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Abstract: Denna aktionsforskningsstudies syfte är att få kunskap om hur 

kommunikationen ser ut mellan eleverna i matematikämnet genom att 

skapa en kommunikativ undervisningsmiljö, där eleverna ges möjlighet 

att lära av varandra. Tidigare forskning visar att kommunikationen är 

viktig i matematik. Forskning visar bland annat att kommunikation i 

matematik är viktig för att eleverna ska få en begreppsförståelse. På de 

berörda skolorna i studien var detta något som behövde utvecklas. 

Utgångspunkten för studien har varit ett sociokulturellt perspektiv. 

Eleverna har fått arbeta med laborativt material i matematik inom 

områdena problemlösning samt längd och volym i mindre grupper. 

Aktionen har dokumenterats med videoinspelningar som transkriberats 

och analyserats. Metoden för analysarbetet har varit en sociokulturell 

aktivitetsanalys där den sociala interaktionen i förhållande till 

kommunikationen studerats. Resultatet visar att det laborativa 

materialet ger möjlighet för kommunikation mellan eleverna.  

Slutsatsen av studien är att eleverna kommunicerar på olika sätt 

beroende på vilken situation de befinner sig i. Vi hoppas att verksamma 

lärare kan ta del av denna studie för att utveckla kommunikationen i 

matematikundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Studien har genomförts under vår sista kurs på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vårt 

intresse för matematik har växt fram under utbildningens gång och det har varit mycket roligt 

och lärorikt att genomföra denna studie. Studien har fört med sig mycket kunskap. Vi har lärt 

oss att både vara forskare och lärare på samma gång. Det har varit en resa full av utmaningar 

och lärdomar. Vi hoppas kunna använda oss utav studiens slutsats och resultat i vår framtida 

yrkesroll som lärare.  

 

Arbetsfördelningen för studien har sett ut som så att vi enskilt ute i verksamheterna har 

genomfört aktioner och videoinspelningar. Förarbetet och efterarbetet har gjorts gemensamt då 

vi tillsammans har planerat och skrivit studien. Vi har alltså inte delat upp ansvaret över de 

olika delarna i skrivandet utan vi har utefter avtalad tid träffats och skrivit tillsammans. 

 

Vi vill tacka de berörda skolorna och samtliga elever för medverkan i studien.  Vi vill också 

rikta ett stort tack till våra handledare Viktor Aldrin och Tina Kullenberg som har varit ett stöd 

genom hela arbetet. 

 

 

Rebecca Meszaros & Arnela Osmanovic 
Högskolan i Halmstad, 2015-06-08 
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Inledning 
De internationella undersökningarna PISA (Programme for International Student Assessment) 

och TIMSS (Trends in International Mathematics and Sience Study) visar att svenska elevers 

resultat i matematik sjunkit de senaste åren (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). PISA 

genomförs i årskurs 9 och TIMSS i årskurs 4 och 8. Vår studie inriktar sig på grundskolans 

tidigare år och trots att dessa undersökningar görs i högre årskurser anser vi att resultaten är 

betydelsefulla för lärare i de tidigare åren att ta del av. 

 

I läroplanens övergripande mål tas det upp att eleverna bland annat ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera (Skolverket, 2011, s.9). Specifikt i ämnet matematik 

nämns i syftet att eleverna ska; ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 

2011, s.63).  Vilket vi menar innebär att eleverna behöver ges möjlighet att arbeta med 

kommunikation även i matematik för att kunna uppfylla målen. 

 

Vad läraren väljer att kommunicera om kommer ha betydelse för om undervisningen kommer 

upplevas som lustfylld (Rystedt & Trygg, 2010).  Rystedt och Trygg (2010) har genomfört en 

litteraturstudie och har bland annat kommit fram till att genom ett laborativt arbetssätt får 

eleverna en mer positiv syn på matematikämnet samt att elevernas intresse för matematik ökar.  

Löwing (2004) menar att det är läraren som genom planering av uppgifter ger förutsättningar 

för eleverna att kommunicera i matematik. Löwing (2004) har undersökt hur lärare i 

grundskolan ger eleverna förutsättningar för att förstå matematik. Författaren menar att lärarens 

roll och handlingar påverkar vilka möjligheter eleverna får i matematikundervisningen. I vår 

tidigare litteraturstudie (Meszaros & Osmanovic, 2014) om varierad matematikundervisning, 

det vill säga läroboksbunden undervisning i kombination med en laborativ undervisning, 

framkom det att elever lättare kopplar matematiken till sin vardag genom att arbeta laborativt 

samt att läraren har ansvar för kommunikationen. 

 

Utifrån den erfarenhet vi har fått under lärarutbildningen har vi insett att lärare ofta använder 

sig av en varierad matematikundervisning med matematikboken som utgångspunkt och ett 

laborativt arbetssätt som komplement. Vi upplever även att kommunikationen i 

matematikämnet ibland glöms bort och på grund av detta minskas möjligheten att kommunicera 

matematik. Med utgångspunkt i detta har vi blivit intresserade av att fördjupa oss ytterligare i 

material och metoder för matematikundervisning, och har därför valt att utforska elevernas 

möjlighet till kommunikation med varandra när de arbetar laborativt. I en kvalitetsredovisning 

från en skola där studien har genomförts framkommer att undervisningen behöver utvecklas så 

att eleverna ges möjligheten att utveckla sin förmåga i att kommunicera, resonera och 

argumentera med varandra. Efter att ha läst kvalitetsredovisningen väcktes nyfikenhet hos oss 

kring att undersöka hur kommunikationen i matematik sker mellan eleverna. 

 

Problemformulering 
Forskning visar att eleverna utvecklar sitt matematiska tänkande genom att kommunicera 

(Malmer, 2006). Även skolans styrdokument lyfter fram hur viktigt det är med kommunikation 

i matematikämnet för att eleverna ska få en djup förståelse och bredare kunskap (Skolverket, 

2011). En kvalitetsgranskning på en av de deltagande skolorna i studien betonar att 

kommunikationen mellan eleverna är ett område som behöver utvecklas. Även lärarna på de 

berörda skolorna lyfter behovet av kommunikationen i undervisningen. Vidare visar forskning 

att den laborativa matematiken gynnar eleverna. Burns och Hamms (2011) studie lyfter fram 

sambandet mellan ett laborativt arbetssätt och kommunikation där de menar att en kombination 

av dessa ger eleverna möjlighet att lära av varandra. Utifrån den erfarenhet vi fått under 
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lärarutbildningen har vi upplevt att kommunikationen lätt glöms bort i matematiken, och vi 

anser att det därför kan bli ett problem att uppnå målen i läroplanen i matematik.   

Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur kommunikationen ser ut mellan elever i 

matematikundervisningen genom att skapa en kommunikativ undervisningsmiljö, där eleverna 

ges möjlighet att lära av varandra.  

 

Forskningsfrågan för studien är: 

Hur kommunicerar elever när de arbetar laborativt i matematik? 

 

Arbetets disposition 
I studien presenteras huvudrubrikerna Bakgrund, Teoretisk utgångspunkt, Metod, Resultat, 

Diskussion samt Konklusion och didaktiska implikationer. I rubriken Bakgrund tas tidigare 

forskning kring området upp med underrubrikerna Laborativ matematikundervisning, 

Kommunikationen i matematik och Sveriges resultat i internationella undersökningar. I 

avsnittet Teoretisk utgångspunkt presenteras det sociokulturella perspektivet under rubrikerna 

Sociokulturellt perspektiv samt Fysiska och intellektuella redskap. Rubriken Metod berör 

studiens tillvägagångssätt och är uppdelad i underrubrikerna Forskarroller, Förutsättningar 

och urval, Genomförande i praktiken, Transkribering, Analysmetod, Etiska aspekter samt 

Trovärdighet. Rubriken Resultat är uppdelad i fyra underrubriker utefter resultatets kategorier 

och innefattar Gruppdynamik, Att lära av varandra, Att ställa frågor samt Kontextens betydelse. 

Rubriken Diskussion är uppdelad i Metoddiskussion och Resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen är i sin tur uppdelad i rubrikerna Gruppens betydelse, Uppgiftens 

betydelse, Kontextens betydelse samt Sammanfattning. Sist i arbetet lyfts en slutsats, lärdomar 

och förslag till vidare forskning under rubriken Konklusion och didaktiska implikationer. 

Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i olika underrubriker som är relevanta för studien där tidigare 

forskning som har genomförts för området tas upp. Nedan följer underrubrikerna: Laborativ 

matematikundervisning, Kommunikationen i matematik samt Sveriges resultat i internationella 

undersökningar. Under rubriken Laborativ matematikundervisning tas möjligheter och hinder 

med denna typ av undervisning upp. Under rubriken Kommunikationen i matematik lyfts 

argument för varför kommunikationen i matematik är viktigt. I den sista rubriken Sveriges 

resultat i internationella undersökningar presenteras resultat från PISA och TIMSS. 

Laborativ matematikundervisning 
Laborativt material är något fysiskt och konkret som bland annat går att ta och flytta på skriver 

Rystedt och Trygg (2010). Genom att använda laborativa arbetssätt skapas en bred undervisning 

och möjligheten att nå ut till fler elever (Burns & Hamm, 2011). Det kan kännas tryggt för 

läraren att utgå från en lärobok i matematikundervisningen. Samtidigt krävs det en variation i 

undervisningens innehåll, arbetsformer och grupper för att göra eleverna intresserade och 

engagerade. Denna variation kan nås genom att arbeta både med laborativt material och med 

lärobok (Persson, 2009). Även Rystedt och Trygg (2010) stödjer Persson då de skriver att elever 

får ett ökat intresse och mer positiv syn på matematikämnet när de arbetar laborativt samt att 

det gynnar lärandet. Rystedt och Trygg (2010) lyfter att många lärare uppfattar att man i en 

lärobok endast stöter på matematiken i form av siffror och bokstäver. Vidare menar författarna 
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att eleverna lätt kan använda sina egna erfarenheter i ett laborativt arbetssätt. Det konkreta 

materialet kan även stödja det abstrakta i läroboken. Malmer (1999) anser att många elever 

tycker att matematik är ett svårt och tråkigt ämne. Vidare skriver författaren att en anledning 

till detta kan bero på att elevernas ordförråd är begränsat i matematik. Om läraren låter eleverna 

arbeta med konkret material samtidigt som de berättar vad de gör och vad de ser finns det 

förutsättningar för att elevernas inställning till matematik ändras. Att arbeta med laborativt 

material tycker många elever är roligt och detta kan bidra till att deras koncentrationsförmåga 

ökar (Malmer, 1999). 

 

Att på olika sätt arbeta laborativt i små grupper ger eleverna möjlighet att kommunicera och ge 

feedback till varandra menar Burns och Hamm (2011). Fördelen författarna ser med detta är att 

eleverna kan lära av varandra istället för att få svaren från läraren. Även Malmer (2006) anser 

att om eleverna får arbeta mer muntligt och med laborativt material skulle de vinna mycket på 

det. Malmer skriver vidare att matematiken blir mer intressant när den har en förankring i 

elevernas vardag. Detta är något som även Rystedt och Trygg (2011) och Persson (2009) stödjer 

då de menar att den vardagsanknutna matematiken väcker mer lust och nyfikenhet hos eleverna. 

De Bock, Deprez, Van Doreen och Roelens (2011)  ställer sig emot detta då de menar att ett 

laborativt arbetssätt inte alltid behöver vara något positivt. Författarna menar att om eleverna 

arbetar laborativt kan det bli svårt att förstå det de har lärt sig i ett annat sammanhang. Även 

Löwing (2004) stödjer De Bock et. al. (2011) till viss del, då hon menar att hinder kan uppstå 

med ett laborativt arbetssätt om läraren inte förklarar syftet med uppgiften. Detta kan bidra till 

att eleverna inte tar till sig och förstår de matematiska begreppen. 

Kommunikationen i matematik 
Matematik är ett ämne som är språkligt baserat och innefattar flera matematiska begrepp 

(Malmer, 2006). Författaren skriver vidare att dessa begrepp kan vara svåra för eleverna att 

förstå. Därför menar Malmer att det är viktigt att eleverna pratar matematik för att utveckla sitt 

logiska tänkande samt att man som lärare anpassar undervisningen utefter elevernas 

förutsättningar. Den arbetsform eller det arbetssätt eleverna blir erbjudna spelar en stor roll för 

möjligheten att kommunicera eleverna emellan (Löwing, 2004). Löwing (2004) menar att det 

inte alltid behöver vara arbetssättet som är problemet utan svårigheten kan bero på att eleven 

inte förstår undervisningens innehåll då kommunikationen är bristande. Författaren nämner 

även olika typer av kommunikation, till exempel kommunikation som inte rör ämnet, diskussion 

kring tillvägagångssätt i olika uppgifter samt att få förståelse för olika matematiska begrepp. 

Syftet med kommunikationen menar Löwing (2004) är betydelsefull för vilken förståelse 

eleverna får med sig. 

 

Ansvaret för kommunikationen ligger hos läraren och lärarens handlingar är viktiga för eleverna 

i matematikundervisningen. Det är ansvaret som kan påverka undervisningen då det är läraren 

som planerar olika uppgifter som kan skapa möjlighet för kommunikation (Löwing, 2004; 

Hansson, 2011). Hansson (2011) fokuserar på flerspråkiga elever och beskriver att läraren 

behöver fungera som en vägledare i elevernas kunskapsutveckling, samt att om för mycket 

ansvar läggs på eleverna kan det få en negativ effekt. Bergholm (2014) har i sin studie undersökt 

gymnasieelevers kommunikation och kommit fram till att om man låter eleverna lyssna på 

varandra och samarbeta för att lösa ett problem leder det till att de “tvingas” att kommunicera 

med varandra för att lösa en uppgift. Författaren menar även att det eleverna kommunicerar om 

när de försöker lösa uppgiften rör till stor del uppgiftens innehåll och på så sätt anses 

kommunikationen effektiv och eleverna blir då motiverade till att lösa uppgiften. 

 



4 
 

Malmer (1999) beskriver att när eleverna arbetar med till exempel problemlösning är det viktigt 

att de får illustrera uppgiften praktiskt, genom att använda laborativt material och testa sig fram 

till en lösning. Detta kan hjälpa dem i tänkandet att förstå och lösa uppgiften. Det är även viktigt 

för eleverna att samtala om matematikuppgiften de löser menar Ahlberg (1995). I läroboken får 

eleverna träna på redan inlärda färdigheter. Låter läraren istället eleverna kommunicera och 

använda sitt eget språk för att upptäcka olika perspektiv på problemen så menar Ahlberg (1995) 

att eleverna kommer upptäcka och lära sig fler matematiska färdigheter. På detta sätt får 

eleverna möjlighet att genom kommunikation lära av varandra. 

Sveriges resultat i internationella undersökningar 
Flera internationella undersökningar har gjorts i ämnet matematik där resultaten visar att 

Sverige presterar allt sämre (Skolverket, 2012; Skolverket, 2013). Sverige deltar i 

undersökningarna PISA (Programme for International Student Assessment) och TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Sience Study).  

 

PISA genomförs var tredje år och undersöker 15-åriga elevers kunskaper i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse genom prov och enkäter. PISA-undersökningen syftar till att 

öka förståelsen för orsaker och konsekvenser kring skillnader i elevers kunskaper. Länder som 

ingår i organisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
deltar i undersökningen (Skolverket, 2013). PISA-undersökningen testar fyra olika områden 

inom matematik, dessa benämns som: förändring och samband, rum och form, kvantitet samt 

osäkerhet. Förändring och samband innehåller uppgifter om funktioner, statistik och algebra. 

Rum och form handlar om geometri och mätningar. Området kvantitet innehåller aritmetik och 

taluppfattning. Osäkerhet handlar om uppgifter som rör sannolikhet (Skolverket, 2013). Sverige 

har deltagit i alla PISA undersökningar som genomförs sedan starten. Resultatet av 

undersökningarna visar på en försämring för Sveriges del. Den genomsnittliga totala poängen i 

ett OECD land var 494 poäng år 2012, medan Sveriges genomsnittliga poäng var 474. Antalet 

lågpresterande elever i Sverige har ökat samtidigt som antalet högpresterande har minskat. 

Mellan varje undersökning har Sveriges resultat sjunkit drastiskt i alla tre ämnena. Det som är 

utmärkande är att det har skett en ytterligare försämring mellan de två senaste 

undersökningarna, år 2009 och 2012 (Skolverket, 2013).  
 

TIMSS är en studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Studien 

genomförs i årskurs 4 och 8 och är återkommande var fjärde år (Skolverket, 2012). Syftet med 

undersökningen är att jämföra elevprestationer mellan olika länder i relation till hur 

undervisningen är organiserad. Förhoppningen är att förbättra en skola genom att upptäcka 

skolans starka och svaga sidor. Inom matematikområdet undersöks elevernas kunskaper inom 

delområdena: taluppfattning och aritmetik, geometri, algebra, dataprestationer samt statistik 

och sannolikhet. Den genomsnittliga totala poängen för ett OECD land var 518 poäng år 2011, 

medan Sveriges genomsnittliga poäng var 504, det vill säga låg Sverige under genomsnittet. 

Även i denna studie syns det att Sverige inte presterar mycket bättre med åren jämfört med 

andra länder samt att mellan perioden år 1995-2011 har Sveriges resultat tydligt försämrats i 

jämförelse med övriga EU-länder. Däremot har det inte skett större försämring om man jämför 

Sveriges resultat mellan år 2007 och 2011 (Skolverket, 2012).  

Teoretisk utgångspunkt 
Forskningsfrågan för studien är: Hur kommunicerar elever när de arbetar laborativt i 

matematik? För att kunna svara djupgående på denna fråga behövs ett teoretiskt perspektiv som 

kan ge oss insikter i hur kommunikation och lärande kan förstås i teoretiskt avseende. Nedan 

följer teoriavsnitt med underrubrikerna Sociokulturellt perspektiv samt Fysiska och 
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intellektuella redskap. Samtliga forskare nämnda i kommande underrubriker ser på det 

sociokulturella perspektivet på likande sätt. Med avseende på fysiska och intellektuella redskap 

samt på kulturen och kontextens roll för lärande. Samtliga betonar att lärandet är 

redskapsberoende och situationsbundet samt att alla författare utom Vygotskij använder 

begreppet appropriering.  

Sociokulturellt perspektiv 
Grunden för detta arbete är det sociokulturella perspektivet som uppehåller sig vid språkets roll 

för lärande i sociala praktiker (Säljö, 2000). Säljö (2000; 2013) menar att människan är 

mottaglig för att ta till sig kulturellt etablerad kunskap, i enlighet med detta synsätt. Författaren 

menar att lärande är något som alltid är präglat av kontextberoende faktorer av socialt och 

kulturellt slag, så som sociala praktiker i klassrum, i kulturer med specifik kollektiv kunskap 

och specifika kulturella normer samt kulturspecifika redskap. Lärandet är med andra ord 

situerat. Det sociokulturella perspektivet utgår också ifrån att vi människor lär oss genom socialt 

samspel (Säljö, 2000, 2013; Vygotskij, 1978, 1999; Wertsch, 1998). Det sociokulturella 

perspektivet genomsyrar detta arbete då syftet är att öka kunskapen om hur kommunikationen 

ser ut mellan eleverna i matematikundervisningen genom att skapa en kommunikativ 

undervisningsmiljö, där eleverna ges möjlighet att lära av varandra. 

 

Kullenberg (2014) skriver att den dialog som sker mellan eleverna i en kommunikativ miljö är 

situationsbunden (jfr Linell, 2011). Alltså kan man inte garantera att samma kommunikation 

hade skett i ett annat klassrum. Säljö (2000) menar att beroende på vilken situation man befinner 

sig i begränsar det vad individen kan göra. Inom det sociokulturella perspektivet är kärnan för 

tänkande, kommunikation och fysiska handlingar situerade i kontexter för att förstå kopplingen 

mellan sammanhang och individuella handlingar (Schoultz, Säljö & Windhamn, 2001). Säljö 

(2000) menar att det kan vara svårt att förstå relationen mellan kunskapen och situationen på 

grund av att den som uttalar sig tror sig veta vad som är den rätta tolkningen.  

 

I kommunikation sker språkande som en form av dialogiskt meningsskapande (Linell, 2011). 

Språk och kommunikation är centralt i lärandet, det är genom språket människan utvecklar 

kunskaper och insikter samt kommunicerar egna erfarenheter till andra (Säljö, 2013). Genom 

kommunikation tar individen hjälp av och använder andras kunskaper, analyserar och diskuterar 

konkreta handlingar och får idéer till nya aktiviteter menar Säljö (2000). Vidare menar 

författaren att när kommunikation sker rörande hur en handling utförs bildas och överförs 

kunskapen. Genom kommunikation tar människan till sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla. Detta gör att det skapas ett samband mellan tänkande och kommunikation (Säljö, 2000). 

Fysiska och intellektuella redskap 
Centralt i det sociokulturella perspektivet är människans användning av olika redskap (Säljö, 

2000). Säljö (2013) skriver om kulturella redskap vilket innefattar både fysiska och 

intellektuella redskap. Fysiska redskap även kallat artefakter beskriver Säljö (2013) omfattar 

till exempel mätinstrument, datorer och böcker. Det intellektuella redskapet innefattar enligt 

Säljö (2013) bland annat språk och kommunikation. De fysiska och intellektuella redskapen 

berörs i studien där de fysiska redskapen innefattar det laborativa materialet som eleverna får 

möjlighet att använda i uppgifterna. Det intellektuella redskapet inefattar i denna studie språket 

samt kommunikationen som sker mellan eleverna. 

 

När människor interagerar med varandra i olika pedagogiska syften tar individerna hjälp av 

varandra och av kulturella resurser (Kullenberg, 2014; Säljö, 2013; Wertsch, 1998). Kullenberg 

(2014) beskriver att ett lärande kan medieras, det vill säga förmedlas via kulturella redskap och 
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resurser. Den process genom vilket människan lär sig att bemästra de olika redskapen hen 

använder kallas för appropriering. Säljö (2000, 2013) och Wertsch (1998) beskriver att under 

approprieringen tar man till sig av ett intellektuellt eller fysiskt redskap som man kan använda 

i vissa situationer och i vissa syften. Författarna skriver vidare att genom appropriering lär sig 

individen att använda dessa redskap och får en större erfarenhet av hur de kan användas på ett 

givande sätt.  Säljö (2013) skriver att språket ses som “redskapets redskap”, med detta menar 

författaren, i Vygotskijs anda, att språket är centralt i människans tänkande, vilket gör att 

språket är nära anknutet till våra förmågors utveckling. Författaren skriver vidare att 

kommunikation också kan var något materiellt som individen använder sig av för att kunna 

genomföra olika handlingar. Människan kan ta till sig olika laborativa material som ett 

medierande redskap, till exempel genom att använda ett material för att lära sig att räkna. När 

individen är van och kan detta, ser individen materialet framför sig och använder det som ett 

stöd även om materialet inte finns där (Säljö, 2013). 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ aktionsforskning, vilket Bryman (2011) och Rönnerman (2012) 

beskriver som att forskaren identifierar ett problem i praktiken och utvecklar en problemlösning 

i samspel med berörda deltagare. Detta är aktuellt för studien då utgångspunkten var ett problem 

som identifierats på de berörda skolorna. Rönnerman (2012) menar att forskaren blir en del av 

det fält som denne studerar. Nedanstående text är uppdelad i underrubriker och beskriver 

aktionsforskningens tillvägagångssätt. 

 

Forskarroller 

Den här aktionsforskningsstudien har en sociokulturell utgångspunkt. Under studiens gång har 

vi som forskare fått sätta oss in i olika roller. Utformandet av studien är aktionsforskning där 

Rönnerman (2012) beskriver att man som forskare ställer frågor till praktiken, utför en handling 

och reflekterar kring vad som sker och åstadkommer en förändring. Här har vi som forskare 

planerat, agerat och observerat med aktionsforskningen som utgångspunkt. Vi intar en tydlig 

sociokulturell roll i reflektionsfasen då vi under analysarbetet utgår från en sociokulturell 

aktivitetsanalys. Rollerna har skiljt sig åt genom att vi under studien har agerat som 

aktionsforskare då vi har identifierat ett problem på skolorna tillsammans med berörda lärare 

och utifrån det arbetat för att utveckla och förändra verksamheten. När vi har analyserat det 

empiriska materialet har vi istället tagit en annan typ av forskarroll då vi ur ett sociokulturellt 

perspektiv har analyserat hur eleverna kommunicerar med varandra utifrån de förutsättningar 

som gavs.  

Förutsättningar och urval 
Studien har genomförts på två skolor i en mindre ort i västra Sverige. Urvalet för studien är vad 

Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval då vi valt elever som finns i vår närhet på 

skolor vi känner till. Den ena skolan var en F-6 skola där undersökningen genomfördes i årskurs 

ett med 12 elever.  Den andra skolan var en F-9 skola där studien genomfördes i årskurs tre. 

Klassen bestod av 32 elever uppdelad i halvklass. I årskurs ett och tre fanns sammanlagt tre 

nyanlända elever som inte kunde mycket svenska samt elever med speciella behov. Dessa elever 

inkluderades också i den undervisning som genomfördes. I båda klasserna arbetade eleverna i 

mindre grupper om två till fyra elever när aktionsforskningen genomfördes. Valet av grupper 

slumpades genom att vi gav varje elev en siffra utefter hur de satt. Siffrorna representerade de 

olika grupperna.  Det var totalt fyra elever som inte blev filmade då de tackat nej till detta. 

Dessa elever fick som övriga slumpmässigt en grupp med vi valde att inte filma de grupper där 

dessa elever deltog. Eleverna fick arbeta i grupper där de fick möjlighet att lösa uppgifterna 

med hjälp av varandra genom kommunikation. I en av klasserna fokuserade uppgifterna på 
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problemlösning med utgångspunkt i laborativt material. I den andra klassen handlade 

uppgifterna om längd och volym, och även dessa lektioner innehöll uppgifter med laborativt 

material som utgångspunkt.  Det laborativa materialet bestod bland annat av linjaler, vågar, 

mått, bilder, klossar och pengar. Videoinspelning har använts som datainsamlingsmetod och 

sammanlagt filmades sex tillfällen där eleverna arbetade i grupp, varje film var cirka 10 minuter 

lång. Videoinspelningarna är filmade i olika grupper och utförda vid olika tillfällen under en 

tre veckors period. Grupperna som filmades valdes ut med hänsyn till de elever som inte fick 

delta i studien. Av dessa sex videoinspelningar har fyra stycken transkriberats. Detta för att de 

resterande två var av dålig kvalité och inte kunde användas.  

Genomförande i praktiken 
Som utgångspunkt i genomförandet för studien har aktionsforskningsspiralen använts 

(Wennergren, 2012). Spiralen består av fyra olika faser: planera, agera, observera och 

reflektera (se figur 1). Faserna omfattar olika delar som vi under studien har gått igenom. 

Studien utgår som tidigare nämnt från det sociokulturella perspektivet och detta har genomsyrat 

arbetet med aktionsforskningsspiralen. Under arbetet i de olika faserna kan nya frågor 

uppkomma (se figur 1). Vi har däremot valt att bortse från nya frågor som uppkommit under 

studiens gång då vi vill svara trovärdigt på studiens forskningsfråga och inte fokusera på andra 

delar som kommit upp under tiden. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för varje fas i studien 

och en djupare förklaring finns under rubrikerna transkribering och analysmetod.  

 

Figur 1. Aktionsforskningsspiralen 

 
Hämtad ur Wennergren (2012, s.77) 

Planera 
Vår tidigare litteraturstudie kring varierad matematikundervisning (Meszaros & Osmanovic, 

2014) har varit utgångspunkt till valt område. Litteraturstudien gjorde oss intresserade av att 

studera hur kommunikationen mellan elever i matematik ser ut när de arbetar med laborativt 

material. Skolorna som aktionsforskningen genomfördes på var i behov av denna utveckling. 

Utifrån kvalitetsredovisningen och i samråd med berörda lärare identifierades 

utvecklingsområdet kring kommunikation i matematikundervisningen. Genom att låta eleverna 

arbeta i mindre grupper om 2-4 elever med uppgifter som kräver visst samarbete och 

kommunikation. Nästa steg i planeringsfasen blev att göra en plan över aktionsforskningen där 

tidsramar och det praktiska tillvägagångsättet kring grupper, uppgifter och videoinspelningar 

skrevs ner. Planen har efter hand ändrats och uppdaterats vid behov. Vi valde även ut mål ur 

läroplanen (Skolverket, 2011) som var aktuella för de områden vi skulle jobba med. 
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Agera 
Nästa fas i spiralen är agera vilket innebar att vi var ute på skolorna och undervisade inom det 

område som behövde utvecklas. Målen som plockades ut ur läroplanen (Skolverket, 2011) 

under planeringsfasen konkretiserades med eleverna och tillsammans med dem planerades hur 

klassen skulle arbeta med målen. Eleverna kom fram till att de ville arbeta mycket praktiskt 

men även en del i matematikböcker eller på stencil. Efter att ha gjort detta kom vi tillbaka till 

planeringsfasen där pedagogiska planeringar över områdena gjordes. Utefter de pedagogiska 

planeringarna (se bilaga A1 och A2) som utformades tillsammans med eleverna skapades 

uppgifter för områdena (se bilaga B1 och B2 för exempel på uppgifter). Uppgifterna inom 

problemlösning var utformade på så sätt att flera rätta svar fanns. Dessa uppgifter handlade 

mycket om att eleverna fick resonera med varandra kring lösningen. För att lösa uppgifterna 

använde eleverna olika fysiska redskap det vill säga laborativt material. En uppgift handlade 

om att eleverna skulle dela upp tolv kattungar på tre kattmammor. I denna uppgift användes 

bilder på katter som fysiskt redkap. En annan uppgift inom problemlösning var att eleverna 

skulle skapa glassar med olika glassmaker, även här användes bilder på glasskulor. I 

uppgifterna om längd och volym fanns ett rätt svar och eleverna behövde diskutera och ta hjälp 

av varandra för att lösa uppgiften. Uppgiften om längd handlade om att eleverna med hjälp av 

linjalen som det fysiska redskapet skulle uppsakatta och mäta varandra. I uppgiften om volym 

skulle eleverna uppsakatta hur mycket en liter vatten väger för att sedan undersöka detta. Till 

detta fick eleverna våg, mått och hink som de fysiska redskapen de kunde använda för att lösa 

uppgiften.  Vi genomförde cirka fyra lektioner vardera i veckan under en tre veckors period. 

Under dessa lektioner fick eleverna som tidigare nämnt arbeta i mindre grupper med att lösa 

olika laborativa uppgifter med fokus på problemlösning eller längd och volym. Under 

lektionerna befann sig klassläraren vid något tillfälle i klassrummet men enbart som observatör. 

Till största del var vi ensamma i klassrummet tillsammans med eleverna då det var vi som 

aktionsforskare som tog lärarrollen och höll i lektionerna. Eleverna arbetade mycket på egen 

hand i sina grupper men vi som lärare fanns tillgängliga vid behov.  

Observera 
Aktionsforskningsspiralens nästa del är observera och inom denna fas har vi dokumenterat i 

form av videoinspelning vilket blir vår observation. Vi valde att filma delar av de lektioner vi 

genomförde under dessa veckor för att få tillräckligt med empiri. Vi filmade totalt sex tillfällen 

då eleverna löste matematikuppgifter i grupp med hjälp av laborativt material. Under 

filminspelningarna valde vi att filma en grupp i taget. Kameran sattes på ett stativ eller ställdes 

på ett bord för att filma gruppen som arbetade. Videoinspelning valdes för att vi skulle kunna 

analysera både det som syns och hörs. Bjørndal (2005) lyfter aspekten kring hur kameran kan 

påverka de personer som observeras. Författaren menar att olika aspekter kan spela in i olika 

situationer. Det som kan spela in är var videokameran är placerad, hur pass känslig situationen 

är samt hur uppmärksamma de deltagande är på kameran. Vi valde att placera kameran nära 

deltagarna då vi ville filma en grupp i taget. Vilket bidrar till att kameran är väl synlig för 

eleverna hela tiden.  Heritage (2004) menar att man bör utnyttja de möjligheter som erbjuds i 

en videoinspelning. Han menar att man genom video ges möjligheten att fånga flera olika 

aspekter, både det som syns och hörs i situationen samt människans beteende. Däremot menar 

Linell (2011) att när man gör en videoinspelning så ser man situationen ur kamerans vinkel och 

därför blir den perspektiverad redan från början. Vi valde videoinspelning då denna typ av 

observation gav oss möjlighet att analysera materialet i efterhand då vi vid 

observationstillfällena även agerade som lärare och undervisade eleverna. Video valdes även 

för att vi skulle få möjlighet att kunna studera kommunikationen noga i förhållande till 

situationen vilket krävde att vi behövde studera observationerna flera gånger. Vi förde även 
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loggbok med jämna mellanrum under aktionerna. Loggboken skrevs efter avslutade lektioner 

för att kunna reflektera kring den och kunna utveckla undervisningen. 

Reflektera 
Reflektera är den sista delen av spiralen och här sker analysen av den insamlade empirin. Vi 

har under hela arbetets gång fört loggbok och reflekterat med klasslärarna. Detta är dock inget 

vi har tagit med i resultatet för att loggarna och reflektionerna mest varit till som stöd för oss 

under processens gång. Loggarna användes för att kunna gå tillbaka och titta på dem samt 

utifrån dem kunna utveckla nästkommande lektion. Därför har vi inte sett det som relevant för 

studiens resultat att analysera loggarna utan har istället använt dem som ett stöd under aktionen. 

Vi har gått in i en sociokulturell- analytisk roll i reflektionsfasen när vi har transkriberat och 

analyserat empirin. Detta då vi under analysen har analyserat empirin utifrån det sociokulturella 

perspektivet och inte med utgångspunkten att titta på eventuella förbättringar som 

aktionsforskningen kan ha bidragit till. Denna roll har tagits med utgångspunkt att svara på 

forskningsfrågan; Hur kommunicerar elever när de arbetar laborativt i matematik? Under 

analysarbetet utgick vi från en sociokulturell aktivitetsanalys (Kullenberg, 2014). Vilket 

innebar att vi som tidigare nämnt fokuserade på att analysera elevernas kommunikation i 

förhållande till situationen, och inte på att identifiera och genomföra en förändring i 

undervisningen. En mer djupgående förklaring kring transkribering och analys följer nedan. 

Transkribering 
Datainsamlingen för studien har skett i form av videoinspelningar som dokumenterats på de 

deltagande skolorna. Som tidigare nämnt filmades totalt sex tillfällen på cirka 10 minuter 

vardera.  Även om flera lektioner genomfördes inom området valde vi att endast filma sex 

tillfällen, för att vi ansåg att det är tillräckligt med empiri för vår studie. Transkriberingen 

skedde genom att vi tittade på en videoinspelning i taget och överförde det som sades och det 

som hände till skriftlig text. Händelserna i filmen granskades i förhållande till situationen som 

eleverna befann sig i. Detta resulterade i olika kategorier som redovisas i resultatet. 

 

Linell (2011) menar att en transkription är när man överför det som har skett i ett samtal till 

skrift, mer eller mindre noggrant. Även Bjørndal (2005) beskriver att vid en transkribering 

skrivs allt som händer på filmen ner, liknande ett manus. Detta ser författaren som en fördel då 

delar av kommunikationen kan bli tydligare, samtidigt som det också innebär att reducera en 

komplex och nyanserad verklighet genom att enbart fånga ett urval av handlingar. Något vi har 

upptäckt under transkriberingens gång då det bland annat framkommer hur vissa elever tar för 

sig mer än andra vilket vi inte såg lika tydligt genom att bara titta på filmerna. Samtidigt menar 

Bjørndal (2005) att en nackdel med att transkribera är att det är tidskrävande.  

 

Linell (2011) skriver att det kan variera hur noggrant man i sin transkribering beskriver vad 

som händer. Författaren menar att man kan välja att fokusera på små detaljer eller inte. Linell 

(2011) menar att det är av vikt att transkriptionen är praktisk och enkelt kan läsas som en 

sammanhållen text. Bjørndal (2005) tar upp aspekten kring att man innan påbörjad 

transkribering bör bestämma sig för hur detaljerad informationen som transkriberas ska vara. 

Bjørndal (2005) menar att när man sedan ska analysera sina transkriptioner bör man lägga fokus 

på en sak, vilket i vårt fall är kommunikationen. Att inte transkribera små detaljer har vi haft i 

åtanke då vi bestämde oss för att endast använda några av Linells (2011) 

transkriptionskonventioner, det vill säga symboler som återger vad som händer.  De symboler 

vi valt att använda oss av syns i nedanstående tabell (tabell 1). I transkriptionerna har vi valt att 

skriva med talspråk samt att använda oss av smilisar (”emoticons”, Nilsen & Mäkitalo, 2008; 
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Kullenberg, 2014) för att synliggöra elevernas ansiktsuttryck i stunden. Idén att använda 

smilisar är tagen från Kullenberg (2014) och framgår i tabellen nedan. Norrby (2004) menar att 

det finns olika sorters transkriptionsmetoder. Författaren skriver om bastranskription som 

innebär att man inte transkriberar allt i detalj och på så sätt får en kvantitativt större mängd data. 

Denna metod har vi använt oss av men vi har även lyft in delar av det som Norrby (2004) kallar 

för talspråksanpassad transkription som är en mer detaljerad metod där man skriver ut till 

exempel dom istället för de. Enligt Linell (2011) innebär det ett ortografiskt sätt att notera 

talspråk på, det vill säga ett skriftspråk som speglar det ljudenliga i högre grad än konventionellt 

skriftspråk. 

 

 

Tabell 1. Transkriptionsnyckel 

SYMBOL BETYDELSE/ FÖRKLARING 

VERSALER Uttalas med högre röststyrka än omgivande tal 

 Leende och glatt ansiktsuttryck 

 Ledsamt ansiktsuttryck 

((dubbla parenteser)) Forskarens kommentarer kring icke verbala aspekter 

[ Början av samtidigt eller överlappande tal 

] Anger var överlappningen upphör 

? Fråga 

Symbolerna är hämtade från Linell (2011) och Kullenberg (2014).  

                        

Analysmetod 
Den analysmetod vi har använt oss av är en sociokulturell aktivitetsanalys som innebär att det 

är den sociala interaktionen i relation till kommunikationen som analyseras (Kullenberg, 2014; 

Linell, 2011). Eftersom vi har ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt blir denna 

analysmetod relevant på det sätt att den fångar upp de sociala dimensionerna på olika plan, och 

hur de samverkar med de pedagogiska uppläggen.  

 

Vi började vår analys med att gå igenom transkriberingen i förhållande till vår forskningsfråga. 

Eftersom vi hade forskningsfrågan med oss redan från början kunde vi tidigt utläsa olika typer 

av kommunikation som vi anser kunde bilda kategorier/underrubriker i resultatet. Utefter dessa 

kategorier valde vi att färgmarkera transkriberingen. Kategorierna som framkom var: 

gruppdynamik, att lära av varandra, att ställa frågor, kontextens betydelse samt eleverna är 

oeniga. Dessa kategorier skrev vi ner. Vi valde sedan en färg till varje kategori och markerade 

allt som passade till denna. En kategori som vi från början tänkte använda oss av var elever är 

oeniga. Under färgkodningen märkte vi att denna kategori inte framkom tillräckligt mycket för 

att kunna göra en rättvis analys. Därför vägs istället detta in under kategorin gruppdynamik, 

som är en av de fyra kategorierna vi valt att använda oss av i resultatet. Under varje rubrik 

beskrivs kärnan av det som framkom i kategorierna. Därefter kopplas det som framkom i 

empirin samman med aktuell forskning och teori vilket syns i våra avslutande reflektioner. När 

man analyserar beskriver Bjørndal (2005) att man bland annat gör en förenkling av vad som 

sker i klassrummet och kartlägger tydliga mönster som framkommer i filmen. Till sist menar 
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författaren att man tar ställning till de olika mönster som syns och funderar över vilka 

konsekvenser detta får. Detta är något vi gjorde när vi färgmarkerade transkriberingen, då 

färgmarkeringen blev en kartläggning över tydliga mönster som framkom i 

videoinspelningarna. Bryman (2011) beskriver att man kan göra ett kodningsschema över all 

empiri man samlat in. Författaren beskriver att detta innebär att man för in alla information i ett 

schema för att visa hur kodningen har gått till. Vidare menar Bryman att detta görs i en 

innehållsanalys. Därför har vi valt att inte föra in transkriberingarna i ett schema då vi inte har 

använt oss av en innehållsanalys som metod. Vi har utgått från en sociokulturell aktivitetsanalys 

och därför anser vi att detta inte är aktuellt för studien. Istället har vi fokuserat på de färger och 

kategorier som kom fram i transkriberingen.  

 

Under analysen har vi varit värderingsfria och har alltså inte lagt in egna värderingar i resultatet. 

Detta för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Däremot har det krävts av oss att tolka 

empirin och transkriberingen för att kunna göra en analys. Transkriptionen bör inte ses som en 

oproblematisk mängd data utan den är snarare en första sorts analys, det vill säga en tolkning, 

menar Linell (2011). Vidare menar författaren att transkriberingen bygger på en tolkning. Trots 

att man under analysen utgår ifrån vad deltagarna säger, gör och menar så gör forskaren trots 

allt vår egen tolkning av empirin, vilket blir en första sorts analys. Alltså kan en analys inte bli 

helt tolkningsfri.  

Etiska aspekter 
Innan datainsamlingen påbörjades reflekterade vi mycket kring olika etiska dilemman som 

kunde uppkomma. Vi funderade kring hur man förhåller sig till situationer där man som 

pedagog tvingas välja mellan olika etiska aspekter. Som forskare och pedagoger menar vi att 

det ibland kan uppstå situationer som gör att man tvingas välja mellan olika etiska dilemman. 

Därför är det viktigt att som forskare och pedagog ta beslut som gynnar individen på bästa sätt. 

Bjørndal (2005) menar att det är viktigt att väga olika etiska dilemman mot varandra för att ta 

ett bra beslut för de inblandade. Därför har vi i forskningen utgått från de forskningsetiska 

principerna från vetenskapsrådet (2002) i vår aktionsforskning. Vi har tagit hänsyn till 

informations- och samtyckeskravet genom att muntligt informera eleverna samt skicka ut ett 

informations- och samtyckesbrev till föräldrar om godkännande kring elevernas medverkan i 

filmerna innan forskningen startade (se Bilaga C). Vi uppfyllde även konfidentialitets- och 

nyttjandekravet genom att vi endast använder det insamlade empiriska materialet i 

forskningssyfte och efter arbetets slut kommer all data att raderas. Det kommer heller inte vara 

någon annan som har tillgång till dessa uppgifter. I transkribering och analys används fiktiva 

namn på eleverna för att inte avslöja någon identitet. Vi anser att det är viktigt att förhålla sig 

till dessa etiska principer för att de medverkande ska behandlas på ett rättvist sätt. 

Trovärdighet 
Majoriteten av eleverna fick godkännande av föräldrar att delta i undersökningen. För att ta 

hänsyn till de elever som inte fick godkännande att medverka valde vi att ge dem en liknande 

undervisning men dessa elever filmades inte. Studien genomfördes endast i två klasser därför 

kan man inte garantera att resultatet blir överförbart. Eftersom studien enbart genomfördes i två 

klasser menar vi att eleverna befinner sig i en kontext som man inte kan garantera ser likadan 

ut i ett annat klassrum. Däremot menar vi att resultatet blir trovärdigt eftersom studien 

genomförts på två olika skolor i två olika årskurser. På så sätt har resultatet blivit bredare än 

om studien genomförts i bara en klass. Bryman (2011) anser att det är viktigt att man som 

forskare är värderingsfri och objektiv för att inte påverka resultatet. Detta har tagits till hänsyn 

då vi försökt vara objektiva till den empiri vi samlat in genom att inte lägga in egna värderingar 
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i resultatet. Däremot kan man som Linell (2011) skriver aldrig vara helt tolkningsfri. Vi anser 

även att studien är trovärdig då vi använt video som observation. Vilket Bjørndal (2005) menar 

bidrar till att man kan blicka tillbaka i empirin flera gånger och på så sätt upptäcka sådant man 

annars kunde missat. Trovärdigheten diskuteras vidare under avsnittet metoddiskussion. 

Resultat 
Analysarbetet utgick från en sociokulturell aktivitetsanalys där fokus ligger i att studera 

kommunikationen i relation till situationen. Genom detta har vi kunnat identifiera fyra olika 

kategorier som rör studiens forskningsfråga: Hur kommunicerar eleverna när de arbetar 

laborativt i matematik? De kategorier vi har identifierat är: Gruppdynamik, Att lära av 

varandra, att Ställa frågor och Kontextens betydelse. Dessa kategorier används som 

underrubriker i kommande resultat. I resultatet nedan används fiktiva namn på eleverna. Under 

rubriken Gruppdynamik lyfts hur talutrymmet fördelas mellan eleverna samt hur eleverna tar 

hjälp av det laborativa materialet för att lösa uppgiften. I rubriken Att lära av varandra lyfts hur 

eleverna hjälper varandra för att lösa uppgifter. Resultatet som lyfts fram i rubriken Att ställa 

frågor visar hur eleverna ställer frågor till varandra och till läraren under arbetets gång. I den 

sista rubriken, Kontextens betydelse lyfts att omgivningen påverkar vad eleverna fokuserar på.  

 

Gruppdynamik 
Under de olika aktiviteterna arbetade eleverna i olika gruppkonstellationer vilket skapade olika 

förutsättningar för kommunikation. Eleverna deltog i grupper om två till fyra personer. Något 

som märktes tydligt var att eleverna i de mindre grupperna hade svårare för att kommunicera, 

framförallt i den grupp där eleverna bara var två stycken. Kommunikationen i den här gruppen 

var kortfattad och ledde inte till någon längre diskussion. Eleverna höll oftast med varandra om 

hur de skulle gå tillväga och bad läraren om hjälp vid flera tillfällen. Den här uppgiften gick ut 

på att eleverna skulle uppskatta och mäta varandra med hjälp av linjalen som det laborativa 

materialet. Uppgiften bidrog inte till några längre diskussioner. Detta då materialet redan var 

framlagt och eleverna behövde inte kommunicera om vilket material de ska använda för att lösa 

uppgiften. Däremot skedde det en kommunikation ändå men mer kortfattad. Eleverna frågade 

varandra om hjälp vid vissa situationer för att kunna lösa uppgiften. Vid detta tillfälle fanns 

läraren tillgänglig hela tiden genom uppgiftens gång vilket bidrog till att eleverna vände sig till 

läraren. Nedan följer ett utdrag ur situationen där eleverna Lisa och Ida skulle mäta varandra: 
 

3. Lisa: ja tror att ja e 1 å 30  
4. Ida: ja vet inte ens hur lång ja e 
5. Lisa: ja tror ja e 1 å 35 
6. Ida: ja vet inte ens hur lång ja e 
7. ((Ida håller för ansiktet med handen)) 

 

I exemplet blir det tydligt att kommunikationen mellan Lisa och Ida handlar om hur långa de 

tror att de är och innehåller inte en längre diskussion. I den här konversationen var det heller 

ingen elev som tog talutrymmet mer än den andra. Eleverna samtalar om uppgiften men 

använder inga matematiska begrepp som till exempel meter eller centimeter när de pratar om 

hur långa de är. I slutet håller Ida för ansiktet med handen samtidigt som hon säger att hon inte 

vet hur lång hon är. Lisa däremot tror sig veta hur lång hon är och visar tydligt att hon är glad 

över detta.  

 

I grupperna där eleverna var tre till fyra personer, syntes en annan typ av kommunikation. I 

dessa grupper uppstod längre diskussioner mellan eleverna. Det visar sig också att i de större 

grupperna fördelades talutrymmet på annat sätt än i de mindre grupperna. Vid ett tillfälle fick 
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eleverna i uppgift att dela upp olika glassmaker i glasstrutar. Här syntes tydligt att två av 

eleverna diskuterade och de andra två satt tysta och lyssnade. Nedan är utdrag ur situationen 

där Lina, Mia, Kalle och Alva försöker lösa uppgiften: 

 
252. Lina: ja okej nu är det toppen den där slänger vi 

253. Mia: men man behöver ju inte slänga 

254. Lina: SCHHH NU GÖR VI SÅ 
                          255. ((Mia  )) 

256. ((Mia räknar och pekar, Kalle och Alva sitter tysta och lyssnar)) 
 

I detta exempel är det tydligt att Lina och Mia är de två i gruppen som får störst talutrymme 

genom att det är de två som diskuterar och Kalle och Alva sitter tysta. Dock är det Lina som tar 

på sig den ledande rollen och bestämmer hur gruppen ska göra. Detta gör att även Mia backar 

tillbaka och låter Lina besluta hur de ska gå tillväga. Under den här situationen höll Lina i 

materialet. Det var hon som flyttade runt och “slängde” den glassmak som hon inte ville ha 

kvar. I ovanstående excerpt syns det att eleverna kommunicerar om det laborativa materialet 

och det är framförallt Lina som leder konversationen. Lina och Mia diskuterar uppgiften men 

uttrycker inga matematiska begrepp.  

 

En anledning till att eleverna diskuterade mer i de större grupperna kan vara att uppgifterna var 

konstruerade på annat sätt. Dessa uppgifter krävde att eleverna diskuterade med varandra för 

att komma fram till gemensamma lösningar. Till exempel handlade en av uppgifterna om att 

eleverna gemensamt skulle komma på olika förslag på hur tre kattmammor kunde fördela tolv 

kattungar.  Denna uppgift krävde att eleverna hjälpte varandra för att komma fram till olika 

lösningar. Nedanstående excerpt är utdrag ur en uppgift som handlade om att eleverna skulle 

uppskatta och väga en liter vatten. Detta var en uppgift som bidrog till mycket kommunikation, 

då eleverna hjälpte varandra med hur vågen skulle användas genom att visa och förklara för 

varandra. I gruppen ingick eleverna Evelina, Lisa och Sara. 

 
194. Evelina: ett kilo 
195. Lisa: det tror inte [ja] 
196. Sara:                    [får] ja känna 
197. Evelina: häll i de där och så väger vi de. 

198. Lisa: va? ska man hälla i det där?  
199. Sara: vänta jag tippar på ett kilo 
200. Lisa:      [ ja me] 
201. Evelina: [ ja me]  
202. Evelina: [häll i det här] 
203. Lisa:       [skriv ner det] här.  
204. Lisa: 1 2 3 
205. ((Evelina och Sara häller vattnet i en skål)) 

 

I detta exempel deltar alla gruppmedlemmar i diskussionen och försöker tillsammans lösa 

uppgiften. De kommer med egna åsikter och förslag samt hjälper varandra med hur de ska 

använda det laborativa materialet. Eleverna använder i denna situation ett matematiskt språk då 

de bland annat använder begreppet kilo. Däremot använder Sara ordet tippar istället för det 

matematiska begreppet uppsakatta. Som i det första exemplet under denna rubrik är det ingen 

specifik elev som får mer talutrymme än någon annan. I detta exempel framkommer det även 

att ingen av eleverna avvaktar eller backar tillbaka för att ge någon annan mer utrymme för 

kommunikation, istället pratar de i mun på varandra vid vissa tillfällen. 

 

Sammanfattningsvis syns under denna rubrik att i de mindre grupperna, där det var två elever 

som diskuterade med varandra om uppgiften uppstod inga längre diskussioner. Däremot 
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uppstod längre diskussioner i de grupper där eleverna var var tre till fyra stycken. Något annat 

som syns tydligt är att talutrymmet mellan eleverna fördelades olika beroende på vilken grupp 

det var. Eleverna använder det laborativa materialet för att lösa uppgifterna. I ovanstående 

situationer använder eleverna bland annat bilder, linjal och mått. Detta leder till samtal kring 

hur de ska lösa uppgifterna och hur materialet ska användas. 

Att lära av varandra 
Under grupparbetena tog eleverna hjälp av varandra vid flera tillfällen. De hjälptes åt att visa 

och testa olika lösningar av uppgiften. Antingen bad eleverna varandra om hjälp eller så hjälptes 

eleverna åt naturligt utan att behöva be en gruppmedlem om hjälp. Uppgifterna var konstruerade 

på ett sätt så att samarbete behövdes för att lösa dem. Vilket bidrar till att eleverna naturligt tog 

hjälpa av varandra. Under arbetets gång tog eleverna ansvar för olika delar i uppgiften, till 

exempel när eleverna skulle mäta varandra vid ett tillfälle. I nedanstående excerpt arbetar Lisa 

och Ida med en uppgift om längd. 

 
44. Lisa: ja tror hon e 1 å 32 
45. ((Ida hjälper till med att hålla linjalen)).  
46. Ida: nej kolla gör såhär 

47. Ida: 30 centimeter  
48. ((Ida håller där linjalen slutar)) 
49. ((Lisa mäter vidare)) 

 

Ovanstående excerpt är utdrag ur situationen där eleverna har olika ansvar i uppgiften.  Lisa 

börjar mäta Ida, och Ida hjälper henne att hålla linjalen medan Lisa mäter vidare. Här kan det 

tydligt utläsas att eleverna tar hjälp av varandra och linjalen för att lösa uppgiften och 

gemensamt komma fram till hur lång den ena eleven är. I detta falla använder Ida begreppet 

centimeter. I övrigt används inga matematiska begrepp i situationen men eleverna diskuterar 

uppgiften. I exemplet visas att eleverna tar hjälp av varandra utan att någon ber om det. Det 

laborativa materialet som i detta fall är linjalen hjälper eleverna att lösa uppgiften. Det är med 

hjälp av linjalen som Ida förklarar för Lisa hur hon ska gå tillväga. 

 

Att be varandra om hjälp var också något som framkom. Detta uttryckte eleverna antigen genom 

att ställa en fråga till gruppen eller genom att uttrycka ett påstående som tyder på att eleven inte 

förstår. Nedan är ett exempel på en sådan situation där eleverna Stina, Adam, Emma och Anna 

ingår men Anna deltar inte i diskussionen vid detta tillfälle: 

 
110. Stina: a men jag fattar ingenting  
111. ((Stina håller sig på huvudet)) 
112. ((Adam sitter och tittar på Emma)) 
113. Emma: kolla du ska måla av dom 
114. ((Emma visar i sin bok hur Stina ska göra))  

 

Stina talar om för de andra i gruppen att hon inte förstår vad hon ska göra vilket bidrar till att 

Emma förklarar detta för henne och visar med hjälp av det laborativa materialet. Även Adam 

lyssnar på Emma när hon förklarar vilket kan tolkas som att Adam inte heller förstår uppgiften. 

I gruppen var de fyra personer och uppgiften gick ut på att eleverna skulle dela upp bilder på 

olika sätt. Det som syns i utdraget är att alla elever inte hade lika stort talutrymme. Placeringen 

runt bordet gjorde att vissa hade det lättare att se bilderna än andra, eftersom eleverna satt två 

och två mittemot varandra. Under arbetets gång flyttade eleverna bilderna vilket gjorde att alla 

kunde se dem bättre och detta bidrog även till att kommunikationen mellan eleverna blev 

annorlunda. Eleverna började att hjälpa varandra på ett annat sätt än tidigare genom att fokusera 

mer på att hitta en lösning till uppgiften snarare än att förklara tillvägagångsättet. I nedanstående 



15 
 

excerpt där eleverna Emma, Anna, Stina och Adam ingår framkommer det hur Stina får en 

annan förståelse än tidigare. 

 
128. Emma: ska dom ha lika många? 

129. Anna: ja 4 var 

130 Emma: men nån behöver ju inte ha 4 

131. Stina : jaha men vi kan göra så först 

132. Anna: vi gör det först så kan hon ha nåt annat andra gången 
133. (( Emma plockar bort bilderna på kattungarna)) 
134. Anna: man kan ha 5 på en 
135. Adam: men ska man göra så? 

 

Jämför man den här konversationen med den tidigare framkommer explicita skillnader. Stina 

som i föregående konversation var osäker på hur hon skulle göra är i detta exempel delaktig i 

diskussionen på ett annat sätt. Även Adam visar mer intresse för uppgiften genom att ställa en 

fråga. Bilderna i denna situation är synliga för alla elever och bidrar till att samtliga elever i 

gruppen är mer delaktiga än tidigare, då alla kommunicerar. 

 

Sammanfattningsvis syns under denna rubrik att eleverna tar hjälp av varandra för att visa, testa 

och lösa uppgiften. Vid vissa tillfällen bad eleverna varandra om hjälp och vid vissa tillfällen 

hjälpte de varandra självmant. Även här är det tydligt att eleverna tar hjälp av det laborativa 

materialet för att hjälpa varandra att gå tillväga med uppgiften.  

Att ställa frågor 
I transkriberingen kan vi utläsa att elever ställde frågor till varandra och till läraren. Frågorna 

var varierade men fokuserade på hur eleverna ska gå tillväga med uppgifterna för att lösa dem. 

Typen av frågor skiljde sig inte så mycket åt beroende på om eleverna ställde dem till läraren 

eller till varandra. Det som blir synligt är att frågorna skiljdes åt beroende på vilken uppgift det 

rör sig om. I uppgifterna framkom olika frågor framförallt frågor om tillvägagångssättet och 

rimligheten i elevernas tankar och svar.  

 

Det syntes tydligt att vid de tillfällen läraren fanns till hands under hela uppgiftens gång var då 

eleverna riktade de flesta frågorna till läraren. När läraren inte var där vände sig eleverna istället 

till varandra med sina frågor. I en av videoinspelningarna där eleverna arbetar två och två med 

längd blir det tydligt att de flesta frågor som eleverna ställer riktas till läraren. Frågorna som 

eleverna i detta fall ställer handlar om tillvägagångssättet och användningen av linjalen för att 

lösa uppgiften. Nedanstående excerpt är ett exempel på när Ida och Lisa frågor om 

tillvägagångssättet: 

 
16. ((Ida tar linjalen och tittar på läraren)) 
17. Ida: Hur ska vi göra det?  
18. (( Ida tittar frågande på läraren)) 

19. lärare: ni ska ju använd linjalen å försöka mäta [varandra] 
20. Ida:                                 [linjalen e] 30 [centimeter] 
21. Lisa:                                  [ska man börja] från hälen?  
22. ((Samtidigt lägger Lisa linjalen vid hälen och tittar på läraren)) 

 

Vid detta tillfälle fanns läraren till hands under hela uppgiftens gång. Samtidigt som Ida ställer 

en fråga om hur hon ska göra tittar hon på läraren. Även Lisa tittar på läraren när hon ställer en 

fråga men Lisa påbörjar uppgiften innan hon fått svar. I uppgiften använder eleverna linjalen 

samt att de kommunicerar kring hur lång linjalen är och använder begreppet centimeter.  
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Samma typ av frågor ställdes i en annan situation där eleverna arbetade i grupp om fyra elever. 

Det laborativa materialet eleverna fick använda i uppgiften var bilder på katter. Uppgiften gick 

ut på att de ska dela upp tolv kattungar på tre kattmammor. Det som blev skillnaden här är att 

eleverna istället ställde frågor till varandra och inte till läraren. Eleverna besvarade varandras 

frågor och startade på så sätt en diskussion i gruppen om hur de ska gå till väga med uppgiften. 

I denna situation var eleverna fler och tog hjälp av varandra på ett annat sätt. Nedanstående 

excerpt har nämnts tidigare där vi analyserade hur eleverna tar hjälp av varandra men i detta 

fall är det hur eleverna ställer frågor till varandra som belyses. 

 
128. Emma: ska dom ha lika många? 

129. Anna: ja 4 var 

130. Emma: men nån behöver ju inte ha 4 

131. Stina: jaha men vi kan göra så först 

132. Anna: vi gör det först så kan hon ha nåt annat andra gången 
133. ((Emma plockar bort bilderna på kattungarna)) 

 

Gruppmedlemmarna i ovanstående excerpt ställer frågor till varandra istället för att be läraren 

om hjälp, på så sätt diskuterar de fram ett gemensamt tillvägagångssätt. Materialet står i fokus 

för att kunna lösa uppgiften då eleverna samtalar om och flyttar på det. I denna grupp var 

eleverna fler och det blev naturligare för dem att fråga varandra istället för läraren. Vid detta 

tillfälle fanns läraren i klassrummet men var inte tillgänglig för denna grupp hela tiden.   

 

Eleverna använde sina tankar och idéer för att resonera med varandra och formulera om sina 

tankar till frågor. Vid flera tillfällen blev det tydligt att de frågor som ställdes egentligen var 

tankar som eleverna hade och ville få svar på. Kommunikationen med den andra 

gruppmedlemmen gav möjlighet till att tankarna besvarades vilket syns i exemplet nedan. I 

gruppen ingår eleverna Ida och Lisa. I detta excerpt ingår samma elever som i excerpt nr. 16-

22 där eleverna frågade om tillvägagångssättet. I nedanstående situation handlar istället 

frågorna om rimlighet.  

 
77. Ida: ja tror den e 1 å 32 den e ju inte lika lång som linjalen [säkert]  
78. Lisa                         [ja tror ]den e 1 å 33 

79. Ida: 1 å 33? men ja tror 1 å 32 för [linjalen]. 
80. Lisa:                                               [eller 33] inte 1å 33 för 1 betyder ju 1 meter. 
81. Ida: eller ja 32 cm för att jo den är ju inte lika lång som linjalen å linjalen e 30 centimeter  

 

Som det framkommer i exemplet använder eleverna linjalen som en utgångspunkt i sina 

resonemang. Ida lyfter sin tanke om att hon tror att linjalen är 1,32 vilket gör att eleverna börjar 

resonera kring om detta verkligen kan stämma. Under dialogen kommer Ida och Lisa fram till 

att det inte är “1 å 32” utan bara “32” för att 1 står för meter. Eleverna använder alltså frågor 

för att kunna resonera och diskutera om rimligheten i sina tankar.  

 

Sammanfattningsvis ställer eleverna frågor till varandra och till läraren under arbetets gång. 

Frågorna eleverna ställer skiljer sig åt beroende på vilken uppgift eleverna arbetar med. I 

excerpt nr. 16-22 handlar frågan om tillvägagångssättet medan det i excerpt nr. 128-133 och 

77-81 handlar om rimlighet. Vid de tillfällena läraren fanns till hands ställde eleverna frågorna 

till läraren. Var inte läraren där ställde eleverna istället fler frågor till varandra. Eleverna 

resonerade med varandra kring sina tankar och idéer och omformulerade dessa till frågor. 

Eleverna väljer även att resonera och ställa frågor kring det laborativa materialet. 
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Kontextens betydelse 
Fokus låg inte alltid på uppgiften hos alla elever. Vid vissa tillfällen kommunicerade eleverna 

om annat än uppgiften. Omgivningen tog ibland elevernas uppmärksamhet vilket ledde till att 

de började samtala om annat. Kommunikationen bestod inte enbart av det talade språket utan 

även av kroppsspråk. Kroppsspråket använde eleverna hela tiden men det blev extra tydligt vid 

dessa tillfällen. Till exempel om en elev la fokus på annat försökte hen att få de andra eleverna 

att också fokusera på det. Detta gjorde att ingen av eleverna i vissa situationer fokuserade på 

uppgiften. Detta kan tydligt ses i exemplet nedan där Emma, Anna, Stina och Adam ingår:    

 
136. Emma: Adam du kan ju vinka till kameran 

137. ((Emma fnissar och tittar på Adam  )) 

138. ((Stina vinkar till kameran )) 
139. (( Adam vinkar till kameran och gör grimaser )) 
140. (( Emma vinkar till kameran )) 
141. ((Anna ler mot kameran  )) 

142. ((Läraren kommer fram)) 

143. läraren: ni ska komma på två lösningar till.  

144. Stina: mm 

145. (( Emma lägger upp bilderna igen)) 

146. (( Adam och Stina tittar på när Emma lägger upp bilderna och Anna skriver i sin bok)) 

 

I den här situationen får Emma de andra i gruppen att bli fokusera på annat genom att säga till 

Adam att vinka till kameran. Emmas sätt att uttrycka sig på genom att fnissa och le mot Adam 

gör att övriga i gruppen ser detta och blir intresserade. Detta gör att även de andra i gruppen 

fokuserar på det Emma säger. Vilket leder till att det tillslut inte är någon som koncentrerar sig 

på uppgiften. I den här situationen är det kameran som tar elevernas uppmärksamhet. När 

läraren kommer fram och förklarar vad de ska göra, blir eleverna fokuserade på uppgiften igen 

med hjälp av det laborativa materialet. I en annan grupp påverkas eleven Kalle av kontexten. 

Kalle koncentrerar sig på annat och frågar sedan sina gruppmedlemmar om vad han ska göra. 

Senare, under samma uppgift kan man se att eleven blir mer fokuserad på vad han ska göra och 

börjar räkna. 

 
220. Kalle: jag vill kasta mitt sudii 
221. ((Kalle tittar på kameran och låtsas kasta sitt suddgummi och ser arg ut)) 
222. Kalle: vad ja ska göra? 

 

 
257. Kalle: fyra men dom fyra  
258. ((Kalle räknar 1 2 3 4 och tittar på bilderna )) 
259. (( Kalle tittar på en annan elev som kommer och vinkar till kameran)) 

 

 

Under situationen i ovanstående excerpt är det mycket ljud i bakgrunden från andra grupper 

som sitter och arbetar i klassrummet, läraren går runt och hjälper alla elever och finns i gruppen 

vid några tillfällen. Kalle som är en elev som kan lite svenska kan ha haft det svårt att förstå 

uppgiften och koncentrerar sig därför på annat. I det första utdraget (se excerpt nr: 220-222) 

uttrycker Kalle att han vill kasta sitt suddgummi och sedan frågar han vad han ska göra. När 

Kalle uttrycker att han vill kasta sitt suddgummi kommunicerar han med sitt kroppsspråk 

genom att se arg ut samtidigt som han låtsas kasta det. Medan Kalle i det andra utdraget (se 

excerpt nr: 257-259) koncentrar sig på det laborativa materialet och börjar räkna samt visar 

förståelse för uppgiften. Istället blir han störd av en annan elev vilket gör att Kalle tappar fokus 

igen och tittar på eleven istället. 
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Sammanfattningsvis framkommer under denna rubrik att kontexten eleverna befinner sig i 

påverkar dem, vilket bidrog till att de ibland fokuserade på andra saker än uppgiften. Bland 

annat la eleverna fokus på kameran och elever från andra grupper. Ljud och händelser i 

omgivningen i dessa situationer bidrog till att eleverna även fokuserade på annat än uppgiften.  

Diskussion 
I detta avsnitt kommer metoden och resultatet att diskuteras under rubrikerna Metoddiskussion 

och Resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras genomförande och analysmetod utifrån 

de lärdomar som studien har fört med sig. I resultatdiskussionen lyfts i underrubriker olika delar 

från resultatet sammankopplat med forskning från bakgrunden och teori.  

Metoddiskussion 
Syftet med aktionsforskningsstudien är att få kunskap om hur kommunikationen ser ut mellan 

eleverna i matematikämnet genom att skapa en kommunikativ undervisningsmiljö, där eleverna 

ges möjlighet att lära av varandra. Anledningen till att eleverna fick arbeta två till fyra stycken 

i varje grupp var för att vi anser att det var lagom stora grupper för att uppnå syftet med studien. 

Som tidigare nämnt har vi haft olika forskarroller, något som har varit problematiskt men 

samtidigt har detta bidragit till att arbetet kunnat ro i land. Det som har varit problematiskt är 

att kunna urskilja dessa olika roller men samtidigt ha med sig båda rollerna genom arbetet. De 

olika rollerna vi har haft har varit aktionsforskare och traditionella analytiker. Som 

aktionsforskare var avsikten att förändra något ute i praktiken medan vi som traditionella 

analytiker har tagit distans till detta och använder den sociokulturella teorin. Därför blev det 

tydligt att vår roll ändrades under analysarbetet då vi endast analyserade empirin utan att 

fokusera på att förändra något. Det har varit av vikt att tydliggöra skillnaden mellan rollerna för 

att arbetet ska bli så trovärdigt som möjligt samt att det för oss ska bli tydlig under processens 

gång. Alltså har de olika rollerna varit en svårighet samtidigt som de har varit en möjlighet för 

detta arbete. Nu i efterhand menar vi att rollerna har varit till stor hjälp för oss för att kunna 

genomföra analysen på ett rättvist sätt. Däremot har det krävt av oss att vara pålästa och veta 

vad det sociokulturella perspektivet samt aktionsforskning går ut på för att kunna synliggöra 

denna skillnad mellan rollerna. Vilket vi menar är nödvändigt för studien på grund av att vi har 

befunnit oss i olika forskarroller. 

 

Som tidigare nämnt har genomförandet för denna studie utgått ifrån aktionsforskningsspiralens 

fyra delar, planera, agera, observera och reflektera (Wennergren, 2012). Genom att använda 

spiralens fyra faser har det hjälpt oss att skapa en struktur i genomförandet av vår studie. 

Eftersom aktionsforskningens upplägg var att konkretisera målen med eleverna och låta dem 

vara med i planeringen kring hur de ville arbeta, gjorde detta att vi som forskare befann oss 

både i planera och agera fasen samtidigt. Vi befann oss även i agera och observera faserna 

samtidigt då vi undervisade och gjorde videoinspelningar på samma gång. Att hoppa mellan de 

olika faserna, samt att vara i flera faser samtidigt kan upplevas som rörigt. Å andra sidan var 

det detta som gjorde att vi kunde sätta oss in i varje fas. Något som var viktigt för att studiens 

alla delar skulle finnas med och representeras på ett rättvist sätt. Vi menar även att man i vårt 

fall inte kan se aktionsforskningsspiralen (Wennergren, 2012) som en spiral där man genomför 

en fas i taget. Vi menar att det är naturligt att man går fram och tillbaka mellan faserna för att 

kunna genomföra forskningen.  

 

Linell (2011) ser transkriberingen som en första sorts analys. Detta är något som vi kan 

instämma med, då transkriberingen förde med sig en överblick över empirin. Vi menar att vi 

under transkriberingen inte enbart skrev ner vad som hände i videoinspelningarna utan vi 

började även analysera, till exempel hur omgivningen påverkar eleverna. Dessa tankar som 
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uppkom i denna första sorts analys har vi sedan tittat närmare på under den mer ingående 

analysen. Linell (2011) menar att det är viktigt att som forskare vara värderingsfri men att detta 

är svårt då alla forskare gör en egen tolkning. Vi anser att det finns en skillnad mellan att värdera 

och tolka något. I analysen har vi tolkat det som skett i filmerna men vi har däremot inte värderat 

det vi sett. Vi menar att det krävs en tolkning för att en analys ska kunna ske, däremot ska inte 

någon värdering göras för att studien ska bli trovärdig. Att vi gjort en tolkning redan under 

transkriberingen kan tolkas som en svaghet då detta innebär att vi innan analysarbetet har en 

idé om vad som kommer framkomma. Däremot menar vi att det är skillnaden mellan tolkning 

och värdering som är av stor vikt i detta skede. När vi tolkar datan är det med hjälp av den 

sociokulturella teorin och inte genom våra egna åsikter kring det som händer på filmerna. Vi 

menar att om man har den här skillnaden med sig under transkriberingen och är noga med att 

inte lägga in sina egna värderingar blir inte detta något problem. Snarare en fördel då vi har en 

tydlig överblick över vad som framkommer i empirin. 

 

Analysmetoden för studien var en sociokulturell aktivitetsanalys (Kullenberg, 2014; Linell, 

2011). Vi valde att utgå ifrån detta då vi undersökte elevernas kommunikation i relation till 

situationen. Konsekvensen av detta blev att vi under analysarbetet fick ha i åtanke att all 

kommunikation som sker är situationsbunden och kanske inte hade sett likadan ut i en annan 

kontext. Detta anser vi blir en fördel då det gör att resultatet blir trovärdigt då analysmetod och 

teori är nära anknutet. Datainsamlingen för denna studie utgick ifrån videoinspelningar. 

Heritage (2004) menar att man genom videoinspelningar kan fånga fler aspekter. Detta är något 

som vi har haft i åtanke när vi valde just videoinspelning. Vi anser att man genom detta kan 

fånga och analysera mer än om röstinspelningar eller observationer genomförts. Detta är viktigt 

för att kunna svara på forskningsfrågan till studien. Genom videoinspelning blir det möjligt att 

titta på kommunikationen i relation till den situationen eleverna är i, men även möjligheten att 

kunna titta på videoinspelningen flera gånger om. Det är lätt att vara efterklok, vi filmade sex 

tillfällen men bara kunnat analysera fyra av dem på grund av dålig kvalité på de resterande två. 

De två som kasserades var de två första videoinspelningarna vi genomförde. Dessa filmer hade 

dålig ljudkvalité och vi kunde därför inte analysera vad eleverna samtalade om. Nu i efterhand 

förstår vi att om vi hade testat att spela in innan den riktiga inspelningen hade vi inte stött på 

detta problem. Trots detta har vi ändå haft tillräckligt med empiri för analysen.  

 

Som tidigare nämnt finns flera fördelar med video, men däremot framkom det under vår 

transkribering att eleverna vid vissa tillfällen blev störda av kameran. Detta menar vi kan bero 

på det Bjørndal (2005) beskriver att kameran kan bli ett distraktionsmoment om eleverna är 

uppmärksamma på den. Hade vi valt att placera kameran på en mer diskret plats i klassrummet 

hade eleverna förmodligen inte lagt märket till den. Samtidigt var placeringen nära eleverna 

nödvändig då vi studerade en grupp i taget och inte hela klassen. Vi menar också att detta 

distraktionsmoment kan bero på att eleverna inte var vana vid att bli filmade. Det syns även i 

videoinspelningarna att eleverna var mer intresserad av kameran under de första inspelningarna 

än de senare.  

Resultatdiskussion 

I resultatet syns att gruppstorleken, uppgiftens struktur samt lärarens instruktioner påverkar 

kommunikationen. Beroende på hur stor eller liten en grupp är kan det i resultatet utläsas att det 

har betydelse för hur kommunikationen går till. I de större grupperna syntes att eleverna 

diskuterade mer vilket kan beror på att flera personers röster blev hörda. Något som syns i 

resultatet är att uppgiftens struktur kan bli avgörande för hur eleverna kommer att 

kommunicera. De uppgifter där fler rätta svar fanns bidrog till mer kommunikation kring vilket 

svar som var rimligt. Även lärarens instruktioner påverkade hur kommunikationen såg ut då det 



20 
 

var avgörande för om eleverna förstod uppgiften eller om eleverna behövde fråga hur de skulle 

gå tillväga. Vid flera tillfällen frågade eleverna hur de skulle gå tillväga för att lösa en uppgift 

vilket vi menar kan bero på att lärarens instruktioner var otydliga. 

 

Under denna rubrik diskuteras delar av resultatet i förhållande till forskning och teori. Detta 

med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. De delar som diskuteras är de som anses 

mest viktiga för studiens syfte och forskningsfråga. Studiens forskningsfråga är: Hur 

kommunicerar elever när de arbetar laborativt i matematik? De delar som diskuteras är hur 

kommunikationen och uttryck för lärandet påverkas av gruppkonstellationen, lärarens planering 

och agerande, situationen och kontexten samt det laborativa materialet. Detta diskuteras i 

underrubrikerna: Gruppens betydelse, Uppgiftens betydelse samt Kontextens betydelse. 

Diskussionen avslutas under rubriken Sammanfattning.   

Gruppens betydelse 
Resultatet visar att en del elever får mer talutrymme än andra vid grupparbeten. Detta bidrar till 

att andra elever avvaktar. Det framkommer även i vissa situationer att ingen i gruppen backar 

tillbaka för att ge mer talutrymme till någon annan. Istället leder det till att eleverna börjar prata 

i mun på varandra. Alltså skapade olika gruppkonstellationer olika förutsättningar för 

kommunikation. Resultatet visar bland annat att eleven Lisa är i två olika grupper där det 

framkommer att Lisas kommunikation och samarbetet i grupperna ser olika ut beroende på 

vilken grupp hon är i (se excerpt nr: 3-7 och 194-205). I gruppen där eleverna bara var två 

stycken pågick inte några längre diskussioner vilket det däremot gjorde i den grupp där eleverna 

var flera. Vi menar att gruppens storlek kan påverka hur kommunikationen blev.  

 

Bergholm (2014) menar att om eleverna arbetar i grupp för att lösa uppgifter bidrar det till att 

de “tvingas” att kommunicera med varandra för att lösa dem. Författaren skriver också att 

kommunikationen är effektiv och till hjälp för att lösa uppgiften. I resultatet framkommer det 

att detta inte alltid stämmer, då eleverna “tvingas” till kommunikation rör den inte alltid 

uppgiften utan eleverna kommunicerar även om annat. Å ena sidan kan detta bero på att 

Bergholms studie utfördes med gymnasieelever och vår studie utfördes med lågstadieelever 

vilket kan bidra till att det inte sker samma typ av kommunikation. Å andra sidan kan det bero 

på det Hansson (2011) skriver om att lärarens handlingar är viktiga för elevernas förståelse. 

Därför menar vi att den förklaringen på uppgiften vi som lärare gav eleverna samt det fysiska 

redskapen, det vill säga det laborativa materialet vi tog fram inte var tillräcklig i alla situationer 

och kan därför ha påverkat kommunikationen. Hade eleverna själva fått välja vilka redskap de 

vill använda för att lösa uppgiften menar vi att situationen kan ha sett annorlunda ut. Vi menar 

att om eleverna får använda sig av redskap de själva valt får de större möjlighet till att 

appropiera, det vill säga bemästra redskapet och använda det i olika situationer för sina egna 

syften. Anledningen till att vi inte gjorde på detta sätt beror på att vi först i analysen har upptäckt 

fördelarna med detta. 

 

Studiens resultat visar att eleverna tar hjälp av varandra för att komma fram till en lösning. 

Detta skedde på olika sätt genom att eleverna naturligt hjälpte varandra eller att någon bad om 

hjälp. Eleverna hjälpte varandra med att hitta lösningar till uppgifterna samt kring hur de kunde 

gå tillväga för att lösa en uppgift på ett bra sätt. Säljö (2000) lyfter att individer tar hjälp av 

varandra och medierar, det vill säga förmedlar kunskap till varandra genom kommunikation. 

Författaren skriver vidare att det är genom kommunikationen vi tar till oss nya sätt att tänka och 

resonera på. Detta är något vi utifrån vårt resultat kan förhålla oss till. När eleverna i studien 

kommunicerar med varandra syns vid flera tillfällen att de tar till sig och kommer fram till nya 

eller andra sätt att tänka på. Till exempel om en elev inte förstår och får hjälp av en annan ledde 
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det till att eleven fick en annan förståelse. Detta är något som även Burns och Hamm (2011) 

har kommit fram till i sin studie. Författarna skriver att om eleverna får arbeta på olika sätt i 

mindre grupper, får de möjlighet att kommunicera och ge feedback till varandra. Detta bidrar 

till att eleverna istället för att få svar av läraren kan mediera kunskap till varandra. Detta sker 

tydligt i resultatet då Stina talar om för gruppen att hon inte förstår varpå Emma förklarar för 

henne (se excerpt nr: 110-114). Enligt Malmer (2006) är matematik ett språkligt ämne som kan 

vara svårt att ta till sig då det innehåller många begrepp. Därför anser författaren att det är 

viktigt att prata matematik för att öka förståelsen. Detta är något Emma och Stina gör då Emma 

förklarar uppgiften för Stina. Eleverna tar hjälp av det fysiska redskapen för att förklara 

uppgiften för varandra i flera situationer. Därför menar vi att de fysiska redskapen blir till stöd 

för eleverna då de kan känna på redskapen och prata om dem för att appropiera/bemästra en 

kunskap. Å andra sidan fungerar det fysiska redskapet inte alls på detta sätt i vissa situationer. 

I resultatet kan man se att eleverna ibland inte förstår hur redskapet ska användas, bland annat 

i exemplet med Kalle (se excerpt nr: 220-222 & nr: 257-259). I denna situation blir materialet 

inte till någon hjälp då eleven inte förstår uppgiften. Vilket kan ligga till grund i miljön där 

eleven befann sig samt lärarens organisering av lektionen.  

 

I resultat syns det i vilka situationer eleverna behöver be varandra om hjälp. Beroende på hur 

organiseringen är, bland annat hur eleverna sitter runt bordet när de arbetar med uppgifterna 

påverkas deras delaktighet under processens gång. Detta är något som syns tydligt i en av 

uppgifterna då flera elever i gruppen är okoncentrerade (se excerpt nr: 128-135). Detta 

förändras när eleverna placerar om materialet så att alla ser. Detta menar vi kan bero på det 

Löwing (2004) skriver om, att möjligheter för kommunikation ligger i hur läraren har planerat 

uppgifternas struktur. Vi tolkar detta som att läraren har ansvar för att skapa en miljö där alla 

elever ges möjlighet till lärande och delaktighet. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

(Säljös, 2000; 2013) menar vi att om den här gruppen hade haft andra förutsättningar och suttit 

på annat sätt hade deras kommunikation sett annorlunda ut. Även gruppkonstellationen menar 

vi är en förutsättning för hur utfallet blir då även detta är individuellt i varje situation. 

 

Uppgiftens betydelse 
Något annat som kan påverka elevernas kommunikation är uppgiftens upplägg. Vi menar 

utifrån resultatet att det är typen av uppgift och organiseringen från lärarens sida som påverkar 

om eleverna har nytta av det matematiska redskapet samt om uppgiften kan bidra till att eleverna 

får möjlighet att diskutera och resonera. Den uppgift som skapade minst kommunikation var 

när eleverna skulle uppskatta och mäta varandra. I denna uppgift fick eleverna redskapet 

tilldelat av läraren och hade endast linjalen som hjälpmedel. De uppgifter som bidrog till mer 

kommunikation var de uppgifter där eleverna hade fler fysiska redskap att välja på (för exempel 

se bilaga B2). Kullenberg (2014) och Säljö (2000) menar att den kommunikation som sker 

mellan eleverna är situationsbunden och att det inte är säkert att det hade varit likadant i en 

annan kontext. Ser man till det Kullenberg och Säljö skriver menar vi att Lisa kommunicerade 

olika beroende på vilken grupp hon var i, eftersom situationen, omgivningen, uppgiften och 

gruppmedlemmarna enligt det sociokulturella perspektivet påverkar individen i den sociala 

praktiken. Flera av dessa förutsättningar menar vi kan bero på läraren precis som Löwing (2004) 

beskriver är den som förbereder uppgifter och på så sätt styr kommunikationen i klassrummet. 

Persson (2009) menar att det är viktigt att variera undervisningen för att skapa ett engagemang 

hos eleverna. Detta är något vi instämmer med då vi anser att om eleverna ges möjlighet att 

arbeta med fysiska och intellektuella redskap, det vill säga laborativt material och samtala med 

andra, i olika gruppkonstellationer, skapar det en variation i undervisningen och engagemanget 

kan öka. 
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I resultatet framkommer det att eleverna ställer frågor till varandra och till läraren. Frågorna 

eleverna ställer skiljer sig åt beroende på vilken uppgift den rör och inte beroende på om den 

ställs till läraren eller till andra elever. Malmer (2006) menar att det är viktigt att eleverna pratar 

matematik och utvecklar sitt logiska tänkande. I resultatet syns det att eleverna vid flera 

tillfällen kommunicerar med varandra genom att ställa frågor vilket leder till att de lyfter sina 

tankar och pratar matematik. Det framkommer att eleverna vid flera tillfällen ställer frågor till 

varandra och till läraren kring hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften samt hur de fysiska 

redskapen ska appropieras. Detta menar vi kan bero på att läraren inte gett tydliga instruktioner. 

Löwing (2004) och Hansson (2011) beskriver att det är läraren som ansvarar för 

kommunikationen i undervisningen och ska planera olika uppgifter som kan skapa möjlighet 

för kommunikation. Löwing (2004) skriver vidare att det kan bli ett hinder för elevernas lärande 

och förståelse för de matematiska begreppen om läraren inte förklarar syftet med uppgiften. 

Därför menar vi som tidigare nämnt att anledningen till att eleverna ställer frågor kan bero på 

att vi som lärare inte har varit tydliga med instruktionerna och planeringen av uppgifterna. Å 

andra sidan menar vi att det kan vara en fördel att eleverna ställer frågor, framförallt till 

varandra. Detta då frågorna kan leda till en förståelse hos eleverna. Ahlberg (1995) beskriver 

att genom kommunikation får eleverna möjlighet att upptäcka och lära sig av varandra. Vilket 

även visar sig i resultatet då eleverna får hjälp av varandra. Säljö (2013) menar att språk och 

kommunikation är viktigt för lärandet och att det är genom språket vi utvecklar och approrierar 

kunskaper. Författaren skriver vidare att människan kan ta hjälp av andras kunskaper genom 

kommunikation för att ta till sig nya sätt att tänka och resonera på. Vi anser att för att nå detta 

är det viktigt för eleverna att ges möjlighet till kommunikation och genom att ställa frågor till 

varandra utveckla sitt tänkande. Att ställa frågor menar vi kan bidra till att elevernas kunskaper 

och erfarenheter kopplas samman i det sociala samspelet. På så sätt medierar eleverna 

kunskaper mellan varandra och appropierar det.  

 

En annan orsak till att eleverna tar olika roller vid grupparbeten kan vara det Malmer (1999) 

beskriver som att många elever upplever matematiken som svår då deras ordförråd är begränsat. 

Som resultatet av denna studie visar kommunicerar eleverna om matematik men använder 

sällan matematiska begrepp. Detta tolkar vi som att de inte är vana vid detta då de nyligen 

introducerats för arbetssättet. Att inte ge utrymme för kommunikation i 

matematikundervisningen menar vi kan påverka begreppsförståelsen och resultaten i PISA 

(Skolverket, 2012) och TIMSS (Skolverket, 2013). Vi menar att detta kan vara orsaken till de 

sjunkande resultaten i PISA (Skolverket, 2012) och TIMSS (Skolverket, 2013) 

undersökningarna. Eftersom flera elever i de olika grupperna valde att inte kommunicera så 

mycket, anser vi att en anledning till detta kan vara att de inte förstår allt som uppgiften går ut 

på. De Bock et. al. (2011) menar att det är svårt att anpassa och använda det man approprierat 

i ett laborativt sammanhang till en abstrakt situation, det vill säga hur man tar till sig av 

redskapen och använder dem i andra kontexter. Alltså att man tar med sig det man lärt sig av 

ett laborativt material till en annan situation. Vi är kritiska till om detta enbart rör det laborativa 

arbetssättet. Vi menar att det även kan vara svårt för eleverna att använda de kunskaper de 

approprierat i en abstrakt situation till ett laborativt sammanhang. Att eleverna har svårt att 

anpassa sina kunskaper till nya situationer som De Bock et. al. (2011) tar upp i sin studie menar 

vi kan vara en anledning till de låga resultaten i PISA (Skolverket, 2012) och TIMMS 

(Skolverket, 2013). Vi menar att om eleverna har svårt att använda en kunskap i andra 

situationer kan detta påverka möjligheten att lära sig. Persson (2009) tar upp aspekten kring att 

arbeta varierat i matematik för att eleverna ska bli engagerade och intresserade något vi menar 

kan påverka elevernas sätt att kunna anpassa sina kunskaper.  
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Kontexten betydelse 
Vid flera tillfällen påverkade omgivningen och sammanhanget, det vill säga kontexten 

elevernas möjlighet att kommunicera med varandra om uppgiften. Detta på grund av ljud och 

andra elever som fanns i klassrummet. Ett exempel på detta är när Kalle vid ett tillfälle lägger 

fokus på en elev som kommer och vinkar till kameran vilket gör att Kalle tappar 

koncentrationen på uppgiften (se excerpt nr: 257-259). Detta är inte den enda situationen då 

Kalle koncentrerar sig på annat. Vid ett annat tillfälle blir han intresserad av kameran. En 

anledning till detta anser vi kan vara att Kalle inte förstår uppgiften då han nyligen kommit till 

Sverige och inte förstår språket så bra. Hansson (2011) som har studerat flerspråkiga elever 

menar att det är viktigt att läraren fungerar som en vägledare och inte lägger för mycket ansvar 

på den flerspråkiga eleven. Då detta kan påverka eleven negativt vilket syns i studiens resultat. 

Läraren var inte närvarande i gruppen hela tiden under den här situationen vilket bidrog till att 

hon inte kunde vägleda Kalle under hela processen och därför anser vi att för mycket ansvar 

låg hos Kalle. Löwing (2004) menar att om lärarens förklaring inte är tydlig kan elevens 

begreppsförståelse bli ett problem. Utgår man från det Löwing skriver kan en orsak till Kalles 

koncentration på annat bero på att han inte förstod uppgiftens syfte på grund av situationen han 

befann sig i där lärarens handledning var vag. Återigen håller vi med Säljö (2000) om att lärande 

är situerat. Vi menar att koncentration på annat ibland kan vara en fördel då vissa elever behöver 

en paus för att sedan kunna koncentrera sig på det som ska göras igen. Bland annat syns detta i 

Kalles situation, då han först fokuserar på kameran för att sedan lägga fokus på uppgiften. Även 

om Kalle har svårt att förstå uppgiften frågar han sina gruppmedlemmar om hjälp vid flera 

tillfällen för att på så sätt försöka få förståelse för hur han ska göra. 

 

Malmer (1999) beskriver att om eleverna arbetar med konkret material i kombination med att 

de förklarar vad de gör och ser kan deras inställning till matematik ändras och 

koncentrationsförmågan bli längre. Detta är något som syns tydligt i resultatet vid flera tillfällen 

då eleverna använder det laborativa materialet för att förklara, visa för varandra och lösa 

uppgiften. Vi som forskare kan inte veta om elevernas inställning till matematikämnet påverkas. 

Däremot syns i resultatet att elevernas förståelse och koncentrationsförmåga ökar genom att de 

blir mer delaktiga. Enligt det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) som tidigare 

nämnt att allt lärande är situerat, vilket syns tydligt i resultatet. Det laborativa materialet är inte 

till lika stor hjälp för alla elever i alla situationer. De Bock et. al. (2011) är kritisk till det 

laborativa arbetssättet och lyfter in vikten av situationen eleverna befinner sig i som en 

betydande faktor. Författarna menar att det kan bli svårt för eleverna att koppla det de har lärt 

sig i en laborativ uppgift till en annan situation. Å ena sidan kan vi hålla med Säljö (2000) om 

att situationen påverkar resultatet samt De Book et. al. (2011) om att det kan vara svårt att 

överföra en kunskap till en annan situation. Detta då resultatet visar tydligt att situationen 

påverkar hur eleverna tar till sig kunskap. Å andra sidan menar vi att det De Book et. al. (2011) 

skriver om att det laborativa arbetssättet är det som är orsaken till att eleverna senare får det 

svårt att koppla lärande till andra situationer inte är den enda typ av arbetssätt som påverkas av 

situationen. Vi menar att samma problem kan uppstå när eleverna arbetar i en lärobok då allt 

lärande som Säljö (2000) beskriver är situationsbundet.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar denna studie att beroende på situationen eleverna befinner sig i, har 

det betydelse för hur deras kommunikation kommer att se ut, samt hur de medierar och 

appropierar kunskapen.  Det är viktigt att eleverna får göra uppgiften praktiskt för att det kan 

hjälpa dem att förstå och lösa uppgiften menar Malmer (1999). Ahlberg (1995) menar att det är 

viktigt att eleverna kommunicerar om och använder det intellektuella redskapet, alltså språket 

i de uppgifter som de löser. Detta är något vi kan hålla med om då vi i resultatet kan utläsa att 
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eleverna får använda bilder och andra redskap för att lösa en problemlösningsuppgift. Vilket 

gör att det blir lättare för dem att kommunicera kring uppgiften. Samtidigt framkommer det att 

det fysiska redskapet kan göra att eleverna fokuserar på att göra annat med redskapet än 

uppgiftens syfte.  

Konklusion och didaktiska implikationer 
Med syftet, forskningsfrågan och resultatet för studien i åtanke drar vi slutsatsen att beroende 

på vilken situation eleverna befinner sig i, det vill säga hur gruppkonstellationen ser ut, hur 

läraren förklarar uppgiften samt vilka laborativa material eleven har tillgång till påverkar hur 

kommunikationen ser ut.  

 

De lärdomar vi tar med oss efter avslutat arbete är att kommunikation mellan eleverna i 

matematikämnet bidrar till att de får en möjlighet att diskutera kring sina egna resonemang samt 

ge uttryck för lärande. Detta är något vi som blivande lärare kommer att använda oss av då vi 

har insett att kommunikation i matematik gynnar eleverna. Att lärandet är situerat som Säljö 

(2000) beskriver är också något vi tar med oss från denna studie då slutsatsen av arbetet visar 

just detta. Vi menar att vi i vår framtida yrkesroll kommer ta hänsyn till kontexten eleverna 

befinner sig i vid planering och genomförande av lektioner. Vilket vi genom denna studie insett 

har stor betydelse för elevernas möjligheter att ge uttryck för lärande. Vi hoppas också att 

verksamma lärare kan ta del av denna studie för att kunna föra in mer kommunikation i sina 

matematikklassrum. Utifrån våra egna lärdomar ser vi att det laborativa materialet har stor 

påverkan på hur kommunikationen mellan eleverna i matematik ser ut. Eleverna tog ofta hjälp 

av materialet när de förklarade för varandra. En annan lärdom vi tar med oss från studien är att 

aktionsforskning är en möjlighet för lärare att utveckla sin egen verksamhet. Något vi kommer 

ha användning för i vår framtida yrkesroll.  

Avslutningsvis menar vi att en implikation för vidare studier är att undersöka hur eleverna 

kommunicerar när de arbetar abstrakt i matematik och inte har ett fysiskt redskap som 

utgångspunkt. Detta för att vi anser att den abstrakta och konkreta matematiken bör kopplas 

samman och vi menar att ett sätt att göra denna sammankoppling kan vara genom 

kommunikation. Detta då kommunikationen som det framkommer i denna studie kan ge 

möjlighet för eleverna att uttrycka och samtala om sina tankar och matematiska resonemang.  
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Bilagor 

Bilaga A1 
Pedagogisk planering gällande: Laborativ problemlösning, åk.1 

Syfte: 

-Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat 

(matematik s. 62). 

-Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och  redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik s.63). 

Centralt innehåll: 

-Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer (matematik s.63) 

-Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (matematik 

s.63). 

Kunskapskrav: 

-Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och 

ger enkla omdömen om resultatens rimlighet (matematik s.67). 

-Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med 

viss anpassning till sammanhanget (matematik s.67). 

Bedömning: 

Bedömningen fokuserar på om eleven kan använda relevanta strategier vid problemlösning 

samt om eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssättet. Detta sker genom 

gruppuppgifterna där strategierna visas genom samarbete, laborativt material och 

återkoppling. Samt dokumentationen eleven själv gör efter varje övning.  

Bedömningen dokumenteras under tiden i ett protokoll efter varje lektion, bedömningen görs 

sedan skriftligt på elevernas planering samt en kort muntlig återkoppling. 

Arbetssätt: 

Arbetar utefter KLURA (modell vid problemlösning) några lektioner i helklass och efter hand 

får eleverna lösa olika problemlösningar i grupper om tre till fyra elever med hjälp av 

laborativt material. 

 

 



 
 

Bilaga A2 
Pedagogiskplanering gällande: Matematik, längd och volym, åk. 3 

Syfte: 

-Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp. 

-Eleverna ska genom undervisningen också ges  möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik 

i vardagliga och matematiska sammanhang. 

Centralt innehåll: 

-Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

-Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd och volym med 

vanliga nutida… måttenheter. 

Kunskapskrav: 

-Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd och volym 

använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. 

Genomförande: 

Arbetar med laborativt material i grupper om 2-4 elever. Samt övningar på stencil. Efter 

avslutat arbete får eleverna göra en självbedömning i form av two stars and a wish. 

Bedömning: 

-Bedömningen sker utifrån diskussioner och resonemang kring jämförelser och 

uppskattningar som eleven gör vid praktiskt arbete samt i teoretiska uppgifter på stencil. Samt 

elevers självbedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga B1 
Exempel på en problemlösningsuppgift. Det laborativa materialet eleverna fick till hjälp var 

kort med bilder på tre katter och 12 kattungar. Bilderna i uppgiften är hämtade från clipart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det finns 12 kattungar, hur många kattungar har 

varje kattmamma?  

                                             
Mamma Maja  Mamma Rosa  Mamma Lena 



 
 

Bilaga B2 
Exempel på en uppgift om volym. Det laborativa materialet eleverna fick till hjälp var mått, 

en hink med vatten och en våg. Bilderna i uppgiften är hämtade från clipart. 

 

 

NI SKA FÖRST UPPSKATTA OCH SEDAN UNDERSÖKA HUR 

MYCKET 1 LITER VATTEN VÄGER. NI FÅR ANVÄNDA DET 

MATERIAL NI BEHÖVER FÖR ATT LÖSA UPPGIFTEN. 
 

 

 

  



 
 

Bilaga C 
Samtyckesblankett som skickades ut till föräldrar innan studien påbörjades. 

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2015 

kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 

praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 

tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-

område. Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 

insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till 

exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 

utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte 

att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 

uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

xxxx xxxxxxxxxx (Utbildningsledare)  

Mail: xxxx    tel. xxxx 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

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

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