i samtal och diskussion. 

 

2.7 Sammanfattning 

Det har motiverats att när elever sitter tillsammans för att lösa matematikuppgifter blir de 

tvungna att förklara för sina kamrater hur de tänkt. Forskare har framfört att elever på lågstadiet 

är vana vid att läraren styr undervisningen och får det problematiskt när de ska ta sig an en 

uppgift i grupp. Flertalet forskare skiljer på att arbeta i grupp eller som grupp, och understryker 

att det är det sistnämnda som ska strävas mot. Grupparbete har därtill visat sig ha en positiv 

effekt till ett inkluderande klassrumsklimat, då det uppmuntrat till ett större engagemang hos 

elever med behov av extra stöttning. Under tidigare forskning förklaras det att just 

problemlösningsuppgifter ofta når bättre resultat när de arbetas med i grupp än av enskilda 

elever. Genom att låta elever arbeta i grupp från en tidig ålder får elever chansen att öva sig på 

att resonera och ta del av andras resonemang. Trots detta har det visat sig problematiskt att ett 

bra samarbete inte uppstår av sig själv. För att skapa ett bra samarbete bör lärare reflektera över 

olika gruppkonstellationer utifrån ambitioner samt kunskapsnivå enligt flera forskare. Om 

ovanstående argument finns i åtanke får lärare en större inblick över hur elevers samarbete 

fungerar, vilket kan bidra till att alla elever i gruppen får chansen att vara delaktiga i arbetet 

med problemlösningsuppgiften. Att låta elever i tidig ålder arbeta tillsammans med andra har 

visat sig betydelsefullt för att utveckla sin förmåga att resonera. Slutligen har laborativt material 

visat sig vara till god hjälp för att synliggöra elevers lösningsförslag. Det laborativa materialet 

hjälper eleven att konkretisera uppgiften och utveckla förståelse för matematiska begrepp.  
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3. Problemformulering 

Problemlösning är ett område inom ämnet matematiken där elever får chansen att arbeta med 

flera olika räknesätt och får därav möjligheten att visa upp sina kunskaper. Under inledning 

och bakgrund uppmärksammas det att elever som arbetar i grupp med 

problemlösningsuppgifter kan uppnå en högre nivå kunskapsmässigt än om de arbetar enskilt 

(Stensmo, 2008:175). Vidare presenteras det att elever som får arbeta i grupp får möjlighet att 

synliggöra sina och ta del av andras lösningsförslag. Tidigare forskning har visat att elever inte 

får tillräckligt med förutsättningar att arbeta i grupp och får därför inte resonera för sina 

lösningsförslag. Utifrån tidigare forskningsresultat som berör vilka effekter ett grupparbete, bra 

samarbete och det laborativa materialet kan ge vid arbetet med problemlösningsuppgifter fanns 

det ett intresse för att undersöka hur elevers resonemang i grupp skildras. Karlsson (2015) och 

Ahlberg (1995) beskriver dessutom att samarbete i grupp kan vara problematiskt då flera 

aspekter såsom gruppkonstellationer och uppgifter bör tas hänsyn till. Avsaknaden på svensk 

forskning för arbetet med problemlösningsuppgifter i grupp för årskurs 1 blir ytterligare en 

motivering för denna studie. Vi anser att den unga åldern inte bör vara ett hinder för att låta 

elever arbeta i grupp med problemlösningsuppgifter redan från årskurs 1. I arbetet vill vi 

förmedla kunskaper om hur elever i årskurs 1 använder sig av resonemangsförmågan, och vad 

kommande lärare behöver tänka på när de låter elever arbeta med problemlösningsuppgifter, 

för att elever ska kunna nå ytterligare kunskaper samt öva sin resonemangsförmåga.  
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra till en större förståelse för hur elever i lägre åldrar samarbetar i 

grupp när de arbetar med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik.  

 

Mer specifikt vill vi besvara frågeställningen:  

● På vilket sätt använder sig elever av resonemangsförmågan i arbetet med 

problemlösningsuppgifter i grupp i årskurs 1?  
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5. Teoretiskt perspektiv 

I denna del presenteras de centrala begrepp som används i studien för att kunna analysera den 

empiri som insamlats. Begreppen diskuteras utifrån hur de används i studien och utifrån 

forskares perspektiv. Det sociokulturella perspektivet som har varit en central del i denna studie 

presenteras. Vidare bearbetas begreppen: objektnivå, metanivå, ineffektiv och effektiv 

kommunikation. Begreppen används för att analysera elevers kommunikation och resonemang 

i gruppen.  

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet kommer att vara en del av denna studie. Ahlberg (1995:42) 

resonerar kring Vygotskijs teori, han presenterar å ena sidan att ett barn kan arbeta enskilt och 

uppnå en viss nivå. Å andra sidan kan eleven nå ytterligare kunskaper med stöttning från lärare 

eller en mer kompetent person. Detta konstaterande förklarar Vygotskij med den närmaste 

utvecklingszonen, zone of proximal development (ZPD). ZPD är den nivå som eleven kan nå 

med hjälp av andra och inte enbart sig själv. Ahlberg (1995:43-44) förklarar även Vygotskijs 

teori, att samspelet mellan människor har en betydande roll för begreppsbildningen. Samarbete 

i smågrupper är ett sätt att lyfta fram elevers olika lösningsförslag. På så sätt får elever 

möjlighet att försvara sina egna och genom att värdera andras lösningsförslag. Han slår också 

fast vid att fokus egentligen inte ska ligga i det rätta svaret, utan syftet är att eleverna ska få 

möjlighet att redogöra för hur de förstått problemet och ställa frågor till varandra. Den verbala 

kommunikationen är därför extra viktig (Ahlberg, 1995). Utifrån diskussion i smågrupper 

diskuterar Ahlberg (1995) utifrån Vygotskijs teori att eleverna får med sig nya insikter som de 

kan använda i andra sammanhang. 

 

5.2 Centrala begrepp 

Ett sätt att analysera kommunikationen mellan elever som arbetar i grupp är att utgå ifrån 

begreppen effektiv och ineffektiv kommunikation, samt kommunikation på objektnivå och 

metanivå (Pamlér & Van Bommel, 2016:25). Palmér och Van Bommel (2016:25) redogör att 

begreppen är nödvändiga för att beskriva hur elever arbetar i par eller i grupp med 

problemlösningsuppgifter. Palmér och Van Bommel (2016) påstår att all kommunikation kan 

ske på objektnivå eller metanivå, kommunikationen kan vara både effektiv och ineffektiv 

samtidigt. Palmér och Van Bommel (2016:25) använder begreppen effektiv och ineffektiv på 

ett sätt att beskriva om elevernas inlägg i gruppen är kopplade till varandra eller inte. Inläggen 

kan ske muntligt, i form av gester eller i skrift. Kommunikation på objektnivå handlar om 

innehållet i uppgiften som eleverna arbetar med (Palmér & Van Bommel, 2016:25).   

 

Metanivå och objektnivå är begrepp som används för att analysera hur ett grupparbete fungerar, 

genom att använda begreppen effektiva och ineffektiva inlägg kan det tydliggöras var i 

resonemanget nivåerna förändras. Fokus under analysarbetet kommer att vara hur elevgrupper 

interagerar för att komma fram till en lösning med hjälp av resonemang. Objektnivå förklaras 

med att resonemangen berör uppgiften, medan på metanivå åskådliggörs hur samspelet 
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fungerar. Metanivån ger kunskapen om hur gruppens kommunikation samspelar utifrån olika 

gruppkonstellationer, hur elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer samspelar och hur 

de olika relationerna inverkar på samarbetet. När kommunikation på metanivå uppnås hjälper 

det oss att förstå när eleverna samspelar på ett sätt att samspelet bidrar till diskussion om 

uppgiften, som inte enbart består av gissningar eller motargument i form av ja och nej fraser. 

Kommunikation på metanivå handlar om interaktionen i grupp, kontext, och gruppdeltagarna 

där relationer, makt och hierarkier inverkar (Palmér & Van Bommel, 2016).  Metanivån kan 

fungera mer eller mindre bra, då exempelvis somliga gruppkonstellationer fungerar mindre bra 

än andra.  

 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas att när objektnivån avbryts sker det ofta i form av ett 

ineffektivt inlägg. När kommunikationen återgår till uppgiften sker effektiva inlägg. 

Ineffektiva och effektiva inlägg är därför en viktig del i denna studie och kommer att användas 

för att analysera elevers resonemang när problemlösningsuppgifter bearbetas i grupp. 

Samspelet kan fungera mellan endast två eller tre av gruppens medlemmar, men att det blir då 

inte ett fullständigt samspel eftersom alla inte är delaktiga. Men trots det anses de elever som 

är delaktiga i arbetet kunna föra ett givande resonemang kring uppgiften. Tolkningen av 

kommunikation på objektnivå är att kommunikationen berör uppgiftens innehåll. Om elever 

kommunicerar om något annat bryts kommunikaitonen på objektnivån. Begreppen kommer 

vara en del av vårt teoretiska perspektiv när analys av den empiri som är insamlad. Begreppen 

hjälper till att kategorisera innehållet för att sedan genomföra en analys. Svensson (2015:215) 

beskriver att observationer utan perspektiv inte existerar. Svensson (2015:215) menar att när 

observation utförs måste observatören befinna sig någonstans där observation sker, såväl 

teoretiskt som fysiskt.  
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6. Metod  

Metodkapitlet är uppdelat i fyra underrubrik där tillvägagångssättet beskrivs. I kapitlet 

redogörs först för insamlingsmetoden. Därefter beskrivs urvalet som gjorts vid insamling av 

empiri, sedan diskuteras den databearbetning och analysmetod som har använts i bearbetningen 

av resultatet. Slutligen presenteras de etiska övervägandena som tagits hänsyn till vid 

insamlingen av empirin.  

6.1 Insamlingsmetod  

Syftet med studien var att undersöka hur elever i årskurs 1 samarbetar i grupp när de arbetar 

med problemlösningsuppgifter inom matematiken. För att möjliggöra det fanns behovet att 

observera hur elever arbetar tillsammans. Arbetet har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, 

då elevers samtal och gester har observerats i mindre grupper. Bjørndal (2016:22) menar att en 

kvalitativ forskningsmetod används när forskaren inte är intresserad av exakta siffror utan är 

ute efter en djupare förståelse. För att samla in det empiriska materialet genomfördes en 

observationsstudie på den verksamhetsförlagda utbildningen under två veckor.  

Observationsstudie innebär att forskare observerar antingen med hjälp av anteckningar eller 

videoinspelning (Bjørndal, 2016:46). En observationsstudie beskriver Dimenäs (2007) hjälper 

forskaren att bli en del av gruppen som ska studeras då den observerar urvalets beteenden och 

uttalanden för att få uppfattning om varför och hur deras beteenden inträffar. I denna studie 

fördes anteckningar i form av loggböcker efter varje observationstillfälle, där videoinspelning 

användes. Det har genomförts en öppen observation, som Larsen (2012:91) förklarar med att 

eleverna som observerades var väl medvetna om att situationen spelades in och till vilket syfte. 

Larsen (2012:90) beskriver att forskaren kan inta olika roller i arbetet med observationerna. 

Under observationerna pendlade vi mellan att vara deltagande- och icke deltagande 

observatörer. Larsen (2012:90) beskriver en icke-deltagande observatör med en åskådare och 

en deltagande observatör deltar under observationen.  

 

Grupperna bestod av fyra elever, och olika grupper observerades under fem tillfällen med hjälp 

av ett videoinspelningsprogram på en iPad. Eleverna i gruppen fick arbeta med några 

problemlösningsuppgifter per tillfälle. Under arbetets gång fick de ta hjälp av laborativt 

material i form av klossar och varje svar skulle dessutom ritas och antecknas. Arbetsgången 

såg likadan ut under alla tillfällen. Under arbetet befann sig eleverna i ett grupprum och iPaden 

placerades så att samtliga elever syntes och hördes. Bjørndal (2016:72) framhäver att 

videoinspelning vid observationer är positivt eftersom det blir möjligt att gå tillbaka till 

specifika tillfällen som är användbara för arbetet, vilket gav chansen att i efterhand få syn på 

viktiga detaljer. Av den orsaken ansågs det som en god idé att använda videoinspelningar vid 

insamling av empirin. Bjørndal (2016:72) menar att videoinspelning ger möjlighet att få syn 

på samspel som sker mellan verbal och icke-verbal kommunikation. Larsen (2012:94) menar å 

andra sidan att man riskerar att eleverna beter sig annorlunda eftersom de är väl medvetna om 

att de blir filmade, vilket observatören bör vara medveten om när en grupp elever filmas.  
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6.2 Urval 

I början av utbildningen placerades vi slumpmässigt på en skola i södra Sverige. Högskolan i 

Halmstad har ett samarbete med övningsskolor, på grund av detta har vi återkommit till skolan 

under tre år. Under sista året genomfördes den verksamhetsförlagda utbildningen i en årskurs 

1 med 26 elever på övningsskolan. Under denna perioden identifierades det att klassen hade 

behovet av att utöka arbetet med problemlösningsuppgifter i ämnet matematik och även 

svårigheter med att samarbeta. Under inspelningarna arbetade eleverna med sex olika 

problemlösningsuppgifter (se bilaga 2) totalt. Alla elever fick inte chansen att arbeta med alla 

uppgifter eftersom de inte närvarade under alla tillfällen. 

 

För att besvara frågeställningen: På vilket sätt använder sig elever av resonemangsförmågan i 

arbetet med problemlösningsuppgifter i grupp i årskurs 1?, fick fyra elever arbeta tillsammans 

med problemlösningsuppgifter. Av de 26 elever inkluderades totalt 16 elever, på grund av 

sjukdom och vilja att delta. Olika gruppkonstellationer gav möjligheten att få syn på så många 

olika samarbeten som möjligt. Några av eleverna deltog under fler tillfällen medan andra elever 

en enstaka gång. Av den orsaken resulterade detta i fem videoinspelningar. Urvalet beskrivs 

som ett bekvämlighetsurval, Dimenäs (2007:86) förklarar bekvämlighetsurval med det 

alternativ som finns närmast till hands. Grupper konstruerades utifrån olika avseenden. Dels 

konstruerades grupper med elever som befann sig på samma kunskapsnivå och där olika nivåer 

möttes. Slutligen togs det hänsyn till att skapa grupper med goda relationer med avsikten att 

skapa ett bra samarbete. Syftet med att sätta elever tillsammans med kamrater de kände sig 

bekväma med beror på att elever skulle våga berätta sina lösningsförslag för gruppen. De elever 

som befann sig på olika kunskapsnivåer sammansattes, av den orsaken att de svaga eleverna 

kunskapsmässigt skulle få ta del av de starkas resonemang. Att elever i behov av extra stöttning 

får möjlighet att arbeta tillsammans med högpresterande elever går i linje med Vygotskijs 

(Ahlberg, 1995) teori att nå ytterligare kunskaper tillsammans med en mer kompetent person. 

Stensmo (2008:178) framhäver att läraren bör sammansätta gruppkonstellationerna på så sätt 

att grupperna bör överskrida de intellektuella, könsmässiga, sociala samt etniska gränserna 

någon gång. Kaldi et al. (2014) menar att socialt lärande med positiv interaktion mellan olika 

nivåer gynnar elevers utveckling.  

 

Slutligen formades grupper med elever som befann sig på ungefär samma kunskapsnivå för att 

lyfta fram hur de resonerade tillsammans, utan att någon hade övertaget. Stensmo (2008:182) 

understryker det som ett vanligt dilemma, att grupper ofta innehåller en elev som tar över 

grupparbetet. Ett skäl till att konstruera olika gruppkonstellationer vid varje tillfälle och inte 

behålla en och samma grupp, var att se hur så många elever som möjligt agerar tillsammans 

och på så vis synliggöra på vilket sätt elever resonerar om problemlösningsuppgifter i grupp. 

Att använda sig av olika grupper möjliggjorde att vi lättare kunde generalisera ett svar utifrån 

olika gruppkonstellationer. För att hjälpa eleverna till ett samarbete och för att skapa en struktur 

i grupparbetet tilldelades eleverna fyra olika roller när de arbetade med problemlösning i 

matematik. Rollerna bestod av en; samlare, reporter, ledare och sekreterare. Samlare tog fram 

det material som behövdes för att lösa uppgiften, reportern presenterade gruppens lösning, 
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ledaren såg till att alla i gruppen kom till tals och sekreterare skrev ner allt gruppen kom fram 

till.  

6.3 Databearbetning och analysmetod  

Bjørndal (2016:118) framhäver att forskaren aldrig kan analysera allt i en situation, hen menar 

att forskaren istället väljer något som ska fokuseras på för att sedan finna mönster. Med 

begreppet mönster syftar vi till händelser som återkommer vid ett flertal tillfällen i den 

insamlade empirin. Larsen (2012) redogör för ett tillvägagångssätt när en innehållsanalys 

genomförs. Det första steget är att datan samlas in, sedan transkriberas och kodas materialet, 

därefter sorteras materialet efter koder och slutligen identifieras mönster som sedan 

utvärderades mot tidigare forskning och ny kunskap formuleras.  

 

Arbetet har utgått ifrån en deduktiv analysmetod då egen empiri analyserades med hjälp av 

centrala begrepp. Svensson (2015:2018) beskriver deduktiv analysmetod med att dra slutsatser 

utifrån bestämda lagar och teorier. Användandet av en deduktiv analysmetod har hjälpt oss att 

kategorisera den insamlade empirin och utifrån det få en förståelse för hur elever resonerar i 

grupp. Vidare beskriver Larsen (2012:101) vikten av att komprimera, systematisera och ordna 

insamlad data för att möjliggöra en analys. Analys genomfördes med hjälp av de förutbestämda 

centrala begrepp utifrån Palmér och Van Bommel (2016:25) och Vygotskijs (Ahlberg,1995:42) 

teori  som användes för att analysera elevers resonemang i grupp. Materialet färgkodades 

utifrån de valda begrepp, vilket synliggjorde mönster som uppkom under flera tillfällen i den 

insamlade empirin.  

 

Empirin har bestått av cirka 150 minuters inspelad data, således krävdes komprimering av 

innehållet. Efter varje observationstillfälle fördes anteckningar i loggböcker, detta kopplas till 

teoretiska anteckningar då situationer observerades och noteringar fördes som sedan användes 

i vår analys (Bengtsson, 2018). Anteckningarna bestod av kommentarer som berörde syftet och 

frågeställningen, samt noteringar om specifika klockslag och sekvenser. Anteckningarna 

bidrog till att vi mindes vad inspelningarna innehöll, vilket gav stöttning i analysdelen. Alla 

klipp granskades gemensamt för att sedan transkribera de delar som gick i linje med syfte och 

frågeställning. Eftersom syfte och frågeställning berör begreppen samarbete och resonemang 

var dessa sekvenser desto viktigare för vår analys. Alla filmer granskades och transkriptionerna 

färgkodades. För att systematisera den insamlade datan bestämdes det i förhand att tre 

sekvenser skulle transkriberas per klipp vilket resulterade i att 15 sekvenser transkriberades 

totalt. Anledningen till att inte alla sekvenser transkriberades berodde på att det hade varit 

tidskrävande för arbetets omfattning. Analys av filmerna utgick från det teoretiska perspektivet 

med hjälp av de centrala begreppen; kommunikation på meta- och objektnivå, effektiv och 

ineffektiv kommunikation samt ett sociokulturellt perspektiv. Därefter färgkodades de utvalda 

sekvenserna i transkriberingen i fyra färger som lyfte fram kategorier som ständigt återkom i 

klippen. Färgkodningen identifierade tydliga mönster där liknande situationer uppkom, vilket 

bidrog till en tydlig struktur. De mönster skapade slutligen tre rubriker; kommunikation på olika 

nivåer, samspelet kan utveckla resonemangsförmågan och modellering synliggör elevers 

strategier. 
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6.4 Etiska aspekter 

Empirin har utgått från de fyra etiska principerna i syfte att skydda elevers integritetsskydd. 

Björkdahl-Ordell (2007) beskriver de etiska aspekterna utifrån fyra principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Larsen 

(2009:94) påpekar vikten av att inte filma eleverna utan tillstånd, vilket är en del av 

informationskravet. För att uppfylla informationskravet vid insamling av empiri, lämnades ett 

informationsbrev (bilaga 1) inledningsvis ut till elevers vårdnadshavare. I brevet beskrevs 

syftet med undersökningen samt att all insamlad data enbart kommer att användas i 

aktionsarbetet och till examensarbete II. Detta resulterade i 26 av 26 godkännanden och av den 

orsaken fick alla elever i klassen tillåtelse att vara med i videoinspelningen. Vidare beskriver 

Vetenskapsrådet (2002) att insamlade uppgifter om enskilda personer bara får användas i 

forskningssyfte, på grund av detta uppfylls nyttjandekravet genom alla delar av arbetet.  

 

I arbetet uppfylldes även konfidentialitetskravet i våra observationer, vilket innebär att 

personerna som observerades avidentifierades i reflektionsloggarna och i transkriberingen av 

videoinspelning. Det innebär att ingen utomstående skulle kunna avgöra vilka elever arbetet 

berör. Videoklippen sparades på en bärbar hårddisk och ligger inlåst i en låda, vilket gjorde att 

ingen obehörig kunde komma åt videoklippen under arbetets gång. Vi var även noggranna med 

att radera klippen från de iPads som användes för att filma. Björkdahl-Ordell (2007) pekar på 

att individskyddskravet är viktigt eftersom ingen ska komma till skada varken fysiskt eller 

psykiskt. Det är viktigt att elever förblir anonyma så att ingen kommer till skada eller onödigt 

lidande och därför kommer elevernas namn utebli från denna studie. Samtyckeskravet 

uppfylldes i och med att eleverna är under 18 år och då lämnas ansvaret till de vårdnadshavare 

som beslutar om de accepterar att vara med i arbetet. Varje elev tillfrågades även innan 

påbörjad inspelning om de var villiga att delta i studien. 

  



19 
 

7. Resultat 

I denna del presenteras den insamlade empirin och de mönster som framkom i studien. Syftet 

med studien är att bidra till en större förståelse för hur elever i årskurs 1 samarbetar i grupp när 

de arbetar med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik vilket i sin tur ska leda till att 

frågeställningen “På vilket sätt använder sig elever av resonemangsförmågan i arbetet med 

problemlösningsuppgifter i grupp, i årskurs 1? ” besvaras. Efter att flera sekvenser av det 

empiriska materialet transkriberats färgkodades de fram till de tre rubrikerna, kommunikation 

på olika nivåer, samspelet utvecklar resonemang och modellering synliggör elevers strategier. 

7.1 Kommunikation på olika nivåer 

Kommunikation kan bestå av både ineffektiva och effektiva inlägg. I empirin framkom 

exempel på både ineffektiv och effektiv kommunikation vid flera tillfällen. Effektiva inlägg 

skedde när eleverna kommunicerar med inlägg som är kopplade till uppgiften och på detta sätt 

kommer fram till ett resultat. Nedan kommer ett exempel på när två elever är oense om vilket 

räknesätt de ska använda sig av, konversationen innehåller många effektiva inlägg men de har 

ändå svårt att komma vidare.  

 

Observationstillfälle 2 datum 2019-03-06  

Uppgift 3 (Se bilaga 2) 

1. Elev C tar pappret. ”Men asså. Här” 

2. Elev C: Hon har sju. Sju. 

3. Elev A: Och hon har … 

4. Elev C: MINUS. Maria har sju. Hon har två. Hon har två FLER än Anna… 

5. Elev A och B tittar på varandra. 

6. Elev C: Ja. Vi ska inte LÄGGA TILL två, Vi ska TA BORT två. Jaa… 

7. Lärare: C kan du då förklara för de andra varför man ska ta bort två? 

8. Elev C: Därför att det står fler. Maria har sju, hon har två fler än Anna. Det betyder att Anna har fem. 

9. Lärare: Nu är det ni i gruppen som ska komma överens vad som är rätt och vad ni ska skriva. 

10. Elev C: Ja men jag menar att man ska ta bort två från fem. Eller jag menar från sju. 

11. Elev B: Nej. 

12. Elev C. Jo. 

13. Elev B: Nej. 

14. Elev C: Jo två minus sju är fem.  

15. Elev B: Men det är inte minus. 

16. Elev C: Jo. 

17. Elev B: Nej det står aldrig minus eller att man ska ta bort något.  

18. Elev C: Men det står inte heller att man ska lägga till.  

19. Elev D mumlar något.  

20. Elev B : Nej det står aldrig att man ska ta bort.  

 

Elev C och elev B har i detta fall en diskussion, som fortsätter under hela sekvensen där de har 

svårt att komma överens om hur de ska räkna ut uppgiften. Läraren väljer att gå in och 

uppmuntra elev C, att resonera för sitt lösningsförslag till de övriga eleverna (rad 7). Istället 

pågår en kommunikation där ja och nej fraser utbytes, utan någon förklaring. Slutligen leder 

diskussionen till att eleverna reflekterar över begreppen som används och kommunikationen 

blir effektiv (rad 14-20). Problemet i detta fallet handlar om begreppet fler som elev B kopplar 
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till addition och att det aldrig står att de ska ta bort något (rad 17). Elev C å andra sidan 

argumenterar för att det inte heller står att de ska lägga till två. Elev C har skapat sig förståelse 

för hela uppgiften och fått förståelse för att svaret inte begränsas till ett räknesätt, utan är 

tvungen att använda sig av sin problemlösningsförmåga. I detta fall får även elev C som i 

gruppens ögon anses som stark inom ämnet matematik, chansen att öva sin 

resonemangsförmåga. Diskussionen sker på objektnivå eftersom samtalet berör uppgiften. I 

diskussionen mellan eleverna B och C fungerar samspelet eftersom de får chans att diskutera 

sig fram till en lösning då de från början inte är överens över hur de tolkat uppgiften.  

 

Observationstillfälle 3 datum 2019-03-07 

Uppgift 4 (Se bilaga 2) 

1. Elev B: Jag tror att det är 8. 

2. Elev A: Jag tror att det är 2. 

3. Elev D: Jag tror att det är 4. 

4. Elev A till elev D: Varför räcker du upp handen? 

5. Elev D: För jag säger det. 

6. Elev B: Jag tror det kan vara 8. 

7. Elev D: Det kan vara 4. 

8. Elev B: Kolla här. Om man har 6… 

9. Elev A: Det var ju 6 cm och sen två dagar till. Då borde det vara 8. 

10. Elev B pekar på klossar och säger: Ska jag visa. Om man har 6 och sen lägger till 2 då blir det 8. 

11. Elev A: Ja då blir det 8. 

12. Elev B: Jag tror det blir 8. 

13. Elev A: Ja, jag tror också det. 

14. Elev B: Såhära. Nu har man ju 6 sen lägger man till 2. 

15. Elev A: Så blir det ju 8. 

16. Elev C: Ja exakt, därför blir det ju 8. 

 

I denna sekvens är alla gruppens fyra medlemmar aktiva med att lösa uppgiften. Alla elever 

kommer med olika inlägg, som sedan leder till att gruppen kommer fram till en lösning och på 

så sätt sker kommunikation på metanivå. Samtidigt är några inlägg ineffektiva (rad 4-5) 

eftersom de egentligen inte leder till någon förståelse för uppgiften. Trots detta gick 

kommunikationen snabbt från att vara ineffektiv till effektiv. Siffrorna som eleverna nämner i 

början av sekvensen är gissningar utan vidare förklaring. Elev A får kommunikationen att bli 

effektiv genom att försöka förklara hur hen tänkt för de övriga (rad 9). Resultatet blir att övriga 

i gruppen får chansen att förstå varför svaret blir åtta eftersom eleverna får lyssna på 

resonemanget. Sekvensen visar att samtliga elever deltar, oavsett om alla inlägg inte är 

effektiva. Elev A och B för ett resonemang för att komma fram till ett svar (rad 8-16), under 

tiden försöker elev B (rad 14) samtidigt resonera för sina tankar för övriga gruppmedlemmar. 

 

Observationstillfälle 5 datum 2019-03-13 

Uppgift 1 (Se bilaga 2) 

1. Elev A: Så kunde han köpa båda? 

2. Elev C och D: Ja!! 

3. Elev C: Okej, ska vi skriva… 

4. Elev A: 25… 

5. Elev C: Nej inte 25… kan vi inte skriva såhär: 11 + 5 = 25. Eller… 5 minus något? 
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Det synliggörs att tre av gruppens fyra medlemmar är aktiva. Elev A börjar med att ställa en 

fråga som är kopplad till uppgiften, och elev C och D svarar. Elev C tar kommando (rad 3) att 

skriva och är påväg att säga något, vilket elev A bygger vidare på. Elev C resonerar (rad 5) att 

de behöver skriva ut hela uträkningen, kommunikationen blir därför effektiv. Däremot blir 

kommentaren “eller… 5 minus något”, en kommentar som skulle kunna visa på att eleven 

fortfarande är lite osäker. Samtidigt är eleven öppen för att dela med sig av sina tankar vilket 

bidrar till metanivån med att avsluta genom att ställa en fråga (rad 5). Kommunikationen 

befinner sig på objektnivå eftersom samtalet ständigt är kopplat till uppgiften. 

Kommunikationen fungerar bra på metanivå eftersom tre av fyra elever samarbetar för att 

komma fram till en lösning tillsammans. Samtidigt visar eleverna vilja på att dela med sig av 

sina tankar och till att skapa ett samspel där de resonerar sig fram till ett lösningsförslag. 

 

Observationstillfälle 2 datum 2019-03-06 

Uppgift 3 (Se bilaga 2) 

1. Elev A: Maria har sju godisbitar. Hon har två fler än Anna. Ronny har tre godisbitar mer än Anna.  

2. Elev C: Det är åtta.  

3. Elev A: Hur skriver vi det? 

4. Elev C: Nu använder vi plus.  Jag tänker fem ... Jag tänker fem plus tre är åtta.  

5. Elev D Bygger ett torn av klossarna. Och säger ”titta så stort det blev” 

6. Elev C Blåser ut tornet.  

7. Elev D: Mehh… varför gjorde du det? Det där var faktiskt inte snällt. 

8. Elev C: För du ska inte bygga torn. Det var inte därför jag hämtade dom.  

9. Elev A,B och C återgår till uppgift.  

10. Elev D pillar med klossarna. 

 

Ovanstående sekvens visar ytterligare ett exempel på kommunikation på metanivå med 

ineffektiva kommentarer. Det sker ett samspel i gruppen, när elev A och elev C tillsammans 

försöker komma fram till ett svar men distraheras av elev C (rad 5) som visar ett högt torn hen 

byggt utav det laborativa materialet. Distraktionen leder till att hela gruppen tappar 

koncentrationen för uppgiften vilket blir ett ineffektivt inlägg till arbetet och objektnivån 

avbryts. Klossarna som ska fylla sitt syfte i att hjälpa eleverna att räkna ut 

problemlösningsuppgifter. Elev C blåser ut tornet och förklarar att klossarna inte är till för att 

bygga höga torn, och återgår till uppgiften. Vid detta tillfälle styr elev C upp och de andra 

återgår till arbetet med uppgiften. Elev C (rad 4) tänker högt vilket leder till att de övriga 

gruppmedelemmrna får möjlighet att ta del av hens resonemang.  

 

Sammanfattningsvis är kommunikationen mellan eleverna viktig. De ineffektiva 

kommentarerna befann sig många gånger på objektnivå eftersom de fortfarande talar om 

uppgiften. Exempel på dessa ineffektiva kommentarer är just “ja, nej” och gissningarna som 

“4,6,8” vid dessa tillfällen fanns det inte en kommunikation på metanivå eftersom samspelet 

inte fanns. De gånger kommunikationen befann sig på objektnivå innehöll de även effektiva 

kommentarer, där kommentarerna byggde vidare på tidigare elevers resonemang som berörde 

uppgifterna. De effektiva kommentarerna bidrog till att gruppen når vidare i arbetet, det ledde 

också till att eleverna genom samarbete på metanivå kom fram till ett lösningsförslag till 
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problemlösningsuppgifterna. Eleverna får chansen att öva sin resonemangsförmåga när de möts 

av motstånd i form av frågor och eventuella missuppfattningar om uppgiften. Frågorna bidrar 

till att eleverna är tvungna att förklara hur det tänkt så övriga gruppmedlemmar får syn på 

andras lösningsförslag. Eventuella missförstånd kring uppgiften såsom räknesätt, bidrog till ett 

större engagemang i gruppen och viljan att förklara och resonera för sitt svar. Poängen av detta 

mönster visar att elevers resonemangsförmåga inte får övas när deras inlägg enbart består av 

ineffektiva kommentarer eller kommentarer som befann sig på objektnivå. Å andra sidan när 

de väl möttes av frågor fick de möjlighet till att försvara sina gissningar. När elever 

kommunicerade på metanivå byggde resonemangen ofta vidare på tidigare talare, och gjorde 

det möjligt för eleverna att komma vidare i sin uträkning.  

7.2 Samspelet utvecklar resonemangsförmågan 

När elever sitter ensamma med uppgifter är de sällan uppmuntrade till att förklara hur de tänkt 

när de kommit fram till ett svar. I samspel med andra elever får de därför en större möjlighet 

till att öva sig i sin resonemangsförmåga på ett sätt så att jämnåriga elever förstår hur de tänkt.  

 

Observationstillfälle 1 datum 2019-03-04 

Uppgift 3 (Se bilaga 2) 

1. Elev D: Han har ju 8. Då måste vi ju… Komma på något matte… Och försöka skriva upp detta. 

2. Elev C: Ja, 8 har Ronny. 

3. Elev D: Som kanske, ja detta är ju kanske inte rätt men kanske 8 + någonting är lika med…? 

4. Elev C: 8 plus…? 

5. Elev D: Ja vi måste skriva upp det på mattesätt. 

6. Elev C: Mmm, det blir svårt… 

7. Elev A: Vi kan skriva att vi använde klossar?  

8. Elev D: Vi måste skriva upp det på ett mattesätt. Hur vi tänkte och så… Vi måste skriva upp det som vi har 

gjort här (pekar på andra uppgifter på pappret) exempel 7 – 2 = 5. Så de ser hur vi har tänkt. 
 

Det som synliggörs i ovanstående exempel är att elever hjälps åt att strukturera upp uppgiften 

de tar sig an. Tre av fyra elever i denna sekvens bidrar med sina tankar, vilket skapar delaktighet 

hos samtliga. Eleverna kommunicerar och interagerar utifrån en metanivå där samspelet hjälper 

dem i arbetet. När elev A nämner att “skriva på mattesätt” kan vara att använda sig av klossar 

(rad 7), förklarar och hänvisar elev D till tidigare uträknade uppgifter (rad 8). I detta fall övas 

resonemangsförmågan genom ett samspel i form av frågor, eftersom hen blir tvungen att 

förklara så att samtliga elever förstår vad som menas med “mattesätt”. Elevers kommentarer är 

effektiva i dessa fall då deras resonemang hänger ihop utan avbrott av andra kommentarer. 

Detta skedde både muntligt och i form av gester när elev D refererar till tidigare uträkning (rad 

8). 

 

Observationstillfälle 4 datum 2019-03-13 

Uppgift 1 c (Se bilaga 2) 

1. Elev A: Vad hade han? 

2. Elev D: Han hade 25 kronor. 25 plus. Eller va? 

3. ABCD skriver av 

4. Elev D: Skriv nu ordentligt A ,för det är B som ska läsas upp.  

5. Elev D: Plus fem. och då skulle han ha en kaka för fem kronor. Då får man skriva plus fem,  eller? 
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6. Elev B: Okej. (ABC börjar skriva) 
7. Elev D: Plus fem. Är lika med…? 

8. Elev A: 200 kanske. 

9. Elev D: Hehe… Okej 11 plus 5 är...? 

10. Elev C: 16. 

11. Elever sitter tysta en längre stund 

12. B räknar på fingrarna och säger: “Det är sexton”.  

13. Elev D: 16? ...Är lika med 16! 

14. Elev A: Om man skriver det baklänges blir det 61. 

15. D skrattar 

16. Elev D: Han har inte råd. För han har bara 11 kronor. Eller 25. Jo han hade råd. 

17. Elev A: 61. 

 

Under ovanstående sekvens kommunicerar elev A med flera ineffektiva kommentarer, vilket 

de resterande inte responderar på mer än skratt, utan fokuserar på att lösa uppgiften. När de 

ineffektiva kommentarerna sker frångår elevgruppen kommunikationen på objektnivå, medan 

elev D försökte vid flera tillfällen återgå till uppgiften (rad 4-5, 16). Kommunikationen sker på 

metanivå, den fungerade på så sätt att eleven tänkte högt när elev D säger: “Okej 11 plus 5 

är...?” (rad 9), medan elev C svarar snabbt att det är 16 (rad 10). När elev D tänkte högt får de 

övriga elever ta den av hens resonemang. Det bidrog till att  elev B kontrollräknar på fingrarna 

och efter en stund konstateras det att 11 plus 5 är lika med 16. I detta fall samspelar eleverna 

eftersom de bygger vidare på tidigare elevers resonemang. Däremot är det en av eleverna i 

gruppen som inte är med i kommunikationen alls vilket gör att samspelet i hela gruppen inte 

fungerar fullt ut. Sekvenserna visar olika former av utmaningar med samspel i grupp. De två 

första sekvenserna har gemensamt är att elever distraherar och avbryter med ineffektiva inlägg. 

Av den orsaken att när elever frångår uppgiftens innehåll störs kommunikation på objektnivå 

och metanivå avbryts vilket leder till att eleverna har svårare att komma fram till ett gemensamt 

lösningsförslag. Å andra sidan uppmärksammas det att elev D tar ett tydligt övertag för 

uppgiftens uträkning. När en elev tar över uträkningen och de övriga eleverna litar på den 

eleven, leder det inte alltid till motfrågor som bidrar till resonemang och av den orsaken sker 

inget samarbete.  

 

Observationstillfälle 3 datum 2019-03-07 

Uppgift 4 (Se bilaga 2) 

1.Elev C: Och så… så vill de att den ska bli 12 cm. Så då måste den växa 4 dagar till för att det ska bli 12. För 

6+6 blir 12. 

2.  Elev A: Jaa, ja det blir det!! 

3. Elev D: Okej, vad ska jag skriva? 
4. Elev C skriver och säger: 6 +… 

5. Elev D: Är det inte minus? 

6. Elev A: Ja är det inte minus? 

7. Elev C: Är det inte minus? 

8. Alla skrattar. 

9. Elev C: Men det ska ju bli 12 och 6+6 blir 12. 

10. Elev A: Ja, faktiskt! 

11. Elev C: 6+6 =12 
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Från sekvensen ovan fungerar samspelet på en metanivå då eleverna bidrar med effektiva 

kommentarer som är kopplade till varandra och ett samarbete synliggörs. Inläggen är även 

kopplade till uppgiften som gör att kommunikationen befinner sig på objektnivå. Elev C inleder 

med att tydliggöra uppgiften och förklarar hur hen tänkt (rad 1). Övriga elever infaller med att 

det förmodligen är fel räknesätt. Vidare förklarar elev C sin uträkning tack vare att hen blir 

ifrågasatt (rad 9). Eleven får i denna situation använda resonemangsförmågan genom att 

argumentera och försvara sitt svar.  

 

Sammanfattningsvis synliggörs det under denna rubrik hur elever genom samspel kan öva 

resonemangsförmågan. Eleverna övar sin resonemangsförmåga när de är tvungna att förklara 

och delge sina tankar för kamrater. Även här lyfts det fram vid flera tillfällen när övriga elever 

hade motargument, bidrog det till att elever behöver resonera på ett sätt så att fler förstod vad 

hen tänkt. Detta blir mer tydligt när kommunikation sker på metanivå och samspelet inverkar. 

Elevers resonemang synliggörs och elevers resonemangsförmåga övas när det finns samspel i 

gruppen.  Elevernas inlägg berörde oftast innehållet och var därför mestadels effektiva, men 

vid något tillfälle fällde någon elev några ineffektiva kommentarer vilket gjorde att objektnivån 

avbröts. Trots detta återgick eleverna till uppgiften. En annan intressant poäng som lyfts fram 

under detta mönster är hur kommunikationen på metanivå hjälps av att eleverna tänker högt. 

När eleverna tänker högt möjliggör det att samtliga elever får höra hur olika gruppmedlemmar 

tänkt, och kan bygga vidare med egna resonemang i form av effektiva kommentarer. Ett 

exempel på detta är under observationstillfälle fyra, rad nio. 

7.3 Modellering synliggör elevers strategier 

I den insamlade empirin förtydligas elevers strategier i form av modellering. Eleverna använde 

sig av material i form av klossar och många gånger visade eleverna hur de tänkt med hjälp av 

fingrarna vid lösning av de olika uppgifterna. Innan empirin samlades in blev elever 

uppmuntrade till att använda klossar och rita sina uträkningar, vilket var något de inte var 

bekanta med att göra tidigare. I ett exempel nedan påbörjar elever användandet av klossar när 

de ska addera två tal. 

 

Observationstillfälle 1 datum 2019-03-04 

Uppgift 3 (Se bilaga 2) 

1. Elev D: Hur många godisbitar har Ronny. Ja 8. 

2. Elev C: Ja, Ronny har 8. 

3. Elev D tar tag i några klossar och säger: Ja men då kan vi ta 8 här… 

4. Elev C flyttar en hög mot Elev D och säger: 8 är detta.  

 

I denna sekvens tar elev D initiativet att använda klossar, sedan fortsätter elev C genom att 

lägga till fler. Eleverna visar i sekvensen hur de kan använda sig av de laborativa materialet. 

När eleverna använder klossar går de från abstrakt till en konkret förklaring i sina resonemang. 

Elev D (rad 3) inleder med att visa åtta klossar, var på elev D (rad 4) upprepar och konstaterar 

antalet åtta klossar. Kommunikationen pågår på en objektnivå eftersom de ständigt berör 

uppgiften. Kommunikationen befinner sig också på metanivå mellan dessa två elever, deras 

samarbete bidrar till att de kommer fram till ett lösningsförslag. Trots att de övriga två 
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medlemmarna sitter tysta både före och efter ovanstående sekvens vilket inte bidrar till ett 

samspel mellan samtliga gruppmedlemmar. Användningen av klossar för att visa ett antal, gör 

det tydligt för eleverna att framföra sitt resonemang för sina kamrater. Detta leder dessutom till 

att det blir möjligt för andra elever att bygga vidare på uträkningen genom att lägga till eller att 

ta bort.  

 

Observationstillfälle 2 datum 2019-03-06 

Uppgift 3 (Se bilaga 2) 

1. Elev C: Men .. men .. om Maria har sju då har ju Anna fem eller ah.. Ja Maria hade ju två fler, och då har Anna 

fem. 

2. Elev B: Ja? Ja men man ska ju inte... 

3. Elev C: Jo. för sju (visar med fingrarna). Hon har sju godisbitar 

4. Elev D tar C’s klossar och mumlar. 

 

5. Elev D mumlar något.  

6. Elev B: Nej det står aldrig att man ska ta bort.  

7. Elev C Tar klossarna från D 

8. Elev C lägger upp sju. 

10. Elev C: Här har vi sju. Och kolla här. DETTA är Annas. (lägger upp 5 klossar) Kolla om man tar bort dom 

här (tar två från högen med sju) Det blir så. (visar en hög med fem). 

 

Dessa två sekvenser kommer från samma samtal om en problemlösningsuppgift, men 

sekvenserna är inte i följd. Gruppen arbetar genomgående med kommunikation på objektnivå. 

Sekvenserna berör metanivå då kommunikationen, framförallt mellan elev B och C då de 

resonerar tillsammans för att komma fram till ett svar. Elev C är drivande med att visa hur hen 

tänkt när hen löser uppgiften (rad 3). Första exemplet på modellering är när elev C räknar på 

fingrarna och visar för gruppen. Elev D plockar åt sig klossarna, elev C avbryter och tar tillbaka 

klossarna och visar för övriga gruppmedlemmar hur hen tänkt. Elev C använder sedan 

klossarna för att visa en matematisk uträkning, vilket presenterar elevens tolkning av uppgiften 

(rad 3-10).  

 

Observationstillfälle 5 datum 2019-03-13 

Uppgift 1 c (Se bilaga 2) 

1. Elev A: Ska vi inte rita 25 kronor. 

2. Elev A, C och D börjar rita. 

3. Elev D: Här är 25 stycken. 

4. Elev A till elev B – Vad gör du? 

5. Elev B: Jag håller på med suddit. 

6. Elev A: Du ska inte hålla på med det. 

7. Elev B: Jag försöker få ut… 

8. Elev A: Så, kan vi inte sen rita ett mjölkpaket? 

9. Elev B: Jag kommer snart… (går från bordet) 

10. Elev C: Sen när vi har ritat ett mjölkpaket, så kan vi stryka över och sen kan vi stryka över, för mjölkpaketet 

kostade 11 kronor och då kan vi stryka över 11 här. 

 

Under denna sekvens väljer eleverna att visa sin uträkning genom att rita. Elev A, C, och D 

börjar rita 25 kronor, genom att rita 25 stycken runda små ringar på sina papper. Elev A 

uppmärksammar sedan att elev B inte gör detsamma och både elev A och D försöker få elev 
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Bs uppmärksamhet. Senare förklarar Elev C för gruppen hur de ska göra för att visa att de köpte 

ett mjölkpaket för 11 kronor genom att stryka över elva av de 25 kronor som ritades tidigare. I 

denna grupp är tre av fyra elever drivande i att lösa uppgiften och dessa tre elever visar 

förståelse för uträkningen genom att rita. Kommunikationen på metanivå visas på så sätt enbart 

mellan tre elever och kommunikationen på objektnivå fungerar även för dessa tre då de håller 

sig till uppgiftens uträkning.  

 

Sammanfattningsvis förtydligas elevers lösningsstrategier med hjälp av laborativt material. När 

elever får möjlighet att modellera med hjälp av det laborativa materialet ges eleverna chansen 

att visualisera sina resonemang vilket skapar en större förståelse än om det bara skett verbalt. 

Under observationstillfälle två visualiseras det hur en elev först vill förtydliga sitt 

lösningsförslag verbalt, när detta inte räcker till visar eleven med sina fingrar för att slutligen 

plocka fram klossarna. Eleverna hade sedan tidigare uppmuntrats till att rita sina uträkningar 

på ett enkelt sätt, vilket många elever använde sig av för att visualisera sina lösningar.  Även 

här poängteras att det laborativa materialet hjälper till för att skapa ett bra samarbete. Det 

laborativa materialet gör uppgiften konkret och synligt för att visa sina lösningsstrategier. 

Hjälpmedlet visade sig vara till hjälp när gruppmedlemmar byggde vidare på elevers 

resonemang under observationstillfälle två.  

  



27 
 

8. Analys & diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med urvalet och analysmetoden för den egna 

studien samt bearbetning av datamaterialet. I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat 

i relation till tidigare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningen användes det empiriska materialet i form av fem 

videoinspelningar med 16 elever som befann sig i olika gruppkonstellationer. Arbetet har utgått 

från en kvalitativ forskningsmetod, med syfte att analysera elevers resonemang i grupp med 

problemlösningsuppgifter. Tack vare den kvalitativa forskningsmetoden skapades förståelse 

hur elever för resonemang eftersom elever i olika gruppkonstellationer observerades under 

flera tillfällen. Bjørndal (2016:62) beskriver att videoinspelning en bra insamlingsmetod vid 

kvalitativa studier, eftersom forskaren har möjlighet att gå tillbaka till sekvenser som anses 

viktiga för studien. Användningen av videoinspelning gav möjligheten att både ta del av elevers 

resonemang samt deras kroppsspråk och gester. Det ansågs viktigt eftersom många av 

elevernas resonemang hjälptes av det laborativa materialet. Ett kritiskt moment var när eleverna 

till en början inte var vana vid att bli inspelade. Det medförde att eleverna la större fokus på 

kameran än att arbeta med uppgiften. Användandet av videoinspelningarna gav möjligheten att 

få syn på allt som uppstod utan att eleverna skulle känna sig övervakade när vi intog ett icke-

deltagande position.  

 

Loggboksanteckningar fördes efter varje observationstillfälle. Syftet med att föra anteckningar 

genom skrift var att få tid för reflektion och djupare förståelse om varför olika situationer 

uppstod. Loggboksanteckningarna användes innan transkriberingen påbörjades för att påminna 

oss själva om vad vårt insamlade material innehöll, vilket även var stöttning vid val av 

sekvenser. Bjørndal (2016:86-87) beskriver transkribering som ett tidskrävande moment som i 

sin tur leder till nya insikter om materialet. Av den orsaken valdes 15 sekvenser från det 

inspelade materialet, som bedömdes passande för att besvara syftet för studien.  Att endast tre 

sekvenser används per klipp kan anses innebära låg generaliserbarhet, men å andra sidan var 

liknande mönster återkommande under alla filmer. Om någon annan skulle få tillgång till det 

empiriska materialet skulle förmodligen inte samma sekvenser valts ut. Av anledningen att alla 

har olika förkunskaper om ämnet. Däremot hade forskare med samma teoretiska utgångspunkt 

inte kunnat finna något nytt unikt resultat. Med vår vetskap i anknytning till vad filmerna 

innehåller, hade de bortprioriterade delarna av filmerna heller inte oss givit oss något annat 

resultat utöver det som synliggjordes. 

 

Det empiriska materialet bestod av fem filmer på ungefär 30 minuter. I klippen syns fyra elever 

som löser olika problemlösningsuppgifter tillsammans. Empirins storlek är ett hanterbart antal 

för en kvalitativ studie för att analys ska vara möjlig eftersom syftet i detta fall är att undersöka 

elevers beteende.  Valet av antalet gruppmedlemmar utgick ifrån Stensmos (2008:180) 

argument att en grupp inte bör innehålla fler än fem elever eftersom fler gruppmedlemmar 
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innebär fler olika beteenden för gruppmedlemmarna att förhålla sig till. Vid diskussion efter 

genomförda observationer reflekterades det över om eleverna borde fått arbeta i grupper om 

tre istället för fyra. Däremot belyser Stensmo (2008:181) att grupper om tre, även kallat triaden, 

riskerar att två elever i gruppen parar ihop sig och skapar då majoritet mot den tredje 

gruppmedlemmen. Därför är det omöjligt att svara på om resultatet hade förändrats om antalet 

gruppmedlemmar hade ökat eller minskat. När observationerna genomfördes blev eleverna 

tilldelade fyra olika roller. De bestämda rollerna skulle kunna vara något som påverkade 

elevernas agerande vid arbetet med problemlösningsuppgifterna både med positiva och 

negativa aspekter. Det positiva skulle kunna vara som Jern (2013:116) nämner att varje elev 

vet vad som förväntas av en. Det skulle å andra sidan också kunna bidra till att arbetet blir styrt 

och att övriga gruppmedlemmar känner att de exempelvis vet när det är deras tur att tala. 

Rollerna skapades i syfte att skapa riktlinjer för eleverna och fungera som hjälpmedel i 

grupparbetet, eftersom de inte hade erfarenhet av att samarbeta med problemlösningsuppgifter.  

 

Den insamlade empirin har bestått av dels ett bekvämlighetsurval och dels ett 

slumpmässigturval. Valet av skola och klass bestäms inte av oss själva utan vi blev 

slumpmässigt placerade av Högskolan i Halmstad. Ett bekvämlighetsurval har skett utifrån 

aspekten att vi skulle kunnat ta kontakt med andra skolor för att samla in ytterligare empiri, 

men eftersom elevgruppen var närmast till hands blev detta vårt urval för studien. Eleverna 

som valdes ut till de olika observationerna är också utifrån ett bekvämlighetsurval. Då inte alla 

elever inkluderades av den orsaken att skapa ett samarbete med elevers resonemang.   Studien 

har en hög validitet eftersom det som avsetts att mäta har mätts. Elevers samarbete och 

resonemangsförmåga har genomsyrat hela arbetet och de förutbestämda begreppen har hjälpt 

till att analysera den insamlade empirin. Däremot har studien inte särskilt hög reliabilitet 

eftersom resultatet inte kan representera alla elever i årskurs 1, då enbart en klass har 

observerats. För att få en högre reliabilitet krävs det att fler elever från andra skolor skulle 

observerats. Om eleverna hade observerats under en längre period och under flera tillfällen 

skulle reliabiliteten anses bli högre.   

 

Inledningsvis befann vi oss i en deltagande observatörsroll, vilket senare bedömdes olämpligt 

eftersom syftet var att få fram hur eleverna resonerade på egen hand. Under aktionerna 

pendlade vi mellan att vara deltagande och icke-deltagande observatörer. Vid insamlingen av 

empirin var målet att inta en icke-deltagande observatörsroll, men vid några tillfällen brast 

elevernas fokus och läraren kände sig tvungna att avbryta och leda in eleverna på rätt spår igen 

vilket resulterade i en deltagande observatörsroll. Efter ett antal genomförda observationer 

bestämdes det att vi skulle sätta oss vid ett bord längre bort för att befinna oss i en icke-

deltagande observatörsroll. Detta medförde att vi inte kunde kontrollera om eleverna ständigt 

diskuterade uppgiften. En följd av detta beslut kan dels ha varit att eleverna lättare kunde 

resonera utan en lärares som iakttog dem, eller att de svävade iväg och inte talade om uppgiften. 

Beslutet grundade sig i att elevernas självständiga resonemang skulle synliggöras utan stöttning 

från lärare. Dock måste forskare fundera över sin medverkan och hur gruppen påverkas i det 

sociala sammanhang forskaren befinner sig i. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket 

forskaren påverkar resultatet av forskningen, vi ställer oss därför i denna studie kritiska till att 

vara deltagande observatörer. Eleverna under dessa situationer kunde å ena sidan ha agerat 



29 
 

annorlunda om de var själva i ett rum och skulle lösa en uppgift, vi hade därför önskat att vara 

passiv-deltagande observatörer där de som studeras inte påverkas av vår närvaro (Larsen, 

2012:101). Å andra sidan krävs det i många fall stöttning för att eleverna ska kunna komma 

vidare i sin uträkning. Larsen (2012:28) problematiserar att ett resultat från en kvalitativ studie 

kan bli svåra att generalisera eftersom de observerade kan bete sig och svara på ett visst sätt 

när de är iakttagna. På så sätt blir det svårt att säga om eleverna hade betett sig annorlunda om 

varken vi som pedagoger eller en filmkamera hade iakttagit dem.  

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån tidigare forskning har det visat sig att när elever sitter tillsammans har de chans att 

bearbeta uppgiften i grupp och resonera sig fram till olika lösningsförslag (Hammar-Chiriac, 

2013:29). Även Vygotskij (Ahlberg, 1995) diskuterar att elever når bättre resultat när de arbetar 

tillsammans med andra. Skolan ska organiseras så att elever arbetar tillsammans, och elever 

ska ges förutsättningar att utveckla förmågorna att argumentera och föra matematiska 

resonemang (Skolverket, 2018). Det sociokulturella perspektivet gav insikten att elever får 

möjlighet att utveckla resonemangs- och samarbetsförmågan när de arbetar i grupp. När 

eleverna befann sig i olika gruppkonstellationer stötte de på utmaningar oavsett vilken 

kunskapsnivå de befann sig på. De mer kompetenta eleverna utmanas på så sätt att de var 

tvungna att förklara för sina svar. De elever som ofta behöver stöttning fick möjlighet att 

samarbeta med elever som kunde förklara, vilket vi kopplar till Vygotskijs teori att elever kan 

nå ytterligare kunskaper när de arbetar tillsammans med en mer kompetent person, detta ger 

samtliga elever möjligheten att befinna sig i ZPD. Däremot visar resultat på att enstaka elever 

vid flera tillfällen inte deltog aktivt i arbetet med problemlösningsuppgifterna trots stöttning 

från gruppmedlemmar. Dessa elever intog istället en passiv roll och gömde sig bakom övriga 

gruppmedlemmar. Anledningen till att de intog en passiv roll kan bero på att de specifika 

eleverna ofta har enskild stöttning från en lärare i undervisningssammanhang. 

 

Resultatdelen gav insikten att både effektiva och ineffektiva inlägg kan medföra att elevers 

resonemang synliggörs. Ett exempel på detta är när elever möts av motstånd i arbetet och eleven 

är tvungen att argumentera och resonera för sina lösningsförslag. Läroplanen (Skolverket, 

2018) nämner även att eleven ska kunna beskriva tillvägagångssätt, vilket eleven ges möjlighet 

till när de resonerar i grupp.  Resonemangen i dessa fall blir på så sätt också effektiva inlägg 

eftersom det bygger på tidigare resonemang. Både Lowrie (2011) och Hennessy et al. (2015) 

framhåller att elevledda samtal uppmuntrar elever till att delge sina idéer, vilket i sin tur bidrar 

till ett ökat engagemang. Genom att framföra effektiva inlägg delger eleverna sina tankar, vilket 

anses vara ett bevis på engagemang för arbetet med problemlösningsuppgifter. Resultatdelen 

visade även att uppgiften bearbetades under flera tillfällen. Uppgiften bearbetades på så sätt att 

elever många gånger fick upprepa problemlösningsuppgiftens frågor men också elevers 

beräkningar. Det bidrog till att elever fick diskutera sig fram till en uträkning och bidrog till att 

de ändrade uppfattning om problemet och vilken metod de skulle använda sig av. När elever 

åskådliggjorde sina uträkningar bearbetades uppgiften ytterligare. Kommunikationen på 

objekt- och metanivå var i dessa fall närvarande.  
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I resultatdelen synliggjordes att det många gånger var två till tre elever som var aktiva med 

uppgiften. De övriga hamnade i bakgrunden och förlitade sig på att de aktiva eleverna löste 

uppgiften utan deras medverkan. Elever som befann sig i bakgrunden var enligt vår bedömning 

elever som har svårt att arbeta självständigt eftersom de i undervisningssammanhang ofta 

behöver extra stöttning från lärare. Av den orsak kan det ej påstås att grupparbete blir bättre 

eller sämre för dessa elever som är i behov av mer stöttning. Å andra sidan framför Hennessy 

et al. (2015) i sin studie att arbete med problemlösningsuppgifter i grupp uppmuntrar svaga 

elever till större engagemang vilket i sin tur ska resultera i ett mer inkluderande 

klassrumsklimat, där elever vågar föra resonemang. När eleverna får chansen att ta del av 

gruppmedlemmarnas resonemang får de möjligheten att vara aktiva eller förstå uppgiften 

genom att endast lyssna, vilket självständigt arbete inte kan leda till. 

 

Gruppernas sammansättning är något som diskuterats kring arbetet med 

problemlösningsuppgifter. Forslund-Frykedal (2008:145) beskriver å ena sidan att detat kan 

spela stor roll vid grupparbetet, och att olika ambitionsnivåer påverkar arbetet. Å andra sidan 

finner vi positiva delar med att de svaga eleverna kunskapsmässigt, fick chansen att lyssna på 

olika resonemang som de inte hade gjort om de satt ensamma med problemlösningsuppgifter. 

Att dessa elever fick sitta tillsammans med sina klasskamrater ledde till ett inkluderande 

klassrumsklimat. Samarbetet mellan eleverna fungerade överlag bra, ingen i elevgruppen 

nedvärderades eller uteslöts från gruppen, vilket Forslund-Frykedal (2008) påpekar som 

viktigt. I resultatdelen syntes det att när gruppen hade ett bra samarbete kunde de ta sig an de 

olika problemlösningsuppgifterna lättare. Däremot beskriver Cantaley et al (2017) att för få en 

större inblick kring hur samverkan kan fungera i olika situationer krävs genom att prova att 

placera eleverna i olika gruppkonstellationer. Palmér och Van Bommel (2016) hävdar att yngre 

elever brukar ha svårt att ta sig an svårigheter i en matematisk uppgift på egen hand. Därför 

anser vi att arbetet i grupp bör påbörjas i så tidig ålder som möjligt. Uppgifterna bör också 

tänkas över så att alla elever känner att de kan bidra i arbetet. Då elevers resonemang är 

fokusområdet och det intressanta för studien behöver uppgifterna inte befinna sig på en så 

avancerad nivå.  

 

Forslund-Frykedal (2008) beskriver att samarbetsträning av olika former ökar 

samarbetsförmågan. Eftersom arbetsgången såg likadan ut under alla tillfällen 

uppmärksammades en tydlig förbättring från första observationstillfället jämfört med de som 

utfördes senare. Under de senare observationstillfällena förstod elever från början vad som 

förväntades av dem och hur samarbetet skulle gå till. I linje med Forslund-Frykedals (2008) 

studie ser vi en klar utveckling av elevers samarbetsförmåga desto mer de fick arbeta med 

problemlösningsuppgifter i grupp. Det som upptäcktes var om samarbetet finns i gruppen 

möjliggörs en kommunikation på metanivå, där elever samspelar och utbyter 

lösningsstrategier. Kommunikationen på objektnivå där samtalen berörde uppgiften med inslag 

av effektiva kommentarer och resonemang förekom desto mer eleverna fick arbeta i grupp. Det 

kan bero på elevernas unga ålder, eller deras ovana att arbeta i grupp inom matematik. Lärare 

behöver därför ha detta i åtanke när ett grupparbete appliceras. Det krävs att elever får arbeta 

ett flertal gånger med varandra för att på så sätt kunna utveckla samarbetsförmågan i gruppen 

menar Hammar-Chiriac (2013).  
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Lowrie (2011) lyfter fram att elever ofta har svårt att komma fram till en gemensam lösning 

när de arbetar med matematiska uppgifter i grupp. Hen beskriver att lärare förväntar sig att 

elever ska engagera sig i gruppuppgiften för att komma fram till en lösning, å ena sidan 

förekommer det då att elever arbetar självständigt med uppgiften istället. I resultatdelen fanns 

det å andra sidan enbart ett tillfälle då en elev räknade ut uppgiften på egen hand, dock fick 

eleven vid detta tillfälle frågor från övriga gruppmedlemmar och eleven var tvungen att förklara 

hur hen tänkt. Effekten av att vi använde oss av ett strukturerat grupparbete gjorde att det inte 

fanns några tillfällen där elever fick möjlighet att arbeta enskilt med 

problemlösningsuppgifterna. I vår studie framkommer det att det är positivt om lärare tydligt 

förmedlar ett tillvägagångssätt till eleverna och ger alla gruppmedlemmar en särskild uppgift. 

som eleverna kan använda sig av. Av den orsaken att eleverna inte var vana med att arbeta 

tillsammans i grupp. Eleverna visste sedan tidigare att gruppen skulle komma överens om ett 

gemensamt svar.  

 

Vid ett flertal tillfällen synliggjordes elevernas olika tillvägagångssätt för att ta sig fram till ett 

lösningsförslag genom samarbete. Christe et al. (2008) beskriver att elever som arbetar i grupp 

får chansen att dela med sig av instruktioner, förklaringar och lösningar. Christie et al. (2008) 

konstaterar att det leder till ett effektivt samarbete. För att ta sig fram till ett lösningsförslag 

arbetade eleverna med att kommunicera på objekt- och metanivå. Överlag skedde 

kommunikationen om uppgiftens innehåll praktiskt taget hela tiden, vilket gjorde att eleverna 

befann sig på objektnivå. Elever arbetade med att bygga vidare på varandras resonemang, med 

många effektiva kommentarer. Ett mönster huruvida att de ineffektiva kommentarerna ledde 

till att kommunikationen på objektnivån avbröts synliggjordes i analysarbetet. Webb et al. 

(2008) framför att samarbete i grupp skapar stor möjlighet att utveckla lärandet eftersom de får 

chansen att förklara och motivera sina val. Resultatet i denna studie visar att kommunikationen 

på metanivå kan utveckla elevernas resonemangsförmåga. När elever kommunicerade på 

metanivå byggde elevers resonemang vidare på varandra och de hjälptes åt att komma vidare 

med uträkningen.  

 

Elever använde sig av modellering vid några tillfällen genom att rita sin uträkning, vilket kan 

bero på att de blivit uppmuntrade att rita sina uträkningar på ett enkelt sätt. Alla elever tog inte 

initiativet att rita, men blev vid flera tillfällen uppmuntrade av övriga gruppmedlemmar. 

D’Angelo och Ilievs (2012) framför att arbetet med laborativt material bör introduceras så tidigt 

som möjligt, för att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i diskussion och samtal med andra. 

Att visualisera sina resonemang möjliggör nya sätt att uttrycka tankar på och de övriga eleverna 

får ta del av uträkningen. Under grupparbetet använde sig några grupper även modellering i 

form av laborativt material. Yook Kin Loong (2014) belyser att laborativt material som 

nödvändigt för att elever ska få möjligheten att skapa förståelse för vad de gör. I empirin 

upptäcktes att elever använde sig av små träklossar, där de visade upp ental. Eleverna tog 

självmant fram klossarna för att synliggöra ett visst antal för de övriga gruppmedlemmarna. 

Genom att visa upp ett antal och sedan lägga till eller ta bort klossar, blev det tydligt vad som 

hände med uträkningen och vid några tillfällen blev det ett sätt för eleverna att tydliggöra vilket 

räknesätt de skulle använda sig av. Det laborativa materialet ger elever som har svårt att 



32 
 

uttrycka sig verbalt chansen att vara delaktig i grupparbetet. För att göra detta använde eleverna 

sig av modellering genom att visa upp antal på fingrarna för att sedan addera eller subtrahera 

med fler fingrar. I studien visade det sig viktigt för många elever att använda sig av modellering 

i form av klossar, rita eller fingrar för att på ett tydligt sätt framföra sina resonemang. Det 

konkreta materialet hjälpte de övriga eleverna att förstå resonemang, när resonemangen gick 

från abstrakt till konkret.  

 

I resultatdelen framkom det ett flertal utmaningar när elever samarbetar i grupp med 

problemlösningsuppgifter. Något som anses som en utmaning är elevernas användning av 

ineffektiva inlägg. Det kan å andra sidan konstateras att dessa inlägg även kunde bli effektiva. 

Exempel på ineffektiva inlägg kunde vara när eleverna frångår ämnet eller säger saker som kan 

anses som onödiga kommentarer i form av tramsiga fraser. Å ena sidan möjliggjorde dessa 

situationer att eleverna var tvungna att förklara igen, vilket gav alla i gruppen chansen att höra 

en upprepning av resonemanget. Å andra sidan anses det ske vid förvånansvärt få tillfällen med 

tanke på elevernas unga ålder. I linje med Sträng och Dimenäs (2007) kan elever betraktas 

aktiva trots att de inte är det och de elever som fokuserar på annat kan fortfarande vara mentalt 

engagerade. Resultatet visade vid något tillfälle att elever ofta hakade på första bästa svar när 

de skulle lösa de olika uppgifterna, istället för att reflektera över om svaren verkligen stämde. 

Elever hade svårt att hålla ett kritiskt förhållningssätt till varandra vilket är en viktig del av 

samarbetet. Framförallt lyssnade elever hellre på dem som i gruppens ögon anses som stark i 

ämne, detta relaterar vi till det Hammar-Chiriac (2013:61) beskriver som disjunktiv uppgift av 

ett grupparbete. Under dessa tillfällen reflekterade inte eleverna kring svarets rimlighet.  

 

Ytterligare svårigheter som noterats är att få alla elever i gruppen aktiva, det var endast vid 

något tillfälle vi kunde framföra att alla gruppens medlemmar bidrog till lösningen av 

uppgiften. Vid de flesta fallen var det minst en elev som satt tyst och pillade på annat eller helt 

enkelt inte engagerade sig i uppgiften av olika anledningar. Blatchford et al. (2003:29) är noga 

med att skilja på att arbeta i grupp eller att arbeta som grupp. De menar att gruppen behöver 

bestämma tillsammans hur de ska ta sig an uppgiften för att nå ett meningsfullt grupparbete.På 

grund av elevernas låga ålder och deras brist på erfarenhet kring både ämnet problemlösning 

och att samarbeta med andra kan lärare inte förvänta sig att detta ska fungera till en början, 

men vi anser att detta är något som alltid bör strävas mot. Genom fortsatt arbete med 

problemlösningsuppgifter i grupp, kommer eleverna kunna uppnå ett arbete som grupp i arbetet 

med problemlösningsuppgifter i ämnet matematik.  

 

Det som kan anses vara unikt med vår studie är att fokusgruppen är elever i årskurs 1. Gómez 

et al. (2013) framhäver vikten av att låta elever redan från tidig ålder få chansen att arbeta 

tillsammans med andra, men att lärarens stöttning är en viktig aspekt. Eleverna hade endast 

arbetat på detta sätt ett fåtal gånger och det var svårt att förstå hur eleverna skulle ges chansen 

att öva sin resonemangsförmåga. Genom att låta elever få riktlinjer i form av roller, så fick 

eleverna en tydlig struktur vad de skulle tillföra i arbetet. Chiriac et al. (2013:27) beskriver att 

i interaktion med andra kan elever lära sig att lösa problem samt få syn på nya sätt att tänka vid 

arbetet med problemlösningsuppgifter. Elevernas låga ålder bör inte vara en orsak till att studier 

inte genomförs inom området. Eftersom nyare forskning (Björklund, 2007; Kilpatrick et al., 
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2005; Reis, 2011) visar att om yngre elever får möjlighet att öva sin resonemangsförmåga i 

uttänkta aktiviteter, kan de uppnå samma matematiska resonemang som 12-åringar. Därför blir 

vår studie relevant för verksamma lågstadielärare som arbetar med problemlösningsuppgifter i 

ämnet matematik.  
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9. Slutsats och implikationer 

Syftet med denna studie har varit att bidra till en större förståelse för hur elever i lägre åldrar 

samarbetar i grupp när de arbetar med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik. För 

att mer specifikt besvara frågeställningen: På vilket sätt använder sig elever av 

resonemangsförmågan i arbetet med problemlösningsuppgifter i grupp i årskurs 1?  

 

Slutsatsen som dras är att elever får en större möjlighet att resonera i grupp jämfört med när de 

sitter enskilt i arbetet med problemlösningsuppgifter. Eleverna använder sig av 

resonemangsförmågan genom att bygga vidare på andras resonemang och användandet av 

laborativt material var ett effektivt hjälpmedel för att förstärka deras resonemang. 

Kommunikationen i arbetet har beskrivits med hjälp av begreppen effektiva och ineffektiva 

kommentarer samt kommunikation på objekt- och metanivå. Situationer när elevers 

resonemang synliggjordes i grupparbetet uppstod när elever framförde effektiva kommentarer 

som byggde vidare på tidigare resonemang. De ineffektiva kommentarerna gjorde att vissa 

resonemang avbröts och gruppens samarbete utmanades, eftersom de var tvungna att återgå till 

uppgiften. När samarbetet mellan samtliga fyra medlemmar brast, berodde det ofta på 

gruppkonstellationer med för stora klyftor i nivåskillander eller när några deltagande tog sig an 

en passiv roll. Ytterligare resultat visade att när elever använde sig av laborativt material när 

de resonerade hjälpte det de andra eleverna att förstå uppgiften. Det laborativa materialet 

skapade under några tillfällen ett samarbete när ytterligare elever la till exempelvis klossar, 

eller berättade hur hen ritade sin uträkning. När eleverna uttryckte sina tankar högt ledde det 

till att övriga elever kunde följa med i uträkningen och bygga vidare med egna resonemang. 

 

Med studien vill vi framföra aspekter som läraren kan ha i åtanke för att öka chanserna till att 

få ett fungerande samarbete. Studien presenterar vikten av att elever ska få möjlighet att arbeta 

i grupp för att få möjlighet att både öva sin samarbets- och resonemangsförmåga. 

Kommunikation på metanivå ger kunskapen om elevers interaktion med varandra och hur 

samarbetet fungerar utifrån gruppens sammansättning. ZPD är en central del utifrån det 

sociokulturella perspektivet, och belyser vikten av att elever ska befinna sig i sin närmaste 

utvecklingszon med tillräckligt med stöttning och utmaning för bästa resultat. Med tydlig 

struktur blir det mer begripligt för hur eleverna i yngre åldrar ska ta sig an uppgiften. Exempel 

på detta kan vara att ge eleverna specifika roller i gruppen, uppmuntra till att rita och 

användandet av laborativt material i arbetet med problemlösningsuppgifter. Grupparbetet 

visade sig vara en utmaning men även en stöttning för eleverna när de arbetade tillsammans. 

Utmaningen kunde vara att behöva förklara för sina svar så att samtliga förstod. Slutligen bör 

skolan ge eleverna tillfälle att öva på att samarbeta i grupp för att få möjlighet att utveckla både 

samarbets- och resonemangsförmågan, eftersom det skedde en tydlig förbättring från första 

observationstillfället.  

 

De didaktiska implikationerna denna studie medför är att problemlösningsarbete i grupp  
kräver utrymme i grundskolans tidigare år. Vi synliggör i denna studie hur elever använder 

resonemangsförmågan genom att analysera kommunikationen utifrån meta- och objektnivå. 

Under några tillfällen uppmärksammas att resonemangsförmågan utvecklades vid arbete i 
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grupp, av den orsaken krävs det att elever få chansen att träna på att samarbeta. Ett samarbete 

som fungerar ger eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga, där de utmanas att 

förklara för sina lösningsstrategier. Lärdomar vi tar med oss från studien är att elever behöver 

få chansen att öva på att utveckla dessa förmågor, till en början kan det vara tidskrävande att 

få elevgruppen att få till ett fungerande samarbete. Rollerna kan fungera som stöttning och ett 

hjälpmedel som underlättar för elever att skapa ett samarbete i grupp.  

 

Ett exempel på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur laborativa hjälpmedel 

bidrar när elever resonerar i grupp i arbetet med problemlösningsuppgifter inom ämnet 

matematik. 
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