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Sammanfattning Internationella studier visar en nedåtgående trend i svenska !
elevers matematikkunskaper. Sverige är ett av de länder som i högst 
utsträckning använder matematikläroboken som basmaterial för 
undervisningen och enskilt självständigt arbete i matematikboken är 
den vanligaste arbetsformen. Vid denna arbetsform övar eleverna 
främst procedurhanteringsförmåga, vilket endast är en av de förmågor 
som eleverna enligt läroplanen ska ges möjlighet att utveckla. Syftet 
med denna studie är därför att undersöka en alternativ arbetsform, 
nämligen hur grupparbete med textuppgifter i matematik kan erbjuda 
tillfällen för elever att öva sina matematiska förmågor. Detta gjordes 
genom en kvalitativ analys av videoinspelningar då tre klasser 
bestående elever i åk 4 och 5 arbetade med matematiska textuppgifter i 
mindre grupper. Resultatet presenterades utifrån de långsiktiga 
förmågorna i ämnet matematik i LGR11. Främst övades förmågorna 
att föra och följa matematiska resonemang, att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala, att använda matematiska begrepp och 
att välja och använda lämpliga matematiska metoder. Slutsatsen var 
att arbete med textuppgifter i grupp erbjuder elever möjlighet att öva 
flera matematiska förmågor, främst de kommunikativa, men att 
gruppkonstellationer och textuppgifternas utformning påverkar vilka 
förmågor som faktiskt övas. 
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Förord 
Vi är två lärarstudenter på väg ut i arbetslivet som grundskollärare för årskurs 4-6 som har 
genomfört denna studie. Vi har valt att genom denna studie och en tidigare litteraturstudie 
fördjupa våra kunskaper inom matematikämnet. Vi har skrivit allt tillsammans och för det mesta 
har vi suttit bredvid varandra, men när det inte har fungerat har vi pratat genom Skype medans vi 
skrivit. Studiens empiri har vi samlat in på två olika skolor och det gjorde vi var och en för sig 
men vi planerade lektionerna tillsammans. Att vi hela tiden har haft varandra att diskutera, 
kritisera och bolla idéer har varit en fördel då allt som är med i studien har granskats noga av 
båda två. Det har gjort att vi båda känner att vi har hjälpt varandra att utvecklas som lärare, 
forskare och författare. 

Vi vill tacka vår handledningsgrupp och våra handledare för all hjälp och bra diskussioner som 
hjälpt vårat arbete framåt. Vi vill även tacka vår vän Gresa som alltid finns där med kloka svar 
och tips.  

!

 

Nicolina Hamlin & Emma Wilhelmsson 
Halmstad den 20 maj 2016! !
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Inledning 
De internationella undersökningarna PISA (Programme for International Student Assessment) 
och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) visar att svenska elevers 
matematikkunskaper sjunkit under de senaste 10 åren. I båda undersökningarna ligger svenska 
elever under OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development )-genomsnittet 
(OECD, 2015). Studierna genomförs var tredje respektive fjärde år. Eleverna som deltar i PISA 
är 15 år och eleverna som deltar i TIMSS går i åk 4 och 8 (Skolverket, u.å.). !

I Skolverkets rapport om resultaten i TIMSS synliggörs inte bara att svenska elevers 
matematikkunskaper sjunker, utan även att Sverige är ett av de länder i undersökningen som i 
högre utsträckning använder sig av läroböcker som basmaterial för matematikundervisningen än 
genomsnittet av de deltagande länderna. De allra flesta svenska elever hade lärare som använde 
matematikboken som grund för undervisningen och övrigt material som komplement (Skolverket, 
2012). Dock kan vi inte se något samband mellan i vilken utsträckning länder använder läroboken 
som basmaterial och deras resultat i TIMSS (Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012). Av detta kan vi 
dra slutsatsen att det inte är själva förekomsten av läroböcker som basmaterial som är problemet, 
utan möjligtvis hur de ser ut eller hur de används. En studie av Bergqvist, Bergqvist, Boesen, 
Helenius, Lithner, Palm och Palmberg (2010) visar att många lärares val av läromedel påverkas 
av hur väl läromedlet täcker de områden som eleverna förväntas arbeta med under året, så att ett 
enskilt självständigt arbete kan ske. Lärare väljer alltså läromedel med intentionen att eleverna 
ska arbeta enskilt i matematik under läsåret. 

Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009) visar att ett enskilt och självständigt 
arbete i läroboken är den vanligaste arbetsformen i matematik och att fokus är att räkna så många 
uppgifter som möjligt. Det eleverna främst övar på i denna lärandesituation är färdighet och inte 
förståelse. Bergqvist et al. (2010), beskriver att det som övas i denna lärandesituation är 
procedurhantering, vilket de även menar är den vanligaste kompetensaktiviteten. 
Procedurhantering är en av de förmågor som LGR11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2015), menar att elever ska utveckla. Det kan till exempel 
innebära att kunna hantera och välja passande algoritmer till i de flesta fall rutinuppgifter 
(Skolverket, 2011). Procedurhantering är dock inte den enda förmåga som krävs inom matematik. 
Enligt Skolverket (2015) ska matematikämnet i skolan vara ett kreativt, reflekterande och 
problemlösande ämne som ska vara kopplat till elevers vardag.  

Vidare står även att det är av stor vikt att skolan främjar elevernas förmåga att samarbeta med 
andra såväl som att arbeta självständigt. Detta innebär att enbart enskilt arbete i matematikboken 
inte gör att LGR11’s syfte med matematikämnet uppnås. Enligt Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning (2009) får inte alla elever den undervisning de har rätt till, vilket kan 
innebära att de inte övar alla förmågor och därför blir orättvist bedömda. Utifrån detta kan det 
även argumenteras att det inte bara är bedömningen som blir orättvis utan även undervisningen, 
då alla elever inte får samma möjlighet att öva på sina förmågor och utvecklas. Dessutom 
presenterar Bergqvist et al. (2010) i den tidigare nämnda rapporten att det finns en osäkerhet hos 
lärare kring hur kompetensmålen återspeglas på lektionerna, till skillnad från innehållsmål, som 
var vanligare att lärarna lade fokus vid. Lärarna lade alltså mer vikt vid att eleverna skulle lära sig 
innehållet i alla områden inom matematiken än att de skulle utveckla matematiska förmågor. 
Därför är det av vikt att undersöka hur man som lärare kan bedriva undervisning för att ge 
eleverna möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor. I studien undersöks arbete med 
textuppgifter. Textuppgifter är en typ av uppgift som elever möter i skolmatematiken. Vi 
undersöker ett annat sätt att arbeta med de textuppgifter som elever är vana vid att möta i skolan, 
nämligen genom att arbeta med dem i mindre grupper. Studien är gjord på elever i årskurs 4 och 
5. Empirin samlades in genom videoinspelning. !
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Problemformulering 
Tidigare studier och kvalitetsgranskningar visar att ett procedurinriktat enskilt arbete i läroboken 
är den vanligaste arbetsformen i svensk skola. Samtidigt visar internationella studier att svenska 
elevers matematiska kunskaper minskar i jämförelse med tidigare år. De svenska styrdokumenten 
kräver att vi i skolan ska erbjuda eleverna möjlighet att utveckla flera förmågor, inte endast 
procedurhanteringsförmågan. Därför vill vi undersöka vilka möjligheter en annan arbetsform kan 
ge eleverna att utveckla sina matematiska förmågor. En sådan alternativ arbetsform skulle kunna 
vara arbete med textuppgifter i mindre grupp, vilket är den arbetsform som undersöks i denna 
studie. !
!

Syfte!
Syftet med denna studie är att undersöka hur grupparbete med textuppgifter i matematik kan 
erbjuda tillfällen för elever att utveckla sina matematiska förmågor,  !
!

Frågeställning!
Vilka matematiska förmågor kan vi se att eleverna i årskurs 4-5 övar på när de arbetar i mindre 
grupp med textuppgifter i matematik?!
!

Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning, teorier om lärande samt definitioner som ansetts 
vara väsentliga för att få en bakgrundsförståelse för området och som var relevanta att diskutera i 
relation till studiens resultat. Inledningsvis presenteras och definieras den syn på lärande som 
ligger till grund för studien, nämligen sociokulturellt lärande. Därefter följer en presentation av 
tidigare forskning och teorier kring grupparbete som metod för lärande inom matematik. Efter det 
presenteras olika teorier om och definitioner av vad matematiskt kunnande är. Sedan definieras 
de förmågor som finns i LGR11 (Skolverket, 2015) och som lånats för att sätta ord på de 
förmågor som presenteras studiens resultat. Avslutningsvis definieras och beskrivs textuppgifter 
utifrån tidigare forskning.!
!

Sociokulturellt lärande!
Enligt sociokulturell syn på lärande är lärande inget som sker genom att en lärare planterar 
kunskap i barnens huvud. Lärande är något som sker i samspel mellan människor. I skolans värld 
kan ett lärande eller utbyte av kunskap ske mellan lärare och elev, mellan elev och elev eller 
mellan elev och lärare (Strandberg, 2009). Det sistnämnda kan dock bli svårt då Säljö (2015) 
menar att inom den sociokulturella teorin behöver det vara en mer kapabel person som stöttar till 
ett lärande vilket gör att det är mer troligt att läraren är den mer kapabla personen i relationen 
elev lärare.  Det viktiga är dock att det är den mer kapabla personen som stöttar till lärande.!

Ett annat begrepp som används inom sociokulturell lärandeteori är scaffolding, på svenska 
stöttning. Stöttning kan exempelvis innebära att elever blir utmanade, uppmuntrade eller får hjälp 
att lösa eller förstå en uppgift av en mer kompetent person exempelvis en kamrat eller en lärare. 
Stöttningen kan vara både fysisk och/eller intellektuell. Efter hand tas mer och mer stöttning bort 
i takt med att eleven utvecklar sina kunskaper och förmågor (Säljö, 2015).  !

Enligt Säljö (2014)  behöver människor kommunicera och interagera med varandra för att ett 
lärande ska ske. I situationer när eleverna samspelar med varandra kan de få syn på nya mönster 
och möjligheter och på så sätt utveckla ny kunskap och ett lärande kan ske. Vygotskij och Cole 
(1978) påpekar att när elever får möjlighet att arbeta i gruppaktiviteter kan de prestera på en 
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högre nivå än om de arbetar självständigt. Strandberg (2009) menar att aktiviteter är av stor vikt 
för att ett lärande ska ske. Enligt författaren så menade Vygotskij att dessa aktiviteter ska se ut på 
ett visst sätt för att främja lärandet. Aktiviteterna ska vara sociala, medierande, situerade och 
kreativa. Exempel på en social aktivitet kan vara när elever samspelar med varandra eller med en 
lärare. En medierande aktivitet kan vara när elever använder verktyg för att förstå, exempelvis 
räkna på fingrarna. En situerad aktivitet är när eleverna lär sig något i rätt kontext, som 
exempelvis att att lära sig klockan i en miljö där det finns en klocka. Slutligen kan en kreativ 
aktivitet innebära att eleverna deltar i planeringen av arbetet (Strandberg, 2009). Även Dewey 
(Säljö, 2015) menade att aktiviteter där eleverna är aktiva i undervisningen är av stor vikt för att 
eleverna ska kunna ta till sig kunskap och göra den till sin egen. Eleverna har större möjlighet till 
ett lärande om undervisningen bygger på att eleverna får interagera med omvärlden och andra 
människor. Dessutom menade Dewey att det är viktigt att eleverna får lära sig saker genom att 
utföra det (Säljö, 2015). I denna studie innebär det att eleverna behöver använda matematiska 
förmågor i en relevant kontext för att öva på och utveckla dem!

Enligt Vygotskijs (Säljö, 2015) lärandeteorier är språket en av de viktigaste aspekterna för 
lärande. Genom att lyssna på någon som berättar och förklara en företeelse så kan en förståelse 
för området skapas och ett nytt lärande ske. Vygotskij kom fram till teorin om den närmaste 
utvecklingszonen (ZPD). Den närmaste utvecklingszonen kan förklaras som kunskap som ligger 
inom räckhåll för eleverna men som de fortfarande behöver stöttning för att klara av. Den som 
utför stöttningen är en person som är mer kapabel inom området, till exempel en vuxen eller en 
kamrat. Det är i den närmaste utvecklingszonen som eleverna är som mest mottagliga för 
undervisningen. För att eleverna ska befinna sig i den närmaste utvecklingszonen måste de ha en 
förförståelse för innehållet. Det är då lätt för eleverna att följa med i de resonemang som förs. Har 
inte eleverna den förförståelse som behövs för att följa med i resonemangen så är inte 
undervisningens innehåll inom deras närmaste utvecklingszon, vilket innebär att det blir svårt för 
eleverna att ta till sig innehållet och göra det till sitt eget (Säljö, 2015). !

Det är lätt att få en bild av att så länge eleverna arbetar tillsammans så kommer ett lärande ske, 
men det kan vara mer komplicerat än så. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 
har beskrivit Ellis och Gauvains studie från 1992 där de menar att det finns en komplexitet när 
det gäller samspelet mellan barn. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när grupper ska 
sättas ihop. Dessa aspekter kan vara individuella eller kulturella. Att bara gruppera elever på 
olika sätt leder därför inte självklart till ett bra samarbete där de lär av varandra. Det går heller 
inte att förutsätta att ett lärande kommer ske bara för att ett mer kompetent barn hjälper ett mindre 
kompetent barn att lösa en uppgift. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 
beskriver även att elevers självförtroende spelar roll då ett barn med lägre självförtroende ofta 
kan vika sig för övriga gruppmedlemmars åsikter även om eleven besitter goda kunskaper inom 
det aktuella området. !
!

Grupparbete som metod för lärande inom matematik !
NCM (Nationellt Centrum för Matematik) beskriver i sin rapport Hög tid för matematik en vision 
för den svenska undervisningen som de menar att matematikämnet ska sträva mot. I denna vision 
arbetar elever både enskilt och i grupp på ett reflekterande sätt och kommunicerar idéer och 
resultat muntligt och skriftligt (NCM, 2001). Grupparbete i matematik kan ha fördelar som ökad 
kreativitet, övande av andra förmågor jämfört med enskilt arbete samt att eleverna får en annan 
bild av sitt eget och andras tänkande kring matematik (Ahlberg, 1991; Nilsson, 2005 & Taflin, 
2007). Genom detta får eleverna möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor på ett annat 
sätt jämfört med enskilt arbete i matematikboken. Det är dock inte helt oproblematiskt att arbeta i 
mindre grupper, utan det finns även nackdelar. Flera studiers resultat, exempelvis Ahlberg (1992) 
och Löwing (2006), tyder på att grupparbete inte automatiskt resulterar i ett fördjupat innehåll i 



!4!

elevernas samtal kring matematik. Vidare menar Löwing (2006) att det är svårt för eleverna att 
utveckla det matematiska språket och kommunikationen på egen hand utan stöttning från en 
lärare. Även klassrummets sociala normer och sociomatematiska normer påverkar hur väl ett 
grupparbete i matematik fungerar (Cobb & Yackel, 1996 & Pettersson, 2011). !

Nilsson (2005) hävdar att vid arbete med matematiska problemlösningsuppgifter är 
grupparbete att föredra framför enskilt arbete. Författaren menar bland annat att kreativiteten ökar 
då det i grupp finns möjlighet att flera elever kommer med idéer och olika perspektiv på hur 
uppgiften kan lösas. Han menar dock att en risk är att resultatet inte alltid blir bättre än den mest 
kapabla individen i gruppens resultat. 

När eleverna arbetar med uppgifter i grupp får de möjligheten att använda sig av flera olika 
förmågor utöver procedurhanteringsförmågan. I en studie av Taflin (2007) presenteras till 
exempel att elever som arbetade med problemlösning i grupp fick möjlighet att resonera 
tillsammans med andra. Studiens syfte var att upptäcka och närmare undersöka olika tillfällen till 
matematiklärande som uppkommer medan elever löser ett rikt matematiskt problem. I studien 
deltog fyra klasser. När studien startades gick eleverna i årskurs sju och vid studiens slut gick 
eleverna i årskurs nio. Studiens resultat utgick bland annat ifrån tillfällen då eleverna arbetade 
med problemlösning i grupp. I resultatet presenterar hon att en inledande fas där eleverna 
självständigt får sätta sig in i uppgiften är viktig för att de ska kunna följa med i kamraternas 
resonemang. Ahlberg (1991) menar att vid arbete i mindre grupper måste eleverna, förutom att 
resonera tillsammans, även bedöma hur relevanta tolkningarna av uppgiften är. I vissa fall kan 
alla gruppmedlemmar ha olika tolkningar av samma uppgift. Vilken lösning är då relevant för det 
aktuella problemet? Genom att eleverna får bedöma, argumentera och ställa frågor så skapar 
smågruppsarbete ett tillfälle för eleverna att få ny förståelse för det aktuella problemet. Eleverna 
får en större förståelse för hur de själva tänker och blir medvetna om att alla inte tänker och tolkar 
uppgifter på samma sätt (Ahlberg, 1991).!

I en annan studie av Ahlberg (1992) undersöks problemlösning i matematik i bland annat 
mindre grupper. Studien genomfördes med för- och eftertester, intervjuer och observationer. I 
intervjuerna kom det fram att både elever och lärare var positiva till arbete i smågrupper. De var 
positiva till att man i smågrupper kunde hjälpa varandra att lösa uppgiften och att man fick se hur 
andra tänkte för att lösa uppgifterna. Genom att diskutera och studera olika sätt att lösa uppgifter 
på fick eleverna möjlighet att utveckla sina egna metoder och förmågor. Dock menar Ahlberg 
(1992) att lärarna i studien även uttrycker att kommunikationen mellan elever i små grupper 
sällan gäller ett fördjupat innehåll. Eleverna förklarar inte, utan ger korta, generella kommentarer 
om olika lösningsförslag och motiveringar uteblir ofta. Lärare upplever det då vara svårt att gå in 
och fördjupa resonemangen i samtalet. Även Löwing (2006) redovisar med resultat från sin 
studie ett liknande perspektiv och menar att det krävs stor didaktisk förmåga hos läraren vid 
matematiskt arbete i grupp för att alla elever skall vara delaktiga i arbetet och att fördjupade 
resonemang skall kunna åstadkommas. Det är svårt för elever att utveckla det matematiska 
språket och kommunikationsförmågan på egen hand. Detta tyder på att för att ett arbete i mindre 
grupper i matematik ska gynna elevers utveckling av förmågor, så krävs att eleverna får öva på 
att arbeta i grupp och att läraren explicit uttrycker hur grupparbetet ska gå till. !

I ett klassrum finns vissa förväntningar på hur olika aktiviteter ska gå till, hur elever och lärare 
ska bete sig och vad som ska läras. Detta påverkar hur grupparbeten går till och hur elever och 
lärare agerar vid arbete i grupp. Cobb och Yackel (1996) beskriver att det i klassrum finns sociala 
normer. Dessa sociala normer bestämmer hur den sociala praktiken i klassrummet ska se ut. De 
bestämmer även elevers uppfattning om sin egen och andras roll i klassrummet och om hur 
matematikundervisning ser ut. Det kan till exempel handla om att elever ska räcka upp handen 
om de vill säga något och att läraren inte behöver göra detsamma. Det kan även handla om att 
elever förväntas producera rätt svar snarare än att resonera kring hur de kommit fram till svaret. 
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Detta säger något till eleverna om vad som förväntas av dem, både om hur de ska bete sig och 
vad de förväntas lära sig. Föregående exempel kan till exempel tala om för eleverna att det inte är 
resonemanget som är det viktiga, utan istället att de ska producera rätt svar. Detta kan minska 
utrymmet för misstag och hämma elever då de inte vill misslyckas. Även Pettersson (2011) ger 
exempel på sociala normer i klassrummet, nämligen att innehållet i undervisningen förväntas vara 
sådant att alla elever förstår det. I hennes studie av elever med särskilda matematiska förmågor 
påpekar hon att det matematiska innehållet och de matematiska resonemang som diskuteras i 
klassrummet förväntas vara på en sådan nivå att alla elever kan förstå och följa det. Det ska dock 
betonas att de sociala normerna kan skilja sig från klassrum till klassrum. !

Cobb och Yackel (1996) beskriver även att det finns sociomatematiska normer. Dessa 
uppkommer i matematiska aktiviteter och handlar om hur lärandet inom matematik förväntas se 
ut. Det kan exempelvis vara vad som är en elegant matematisk lösning, vad som är en effektiv 
lösning och vad som är en godtagbar matematisk förklaring. Ibland kan klassrummets sociala 
normer och de sociomatematiska normerna hamna i konflikt. I Pettersson (2011) slits en elev 
mellan å ena sidan den sociala normen att man ska hjälpas åt i grupparbete och å andra sidan den 
sociomatematiska normen att komma fram till en elegant lösning. Då hon arbetar med en elev 
som inte förstår hennes avancerade matematiska resonemang inser hon att de inte kommer kunna 
lösa uppgiften tillsammans. Istället övergår hon till att lösa uppgiften själv och försöker sedan 
efteråt förklara sin lösning för den andra eleven på olika sätt. Pettersson (2011) påpekar att 
eleverna i hennes studie ofta i högre grad styrdes av de sociala normerna än de sociomatematiska 
normerna. Klassrummets sociala normer verkar alltså vara viktigare och starkare etablerade än de 
sociomatematiska normerna. Även detta påverkar hur arbetet i grupp ser ut och vilka val eleverna 
gör när de arbetar med matematik tillsammans med andra.!
 !

Definition av matematiskt kunnande!
För att kunna förklara vad matematiska förmågor är måste matematiskt kunnande först definieras. 
Genom historien har vad som anses vara matematiskt kunnande förändrats. Det har traditionellt 
sett identifierats som å ena sidan kunskaper och å andra sidan färdigheter. Kunskapsdelen har 
handlat som att memorera begrepp och teorier, medan färdighetsdelen har inneburit 
utantillinlärning av formler, algoritmer och beräkningar. På senare tid har dock begreppet 
matematiskt kunnande vidgats till att innebära mycket mer. Numera anses det även att 
utvecklandet av vissa förmågor är viktigt för det matematiska kunnandet (SOU 2004:97, 2004). 

I den förra kursplanen, som kom i samband med LPO 94, 1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, börjades det skiljas på kunskaper knutna till ett visst ämnesinnehåll 
och generella kompetenser som används inom matematik (Utbildningsdepartementet, 1994). 
Matematikdidaktiker började runt millennieskiftet använda begreppet kompetens som ett 
samlingsnamn för de olika delar som ansågs vara matematiskt kunnande, nämligen fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet (SOU 2004:97, 2004). Ytterligare ett sätt att förklara 
matematiskt kunnande kommer från KOM-gruppen (Kompetencer Og Matematiklæring), vilka 
gör uppdelningen att kunna fråga och svara i matematik och att kunna hantera matematikens 
språk och redskap. Under var och en av de två kategorierna finns även fyra underkategorier som 
ytterligare definierar vad det matematiska kunnandet innebär. Trots uppdelningen betonas även 
att de olika delarna går in i varandra och samspelar (Niss & Jensen, 2002). !

National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, (2000, refererat i SOU 2004:97, 2004) 
gör en uppdelning mellan generella kompetenser, processer och ämnesinnehåll, 
innehållsområden. Processerna har fem underkategorier: problemlösningsförmåga, 
argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga, förmåga att se samband och 
representationsförmåga. Innehållsområdena har också fem underkategorier: tal och operationer, 
algebra, geometri, mätning samt dataanalys och sannolikhet. Denna typ av uppdelning liknar 
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uppdelningen som är i den nuvarande läroplanen, LGR 11 (Skolverket 2015). I kursplanen för 
ämnet matematik finns fem övergripande punkter som innefattar de förmågor eleverna ska få 
möjlighet att utveckla genom undervisningen. Dessa är följande:!
!

●" formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder!

●" använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp!

●" välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter!

●" föra och följa matematiska resonemang!
●" använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
(Skolverket, 2015 s. 48).!

!
På detta följer även det centrala innehållet, vilket är det ämnesinnehåll undervisningen i de olika 
åldersspannen ska innehålla (Skolverket, 2011). Förmågorna, som är långsiktiga och som 
eleverna aldrig “lär sig färdigt”, kan liknas vid NCTM’s tidigare nämnda processer. Flera av 
förmågorna och processerna har liknande innebörd, som till exempel problemlösningsförmåga 
och lösa problem med hjälp av matematik, eller argumentationsförmåga och använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser.!

Vad som anses vara matematisk kunnande kan definieras på många olika sätt och det är 
i ständig förändring. Oavsett vad man väljer att kalla det och vilka indelningar man väljer 
att göra så innefattar den nutida synen på matematiskt kunnande både kunskap om ett 
ämnesinnehåll och ett antal förmågor. Vi vill med detta belysa att förmågorna i LGR11, 
vars formuleringar lånats för att beskriva denna studies resultat, inte är tagna ur luften, 
utan att det finns en koppling till teorier om vad matematiskt kunnande är.!

!

Förmågor i läroplanen!
De förmågor som presenteras under denna rubrik är de långsiktiga förmågor som beskrivs i syftet 
för ämnet matematik i LGR11 (Skolverket, 2015). Definitionen av dem har gjorts med grund i 
kommentarsmaterialet till läroplanen (Skolverket, 2011).Vi har lånat formuleringen av dessa 
förmågor för att beskriva studiens resultat. En fördel med detta är att det är dessa förmågor som 
används inom skolan och som lärare är införstådda med. Tanken var att studiens resultat på så vis 
skulle vara både relevant och enkelt för lärare att förstå. !

Det ska betonas att flera av förmågorna kan övas samtidigt då de är nära relaterade till 
varandra. Exempelvis så används ofta delar av alla förmågor när en elev ägnar sig åt 
problemlösning. Ett annat exempel är att elever ofta använder matematiska begrepp och använder 
matematikens uttrycksformer för att redogöra för beräkningar när de för matematiska 
resonemang.!

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder är en av förmågorna i LGR11. Kommentarsmaterialet till LGR11 (Skolverket, 2011) 
definierar problemlösningsuppgifter som uppgifter som en elev inte direkt har en lösningsmetod 
för. De behöver därför undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning. Detta innebär även 
att en uppgift kan vara problemlösning för en elev, men inte för en annan. Det beror på elevens 
tidigare kunskaper och erfarenheter. Problemlösning innebär att tolka det matematiska innehållet 
i ett problem, att formulera problemet med matematikens uttrycksformer, samt att reflektera över 
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och värdera valda metoder. Problemlösningsförmågan innefattar därför flera andra förmågor, som 
att använda matematiska begrepp, resonera och värdera.!

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp innebär enligt 
kommentarsmaterialet till LGR11 (Skolverket, 2011) att eleverna ska få kunskap om 
matematiska begrepp och deras samband. Eleverna ska även kunna använda begreppen och 
sambanden. Det kan exempelvis innebära att eleverna kan beskriva begrepp som bland annat 
kvadrat. Det kan även innebära att eleverna kan beskriva likheter och skillnader mellan begrepp 
så som kvadrat och rektangel. Ytterligare en aspekt med förmågan är att kunna se relationer och 
samband mellan begrepp. Det kan synliggöras genom att eleverna visar att de förstår relationen 
mellan addition och subtraktion eller mellan omkrets och area.   !

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter förklaras av Skolverket (2011) som att kunna avgöra vilken metod som 
passar bäst för att lösa en enskild uppgift och att kunna genomföra denna metod. Det kan 
vara skriftlig beräkning, huvudräkning, räkning på miniräknare, göra mätningar, tabeller, 
visuella representationer, koordinatsystem, osv. Med andra ord skulle denna förmåga 
kunna tolkas som procedurhanteringsförmåga. Målet är att eleverna ska bli väl förtrogna 
med metoder för att kunna lägga mer energi på exempelvis problemlösning.!

Föra och följa matematiska resonemang är en typ av matematisk kommunikation. Att föra ett 
matematiskt resonemang handlar om att förmedla sina egna tankar och de samband man ser i ett 
matematiskt innehåll. Detta kan ske med både formella och informella matematiska argument. 
Att följa matematiska resonemang handlar om att tillgodogöra sig någon annans resonemang, 
genom exempelvis tal eller skrift (Skolverket, 2011). !

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser är även detta är en typ av matematisk 
kommunikation, där syftet är att utbyta matematiska tankar och idéer med andra. Detta kan göras 
muntligt, skriftligt eller med andra uttrycksformer (Skolverket, 2011). Med matematikens 
uttrycksformer menas exempelvis att kunna använda olika representationer för ett antal. En 
femma kan skrivas 5, fem, en femkrona eller fem prickar. Det kan även handla om att kunna 
förklara uträkning muntligt med ett vardagsspråk, eller med en skriftlig räkneoperation.!
!

Textuppgifter inom matematik!
I denna studie arbetar eleverna med textuppgifter. Här definieras vad textuppgifter är och tidigare 
forskning på området presenteras. Textuppgifter har i litteratur och forskning många olika namn 
exempelvis, benämnda uppgifter och lästal. Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) beskriver 
att problemlösningsuppgift ibland används synonymt med textuppgift. I denna studie används inte 
dessa begrepp på samma sätt, utan en textuppgift kan vara en problemlösningsuppgift, men den 
behöver inte vara det. Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) är textuppgifter uppgifter som 
innehåller text utöver de matematiska symbolerna. Det är denna definition som används i denna 
studie. !

Textuppgifter inom matematik kan ses som en egen genre och eleverna lär sig normerna för 
den genren. Dessa normer kan vara att eleverna ska leta upp siffrorna i texten och utföra en 
räkneoperation på dessa. Detta kan göra att eleverna kommer fram till orealistiska svar eftersom 
de inte tar hänsyn till den aktuella uppgiftens kontext (Reusser & Stebler, 1997, Riesbeck, 2000). !

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) har tillsammans gjort en rapport där syftet var att 
ge ett uppslag till diskussionen rörande förändring och utveckling av praktiken i matematik samt 
teknik när det gäller problemlösning. Författarna menar att textuppgifter ofta ses som 
problemlösningsuppgifter. Dock kan det argumenteras att alla textuppgifter inte ses som 
problemlösningsuppgifter för alla elever och att en textuppgift kan ses som ett problem av en 
elev, men inte av en annan (Skolverket, 2011). !



!8!

Vidare beskriver Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) att textuppgifter innehåller frågor 
som eleven ska besvara. För att kunna besvara frågan måste eleven först tolka uppgiften och sen 
välja en metod för att lösa den. Sterner & Lundberg (2002) menar på ett liknande sätt att 
händelsen eller situationen i textuppgiften ska översättas till abstrakta matematiska symboler och 
modeller. Eleven behöver tänka ut vad hen ska göra och hur det ska göras, bestämma en strategi 
eller plan och komma fram till en lösning.!

Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) är textuppgifter en egen genre där 
uppgifterna är kommunikativa, intentionella, verbala, kreativa, stabila, konventionella och 
koherenta. Det innebär att uppgifterna innehåller en fråga eller uppmaning där det finns en 
mening med uppgiften. Det är en opersonlig uppgift med ett sammanhängande händelseförlopp 
som innehåller text. Textuppgifter är ofta uppbyggda på ett liknande sätt med samma mönster och 
det kan finnas flera olika sätt att lösa uppgiften på.!

Riesbeck (2000) menar att textuppgifter är ett försök att kontextualisera ett matematiskt 
innehåll. Detta innebär att matematiken sätts i ett sammanhang som kan hjälpa eleverna att förstå 
att matematiken finns även i vardagslivet. Detta problematiseras i en schweizisk studie där 
forskarna undersökt hur elever i åk 4, 5 och 7 löser “olösbara” textuppgifter. För att få ett 
realistiskt svar kunde eleverna inte bara göra en räkneoperation på talen i uppgiften, utan de var 
tvungna att tänka efter hur det hade blivit i verkligheten. Ett exempel är att eleverna kunde svara 
att fyra barn fick 4,5 ballonger var när de delade på 18 ballonger, men i verkligheten hade de fått 
fyra ballonger var och två ballonger hade blivit över. Författarna undersökte även om det blev 
någon skillnad när eleverna varnades om att det kunde finnas svårigheter med uppgiften, men det 
gjorde ingen större skillnad, då eleverna fortfarande i stor utsträckning gav orealistiska svar. 
Författarna menar att anledningen till att eleverna nästan alltid gav orealistiska svar på den här 
typen av “olösbara” uppgifter är att de löser uppgifterna så som förväntas i klassrumssituationer. 
De är vana vid stereotypa textuppgifter där de kan plocka ut tal och genomföra operationer på 
dem för att få rätt svar utan att faktiskt reflektera över innehållet (Reusser & Stebler, 
1997).  Riesbeck (2000) uttrycker detta som att skolkontexten påverkar elevers sätt att tolka 
textuppgifter. Det kan även kopplas samman till Cobb och Yackels (1996) teorier om 
klassrummets sociala och sociomatematiska normer som talar om för elever hur de bör lösa en 
uppgift. 

Sammanfattningsvis så kan textuppgifter vara svåra att lösa för elever då det ofta kan bli 
orealistiska svar. Detta kan göra att eleverna tolkar uppgifterna på olika sätt och får på så sätt 
svårt att tillsammans komma fram till en lösning. Genom att arbeta i grupp kan eleverna få syn på 
sina olika tolkningar och på så sätt hjälpa varandra att komma fram till en korrekt lösning genom 
att tillsammans resonera kring textuppgiften. Arbetar elever självständigt har inte eleverna 
samma möjlighet att upptäcka om något blivit tokigt i deras tolkningar och lösningar av 
uppgifterna. !

!
!

Metod 
Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av hur studien gått till. Därefter redogörs för de 
val som gjorts under studien. Bland annat beskrivs urvalsgruppen och hur insamlingen av empirin 
gick till samt vilka för- och nackdelar som fanns med att använda videoinspelning. Efter detta 
diskuteras vår roll under empiriinsamlingen. Sedan beskrivs analysprocessen och därefter 
förklaras vilka etiska ställningstaganden som gjordes under studien. Till sist diskuteras studies 
trovärdighet och överförbarhet. !
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Genomförande 
Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsmetoder är vanliga inom 
samhällsvetenskaplig forskning och beskrivs ibland som forskning som är mer inriktad mot ord 
än siffror. En annan beskrivning är att man som forskare tolkar den sociala verkligheten 
(Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsmetod passade därför bäst för denna studie, eftersom 
intentionen var att tolka en social praktik utifrån hur elever pratar och agerar.!

De deltagande eleverna i studien arbetade med olika textuppgifter i matematik i grupper med 
2-4 elever/grupp. Under studiens gång omorganiserades grupperna då elever var frånvarande vid 
vissa tillfällen. Empirin samlades i samband med ett utvecklingsarbete som genomfördes på 
skolor författarna sedan tidigare hade kontakt med. Utvecklingsarbetet handlade om att utveckla 
en språkutvecklande matematikundervisning och detta gjordes genom samtal och bearbetning av 
textuppgifter. Eleverna löste även textuppgifter i mindre grupper. Det är det senare, alltså arbetet 
med att lösa textuppgifter i mindre grupp, som dokumenterats och som analyseras i denna studie. 
Endast en liten del av materialet analyserades vid utvecklingsarbetet. I denna studie har 
materialet analyserats utifrån en ny frågeställning och allt material har inkluderats, med undantag 
för ca 10 minuter videoinspelning där ljudet är av väldigt dålig kvalité.  

Aktiviteterna planerades med Vygotskijs teori om hur aktiviteter bör se ut för att ett lärande 
ska ske. Aktiviteterna var sociala eftersom eleverna arbetade tillsammans i grupper och 
samspelade med varandra, medierande för att eleverna hade tillgång till olika verktyg när de 
kände att de behövde det, situerade eftersom de övade på olika förmågor i en kontext där det var 
naturligt att öva på dem och elevernas kreativa sida kom fram under utvecklingsarbetet då 
eleverna fick vara med och bearbeta textuppgifter (Strandberg, 2009)!

Tidigare forskning och teorier har sökts i sökverktyget Publish or Perish och manuellt genom 
referenslistor. Sökord som användes var matematik, förmågor, grupparbete, group, textuppgift, 
word problem, benämnda uppgifter, benämnda tal och problemlösning.!
!

Urval!
För studien valdes ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att urvalet bestod 
av elever som fanns tillgängliga för oss när studien skulle genomföras. Som tidigare nämnts gick 
eleverna på skolor vi sedan tidigare hade kontakt med. !

De deltagande eleverna var vid studiens genomförande mellan 10-12 år och gick i åk 4 och 5. 
Antal elever som deltog i studien var 45 stycken, varav 18 var pojkar och 27 var flickor. Eleverna 
som deltog gick i tre olika klasser på två olika skolor. Sammanlagt tillfrågades 55 elever, men 10 
av dem valde att ej delta i studien. Sex av de tio eleverna lämnade aldrig in samtyckesblanketten 
och fyra av de tio eleverna tackade nej till att delta. Hade dessa elever deltagit hade 
undersökningsgruppen varit större och resultatet hade blivit lite mer trovärdigt. Vi har dock inte 
kunnat se att eleverna som ej deltog var representativa för någon speciell grupp och därför tror vi 
inte heller att resultatet hade sett väldigt annorlunda ut om de deltagit. !
!

Insamling av empiri!
Den huvudsakliga datainsamlingsmetod som användes var videoinspelning av eleverna när de 
arbetade med textuppgifter i grupper. Videoinspelningen skedde under fyra tillfällen per klass 
under två veckor våren 2016. Det totala antalet videoinspelad dokumentation uppgick till ca 102 
minuter, vilket sedan transkriberades. Transkriberingen gick till på så sätt att videoinspelningarna 
observerades och det som sas och hände skrevs ner i textform. Under varje tillfälle valdes ett par 
grupper ut och blev filmade, vilket innebär att inte alla grupper blev filmade varje tillfälle. Dock 
blev varje grupp filmad minst en gång. Detta var främst på grund av begränsad tillgång till teknik 
och filmare. Den utrustning som användes var mobiltelefon, surfplatta och laptop. Vid ett tillfälle 
riggades laptopen upp för att filma eleverna i ett rum som var avskilt från resten av gruppen. 
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Detta gjorde att ljudkvalitén på inspelningen blev betydligt bättre. Nackdelen vid detta 
arrangemang var att eleverna i gruppen bara hade tillgång till varandra och inte resten av sina 
klasskamrater och läraren i lika stor utsträckning. Taflin (2007) menar att tillgång till andra 
grupper kan vara en hjälp för elever när de arbetar med matematik i mindre grupper. I Taflins 
(2007) studie “tjuvlyssnade” eleverna på varandra och på när läraren hjälpte andra elevgrupper 
och kunde på så sätt få hjälp att komma vidare i uppgiften. Detta är en möjlighet eleverna som 
satt åtskilda från resten av klassen kan ha gått miste om i denna studie. !

Anledningen till att videoinspelning valdes som insamlingsmetod var till exempel 
att videoinspelning fångar upp mer information och fler detaljer än vad som är möjligt att hinna 
få med vid observation (Björndal, 2005). En annan fördel är att sekvenser kan ses om flera 
gånger (Lindgren, 2012). Dessutom finns möjligheten att upptäcka detaljer som inte lagts märke 
till vid inspelningstillfället. Dock är en viktig aspekt med videoinspelning att den inte kan visa en 
kopia av verkligheten. Valet av vad som filmas och vad som är i fokus gör att vissa delar utesluts. 
Även mikrofonens placering är avgörande för vad som kommer med och inte, hur mycket 
störande ljud som finns i bakgrunden och hur väl man hör talaren. Dessutom visar 
videoinspelning bara vad som händer under en viss tidpunkt (Björndal, 2005). Detta innebär 
alltså att materialet som analyseras i studien är en andrahandskälla. Det är videoinspelningen som 
analyseras och inte verkligheten. Anledningen till att det videoinspelade materialet inte 
kompletterades med observationer var att vi författare var på två olika skolor och genomförde 
insamlandet av empirin. Hade vi varit på samma skola hade en av oss kunnat observera medan 
den andra spelade in och på så sätt hade vi fått mer material att jämföra de videoinspelade 
materialet med. Detta hade kunnat göra resultatet mer trovärdigt.  

!

Textuppgifterna 
Vid tillfällena då empirin samlades in arbetade eleverna med textuppgifter i mindre grupper. 
Textuppgifterna valdes utifrån olika aspekter. På den ena skolan skulle ett arbetsområde om tid 
startas, vilket vi behövde ta hänsyn till. Därför valdes textuppgifter med detta ämnesinnehåll. På 
den andra skolan skulle eleverna repetera olika områden i matematik och därför valdes 
textuppgifter med varierande ämnesinnehåll ut. Inom dessa begränsningar valdes uppgifter ut 
från elevernas ordinarie matematiklärobok Matte Direkt Borgen 4B, läroboken Alma A som inte 
användes på skolorna och Kängurumatte som är ett material från Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning som inspiration för de uppgifter som användes i denna studie. Anledningen 
till detta var att vi ville att uppgifterna skulle likna autentiska uppgifter som eleverna möter i 
skolan. När valet av uppgifter gjordes lades ingen vikt vid vilka förmågor som skulle övas i 
arbetet med just de uppgifterna. Det som sedan undersöktes var om ett mönster kunde identifieras 
kring vilka förmågor som generellt övades vid textuppgifter som eleverna kunde möta i 
matematikundervisningen i skolan.    

Textuppgifterna var uppbyggda med ett stycke text där information var samlad. Texten var 
uppbyggd av bokstäver, siffror samt i ett fall tabeller. Uppgifterna växlade mellan ett 
vardagsspråk och matematiska begrepp. Alla textuppgifter innehöll en fråga eller uppgift som 
eleverna skulle lösa. Frågan eller uppgiften krävde att eleverna kunde tolka och välja ut relevant 
information ur textuppgiften. Alla textuppgifter som användes finns i Bilaga 1. 

Vår roll under empiriinsamlingen !
Under insamlingen av empirin deltog vi som lärare i klasserna. Vi försökte att inte ingripa för 
mycket under de tillfällen då empirin samlades in, men vid några tillfällen behövde eleverna hjälp 
för att komma vidare med textuppgifterna. Då ställde vi frågor och gav ledtrådar för att handleda 
eleverna vidare. Det var viktigare för studien att eleverna kom vidare med uppgifterna än att vi 
var helt passiva under empiriinsamlingen. Vi kan se två möjliga konsekvenser av att vi ingrep. Å 
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ena sidan hade eleverna kanske utan hjälp gett upp och på så sätt inte övat någon förmåga alls. Å 
andra sidan hade eleverna kanske utan hjälp tvingats till att öva någon förmåga för att kunna lösa 
uppgiften. Ett annat argument för att vi deltog som lärare var att det är naturligt i 
klassrumssituationen då elever oftast har tillgång till en lärare i klassrummet när de arbetar med 
matematik.!
!

Analysprocess!
I detta avsnitt presenteras vad som analyserats och hur analysprocessen gått till. Analysen 
växelvis utgått från teori och empiri. För denna studie innebär det att utgångspunkten var den 
insamlade empirin, där det intressanta var vad eleverna övade på. Detta jämfördes med olika 
teorier om matematiska förmågor och slutligen valdes förmågorna i LGR 11 för att sätta ord på 
studiens resultat (Skolverket, 2015). Sedan studerades empirin återigen för att se hur förmågorna 
ytterligare tog sig uttryck. Detta växlande mellan teori och empiri fortsatte sedan på detta vis 
genom analysen. Vi har dock haft en viss teoretisk förförståelse som bakgrund, till exempel vilka 
förmågor som anses vara matematiskt kunnande. Detta kan ha påverkat hur empirin tolkats och 
studerats. Vi har under sin lärarutbildning blivit väl bekanta med LGR11´s förmågor vilket kan 
ha påverkat att det är just de förmågorna uppmärksammades i materialet. Detta kan göra att en 
annan person med annan förförståelse skulle kunna hitta andra förmågor i materialet. Dock har vi 
försökt ha ett öppet sinne till vad som observerades. I slutändan lånades ändå LGR11’s 
formulering för att sätta ord på de förmågor som uppmärksammats i resultatet.!

Analysen av det videoinspelade materialet började vid transkriberingen. Under 
transkriberingen bekantade vi oss med materialet och en första sortering av innehållet skedde här. 
Redan under detta stadie kunde mönster börja urskiljas, som sedan undersöktes vidare i 
efterföljande stadier av analysen. Nästa steg var att färgkoda transkriptet. Som tidigare beskrivits 
användes förmågorna i LGR11 för att beskriva resultatet (Skolverket, 2015). I detta stadie 
inkluderades även några andra förmågor som identifierats i materialet. Detta var bland annat 
rimlighetsbedömning och argument. Varje förmåga tilldelades en färg. Efter det studerades varje 
videofilms transkranskript och avsnitt där eleverna övade på någon eller några matematiska 
förmågor identifierades. Varje avsnitt färgades i aktuell förmågas tilldelade färg. Under denna 
process ställdes frågorna Vad gör eleverna här?, Vad övar eleverna på? och självklart även 
Vilken/vilka förmågor över eleverna på i denna situation?, vilket var studiens frågeställning. 
Efter hand upptäcktes att fler än en förmåga kunde vara aktuell för ett och samma avsnitt och 
därför fick förmågorna även en siffra, då vi inte kunde färga varje avsnitt i fler än två färger 
samtidigt. Siffran skrevs i anslutning till avsnittet. Samtidigt skrevs även korta kommentarer till 
vissa avsnitt för att verbalisera tankar och idéer samt spara dem till senare tillfälle. !

När färgkodningen var gjord inleddes nästa steg, vilket var att se mönster i materialet. Med 
hjälp av färgkodningen synliggjordes vilka förmågor som övades i större utsträckning än andra, 
men även vilka förmågor som ofta förekom samtidigt och vilka som inte gjorde det. Med 
utgångspunkt i kommentarerna identifierades även andra mönster som var relevanta för 
frågeställningen. Detta kunde till exempel handla om vilka elever i gruppen som övade en viss 
förmåga och hur gruppsammansättningen påverkade vilka förmågor som övades och vilka elever 
i gruppen som övade på dem. !

När kategorierna skapades så användes de olika teman som identifierats i materialet och dessa 
teman var de olika förmågorna. De förmågor som blev kategorier i resultatet var de förmågor 
som finns i LGR11 (Skolverket, 2015). De förmågor som vi själva formulerat valde vi att väva in 
i LGR11’s förmågor, dels för att de inte användes så konsekvent och dels för att det fanns 
likheter med LGR11s förmågor. I vissa fall var förmågorna som de är formulerade i LGR11 för 
omfattande, vilket gjorde att vi bröt ner dem i mindre delar och underkategorier. Ett exempel på 
detta är förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
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redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Här kunde vi se att eleverna ibland 
samtalade men inte argumenterade, ibland argumenterade men inte redogjorde och så vidare. 
Därför delades denna in i de tre underkategorierna För att samtala, För att argumentera och För 
att redogöra.!

Studien bygger på en kvalitativ ansats där analysprocessen var inspirerad av Alvehus (2013) 
beskrivning av en kvalitativ analysmetod. Han menar att analysen påbörjas genom att forskaren 
bekantar sig med materialet för att börja se mönster. Därefter identifieras olika teman i materialet 
som senare utvecklas till kategorier. För att få fram kategorier behöver man reducera de teman 
som identifierats. Den sista delen i analysprocessen är argumentation och det innebär att 
argument som man finner i materialet används för att underbygga resultatet i studien. Allt 
videoinspelat material har analyserats utom ca tio minuter som var dålig kvalitet. De citat som 
presenteras i resultatet är delar som ansetts vara representativa för att synliggöra de mönster vi 
funnit.    !
!

Etiska ställningstaganden!
Vid genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, u.å). Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Elever och vårdnadshavare blev på förhand 
informerade om studien och att deltagande var frivilligt. Elevernas målsmän fick skriva under en 
samtyckesblankett (Se bilaga 2) där de beviljade eller nekade dokumentering av eleven. Även 
eleverna själva fick avgöra om de ville bli filmade under tillfällena eller ej. Eleverna tillfrågades 
via muntlig kommunikation när de var i klassrummet. Ett fåtal elever i varje klass fick ej eller 
valde att ej delta i forskningen. Dessa elever deltog dock under tillfällena eftersom det inte fanns 
möjlighet för dem att göra något annat, men de dokumenterades inte. Hade dessa elever deltagit 
hade undersökningsgruppen varit större och resultatet hade blivit lite mer trovärdigt. Vi har dock 
inte kunnat se att eleverna som ej deltog var representativa för någon speciell grupp och därför 
tror vi inte heller att resultatet hade sett väldigt annorlunda ut om de deltagit.!

Det är endast vi, författarna, som kommer ta del av videoinspelningarna dessa kommer 
förvaras på ett säkert sätt för att ingen utomstående ska kunna ta del av dem. Materialet kommer 
även raderas när studien är publicerad. För att inga elever skulle kunna identifieras i efterhand så 
byttes deras namn ut i transkriberingen.!

Etiska ställningstaganden gjordes även när det gällde valet av videoinspelning som metod. 
Eleverna kan ha blivit påverkade av att ha kameran närvarande och därför agerat annorlunda 
jämfört med hur de annars skulle gjort. Eleverna kan även ha blivit påverkade av varandra när det 
gäller valet att delta i videoinspelningen. En annan aspekt är att när vi som forskare tolkade 
materialet från videoinspelningarna så befann vi oss i en maktposition, eftersom det var vi som 
valde hur vi tolkade materialet (Lindgren, 2012). Om någon annan hade analyserat samma 
material skulle den personen kanske tolkat det på ett annat sätt. !
!

Trovärdighet och överförbarhet!
Det finns viss kritik som riktats mot kvalitativ forskning, då främst av kvantitativa forskare. 
Framför allt består denna kritik av att kvalitativa studier är subjektiva och utgår ifrån forskarens 
uppfattning av vad som är viktigt och hur forskaren tolkar resultaten (Bryman, 2011). Vi vill 
betona att det är våra tolkningar och våra förförståelser som har påverkat vilka delar som 
presenteras i resultatet. Hade någon annan tolkat samma material så är det möjligt att andra delar 
hade framgått. Vår förförståelse har bland annat påverkats av vår tid som lärarstudenter. Vi har 
genom utbildningen förvärvat kunskap kring teorier om lärande. I denna studie är det främst 
sociokulturell lärandeteori som blir framträdande, vilket även presenteras i bakgrunden. Genom 
utbildningen har vi även bekantat oss med förmågorna i LGR11 (Skolverket, 2015), vilket gör att 
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vi har en vana vid att identifiera dessa i undervisningssituationer. Även genom bearbetningen av 
studiens bakgrund har kunskaper kring det aktuella området inhämtats. Detta kan ha gjort att vi 
tolkat materialet utifrån våra tidigare föreställningar. Vi har dock försökt hålla ett öppet sinne 
gentemot materialet för att inte ha ett givet resultat redan från början. !

Valet av hur videoinspelningen skedde kan också ha påverkat hur eleverna agerade. Under 
videoinspelningen var det antingen en lärare eller en av forskarna som höll i 
inspelningsutrustningen precis intill eleverna. Endast vid ett tillfälle riggades en laptop och 
eleverna var själva utan en vuxen eller lärare. När en lärare var närvarande sökte eleverna ofta 
kontakt och bekräftelse från denna, vilket tyder på att de hela tiden var medvetna om lärarens och 
kamerans närvaro. Detta kan ha hämmat eleverna i sina samtal ifall de ville framställa sig själva 
på ett visst sätt inför läraren. Läraren är den som bedömer eleverna och det är möjligt att eleverna 
ständigt känner sig bedömda, vilket gör att de ständigt måste prestera. 

En annan aspekt av vilka förmågor som framträdde i materialet var vilka textuppgifter som 
valdes ut. Tretton textuppgifter valdes ut utan en tanke på vilka förmågor som skulle övas. När 
materialet analyserades upptäcktes det att eleverna inte gavs möjlighet att öva på vissa förmågor. 
Detta kan ha berott på att vi undermedvetet inte valde ut uppgifter där eleverna fick öva på dessa, 
men det kan också ha berott på att de textuppgifter eleverna möter i skolan generellt inte erbjuder 
dem övningstillfällen för alla förmågor.     

Annan kritik är att kvalitativ forskning är svår att generalisera för att resultaten är bundna till 
den kontext där studierna genomförts (Bryman, 2011). Så är även fallet med denna studie och 
därför är det inte självklart att resultatet kan överföras till en annan grupp elever på en annan 
skola som arbetar med andra uppgifter. Dock instämmer vi med Folkesson (2012) som menar att 
det är upp till den som vill använda resultatet av forskningen att avgöra om det är generaliserbart 
till den egna praktiken. !
!

Resultat och analys 
För att beskriva studiens resultat har förmågorna i LGR11 används. Dock har förmågorna delats 
upp då de i LGR11 formuleras med flera förmågor i en. Resultatet var att flera förmågor övas vid 
detta arbetssätt. Några övades inte alls dessa var förmågan att formulera problem med hjälp av 
matematik och förmågan att analysera matematiska begrepp. Andra förmågor förekom i låg 
grad, såsom att värdera valda strategier och metoder samt att använda matematikens 
uttrycksformer för att argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Förmågan 
att lösa problem med hjälp av matematik övades av de elever som upplevde textuppgiften som en 
problemlösningsuppgift. För andra elever var uppgiften snarare en rutinuppgift och då övades ej 
problemlösningsförmågan. De förmågor som främst övades var att använda matematiska 
begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang samt att använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
Flera av förmågorna övades samtidigt. I denna studie har resultatet tolkats som att när eleverna 
använder sig av en förmåga så övar de samtidigt på den. Det har även tolkats, i enlighet med 
sociokulturell syn på lärande, som att eleverna övar på en förmåga när någon annan elev i 
gruppen använder sig av förmågan, eftersom eleven då får observera förmågan i ett sammanhang. 
Resultatet svarar på frågan Vilka matematiska förmågor kan vi se att eleverna i årskurs 4-5 övar 
på när de arbetar i mindre grupp med textuppgifter i matematik?!
!
!
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Lösa problem och värdera!
I det empiriska materialet gick det att utläsa att eleverna övade på att lösa problem med hjälp av 
matematik och på att värdera valda strategier och metoder. I LGR11 uttrycks den fullständiga 
förmågan på följande vis: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 
valda strategier och metoder. I materialet kunde vi inte utläsa att eleverna använde sig av och på 
så sätt inte övade på, förmågan att formulera problem. Detta beror på att det i de textuppgifter 
som använts i denna studie inte fanns möjlighet för eleverna att öva på att formulera problem. !
!

Lösa problem!
När eleverna arbetade i mindre grupper med de textuppgifter som valts ut blev det synligt att inte 
alla av de uppgifterna var problemlösningsuppgifter för dem. Det blev även synligt att samma 
uppgift kunde vara en problemlösningsuppgift för en eller två av eleverna men inte för den tredje 
i gruppen. Detta kunde visa sig genom att en elev direkt visade att hen förstod hur uppgiften 
skulle lösas och hade en metod för detta, medan en annan elev uttryckte att den inte förstod 
någonting av uppgiften eller behövde mycket stöd från de andra för att kunna följa med i 
uträkningen. Det kunde även visa sig genom att någon eller några elever inte hann följa med i de 
andras resonemang och därför upprepade gånger bad dem att vänta. I citatet nedan arbetar 
eleverna med uppgift K (se bilaga 1). Eleverna har precis läst igenom uppgiften och tillsammans 
tolkat den. Det de ska göra nu är att tillsammans komma fram till hur de ska lösa uppgiften.!
!

A- Då skriver vi 1996.!
B- Vi tar 1996 plus 5.!
A- (Pekar i C:s bok) Man ska skriva vilka år han har firat sin födelsedag.!
B- (Tittar på A) Då kan vi ta plus 5.!
C- Nittonhu, nitton…!
A- Nä men vi skriver bara årtalen, sen streck. (Visar C sin bok)!
B- Nej men om man ska räkna ut... Man kan ju göra så... Fem. (Tittar på läraren som 
filmar) Är det inte fem?!
Lärare - Vad är det ni gör?!
A- Det är bara fyra, det är var fjärde år, det är bara fyra år. (Visar fyra med händerna)!

!
Här kan vi se att elev A inte övar på problemlösning eftersom hon redan vet hur hon ska räkna ut 
uppgiften. Elev A känner redan till alla förutsättningar i uppgiften, exempelvis vad ett skottår är 
och att det infaller vart fjärde år. Elev B däremot känner inte till hur ofta det är skottår eller så 
förvirras hon av siffrorna i uppgiften. Hade elev B vetat hur ofta skottåret infaller så hade hon 
haft en metod för att lösa uppgiften och då kanske det inte hade varit ett problem för henne. Det 
synliggörs inte i citatet men vidare i materialet så uttrycker elev C att hon inte hänger med. Hon 
ber ofta de andra att vänta och upprepar det de säger för att se till att hon förstått rätt. I citatet 
syns det tydligt att elev C behöver stöd och hjälp av elev A för att följa med i uträkningen. För 
elev C är uppgiften ett problem. Hade elev C försökt att lösa den själv är det möjligt att den hade 
varit för svår för att hon ska kunna öva på problemlösningsförmågan. Det grundar vi i att hon inte 
tar några egna initiativ till lösningsförslag. Det är möjligt att om hon hade fått mer tid till att sätta 
sig in i uppgiften hade hon ändå klarat av att lösa den och på så sätt övat problemlösning. Utav 
det vi kan se i materialet skulle man å ena sidan kunna säga att hon ändå övar sin 
problemlösningsförmåga i denna situation med hjälp av elev A och B. Elev C får exempel på hur 
denna problemlösningsuppgift kan lösas. Å andra sidan kan det istället vara så att uppgiften är för 
svår och att det går för snabbt, så att hon inte förstår vad som händer. Utan förståelsen finns inte 
förutsättningen att öva problemlösningsförmågan, eftersom hon inte ens förstår problemet. !

När uppgiften däremot var en problemlösningsuppgift för alla elever i en grupp så hjälpte 
eleverna varandra att öva problemlösningsförmågan. De skiftade då vem som drev 
lösningsprocessen framåt. I citatet nedan övar eleverna sin problemlösningsförmåga, eftersom de 
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inte omedelbart kan välja metod för att direkt lösa uppgiften. Istället behöver eleverna beräkna 
uppgiften i etapper, där de efter varje genomförd etapp får förståelse för hur de ska gå vidare. 
Citatet inleds med att eleverna läser uppgift C (se bilaga 1) högt. !
!

D – Det finns dubbelt så många apelsinträd som körsbärsträd. Resten av träden är 
citronträd. Det är lika många citronträd som körsbärsträd. Det finns tjugo körsbärsträd. Hur 
många fruktträd finns det sammanlagt? (Paus) Vänta, hur många apelsinträd? (Paus, båda 
tittar på uppgiften) Jag fattar inte.!
E – Okej, jag tror jag fattar. I en trädgård är hälften av alla träd apelsinträd.!
D – Men då måste ju, körsbärsträden är tjugo styckna.!
E – Mm...!
D – Och citronträd med. Men apelsinträden, eeh… (tittar mot uppgiften igen och läser den 
tyst för sig själv och fnissar)!
E – Ja, men då är det väl… Vänta, då är det väl fyrtio... (tittar mot D för bekräftelse) 
...apelsinträd?!
D – Jaaa vänta då måste det…(mumlar och tittar på uppgiften) Ja det finns det! Så fyrtio… 
Vill du skriva?!

!
Elev D uttrycker att hon inte förstår hur uppgiften ska lösas. Samtidigt går det att utifrån hennes 
fråga Hur många apelsinträd? utläsa att hon har en förståelse för vad som behöver räknas ut. 
Genom att ställa denna fråga är det möjligt att hon öppnar upp för en tankegång som elev E sedan 
bygger vidare på. Elev E förklarar sedan sin tolkning av uppgiften och på så sätt får även elev D 
en förståelse för hur man ska kunna lösa uppgiften. Eleverna växlar sedan mellan att vara den 
som lägger fram förslag och att vara den som bekräftar den andres förslag. Uppgiften är en 
problemlösningsuppgift för båda eleverna och det hade den varit även om de arbetat enskilt med 
den. Genom att arbeta tillsammans övar de på fler förmågor medan de löser den jämfört med vad 
de troligen skulle gjort om de löst uppgiften enskilt. Bland annat kan vi se att de övar på att föra 
och följa ett resonemang. Samtidigt får de möjlighet att genom andra infallsvinklar öva på att lösa 
problem på ett annat sätt än vad de kanske hade gjort själva.!
!

Värdera!
I materialet förekom det väldigt sällan att eleverna värderade sina strategier och metoder. Två sätt 
att värdera de valda strategierna gick att urskilja ur materialet. Det ena sättet var en medveten 
värdering och det andra sättet var en omedveten värdering. Dessa framkommer i citaten nedan. I 
det första citatet gör en elev en medveten värdering av den valda metoden. Eleverna har valt 
metod för att räkna ut uppgift G (se bilaga 1) och funderar på hur de ska förklara för läraren hur 
de har gjort. !
!

A - Eller va, hur ska vi annars räkna? 21, 22.. Men det blir jättejobbigt.!
[...]!
A - Det kanske inte var den enklaste svaret, eller uträkningen. !
B - Nä, men asså, dom dom, jag tror dom fattar mycket bättre ifall vi bara.. Så det skulle 
inte...!
A - Men jag kommer inte på något annat uträkningssätt. Och det var ju så här vi räknade ut 
ju!!

!
Vi kan se att elev A och B i detta citat övar på att värdera valda metoder och strategier.!
Genom att elev A uttrycker att detta inte är det enklaste sättet att räkna ut uppgiften på visar hon 
att hon övar på att värdera den valda metoden. Detta ger även möjlighet för elev B att öva på att 
värdera den valda metoden, vilket hon gör genom att reagera på elev A’s kommentar. !

I nästa citat övar elev E på att värdera metod och strategi. Hon gör det på ett omedvetet sätt 
genom att avgöra rimligheten. Eleverna är mitt uppe i att beräkna uppgift I (se bilaga 1).!
!
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C - Sjuttio, asså åttio, det blir nittiofem.!
D - Nej det blir det inte.!
C - Det blir nittiofem… Det blir nittiofem.!
E - Ja det blir nittiofem.!
C - Oooo!!
E - Nittiofem minuter då.!
C - Nittiofem.!
E - Oj det var länge! Alltså liksom jag tror inte det tar så lång tid att gå med hunden.!

!
Elev E reagerar på att svaret låter orimligt utifrån hennes tolkning av uppgiften. Vi kan inte säkert 
säga att eleven övar på förmågan att värdera, men hon gör en rimlighetsbedömning som fungerar 
som ett kvitto på hur metoden fungerat. Detta kan tolkas som att hon övar på att värdera den 
valda metoden, även om det är omedvetet från hennes sida. Elev E’s värdering kan jämföras med 
föregående citat, då elev A gjorde en medveten värdering genom att uttryckligen säga att detta 
kanske inte var det enklaste sättet att räkna ut uppgiften på. Genom att elev E är kritisk mot 
rimligheten i svaret så blir det naturligt för de andra eleverna i gruppen att öva andra förmågor, så 
som att argumentera för beräkningen. Detta syns dock inte i citatet men kan utläsas ur materialet. !
!

Använda matematiska begrepp!
Genom att samtala om och lösa textuppgifterna i studien övar eleverna på att använda 
matematiska begrepp och se samband mellan dem i en kontext där begreppen är naturliga att 
använda. Sammanhanget kräver att eleverna använder matematiska begrepp för att kunna samtala 
med varandra om uppgifterna på ett effektivt sätt. Vilka begrepp som eleverna övar på att 
använda avgörs av den aktuella textuppgiftens innehåll. I materialet använde eleverna ofta 
begrepp som var relevanta för uppgifterna när de samtalade om dem. De flesta eleverna övade på 
att använda matematiska begrepp när de uttryckte sig, men begreppens svårighetsgrad och hur 
eleverna använde dem varierade. Hela förmågan är i LGR11 formulerad som: Använda och 
analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. I det empiriska materialet kunde 
vi inte identifiera tillfällen då eleverna övade på att analysera matematiska begrepp, utan 
eleverna använde begreppen och såg samband mellan olika begrepp men gick inte djupare in och 
analyserade dem. !

Det vanligaste var att eleverna använde begrepp som låg nära uppgiften och som kändes 
naturliga och självklara att använda. Vid några tillfällen rörde sig elever även längre ifrån 
uppgiftens självklara begrepp och kunde se samband mellan uppgiften och andra begrepp. Ett 
exempel på detta är följande citat där elev A börjar se mönster och samband i det matematiska 
innehållet i uppgift D (se bilaga 1) och kopplar till ett svårare begrepp som han sedan tidigare har 
en förkunskap kring.!
!

A- Men vänta, på alla ojämna tal kommer det ju alltid vara en över när man delar på två. 
Det kommer bli en över på alla som har... Som man delar på två som är ojämna för det är 
entalet som bestämmer.!
B- Plus en över. (skriver)!
A- Men ser du inte? Kolla, kolla, den hade en över och sen 59. Alla som är ojämna har en 
över. Då kan vi skriva upp de talen som har...!
B- En över, (Skriver) 61, och sen så vänder jag på pappret.!
A- Du behöver inte skriva upp alla, alla ojämna är det. Det är ojämna, okej?!
B- Schh! (B skriver)!

!
Här övar elev A på att använda begreppet ojämna tal i en kontext. Det är inte ett självklart 
begrepp att använda i uppgiften och de andra eleverna kan inte se detta samband. Det är oklart 
om de ens är förtrogna med begreppet.  !



!17!

Ett exempel där eleverna tydligt använder de begrepp som finns i uppgiften är i citatet nedan. 
Eleverna löser uppgift G (se bilaga 1).!
!

C - Vänta, efter 24, blir den ett då?!
D - Ja, 24, 01, 02.!
C - Aa, just det, är klockan ett på natten, ja. !
E - Svar. Klockan 06.00!
C - Ska den bli 6 på morgonen?!
E -Man behöver bara skriva 06.00 för annars hade det blivit 18.00!

!
Eleverna i detta citat övar på att använda klock-relaterade begrepp i en kontext. De begrepp som 
används är aktuella för uppgiften. Eleverna samtalar även kring samband mellan digital och 
analog tid. De tar också hjälp av varandra för att få djupare förståelse för och mer kunskap om 
begreppen.!
!

Välja och använda lämpliga matematiska metoder!
Eleverna valde inte alltid att använde en lämplig metod, men de övade på att välja och använda 
metoder som passade till uppgifterna. Ibland var det för att göra beräkningar av 
problemlösningsuppgifter och ibland var det rutinuppgifter. I samband med varje uppgift var det 
minst en elev som övade denna förmåga. I LGR11 är denna förmåga formulerad på detta vis: 
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter.  

Några elever valde snabbt en metod att använda för att lösa uppgiften och övriga elever i 
gruppen accepterade ofta valet av metod. En risk med detta var att det endast var en av eleverna i 
gruppen som övade på förmågan att välja och använda lämpliga metoder och att de andra 
eleverna inte hängde med och förstod hur metodvalet gått till. På så sätt övar övriga elever inte på 
denna förmåga. I citatet nedan väljer elev A snabbt en metod som han använder. Eleverna har 
precis innan gjort den första delen i uppgift A (se bilaga 1) och börjar nu på nästa del.  !
!

A – (tar till sig pappret helt) Den här räknar (mummel) eeh…!
(alla tittar på pappret några sekunder) Det är ju den. (pekar på tabellen) Liljedal. Eller vi 
måste räkna ut hur lång tid denna tar. Eem.. (mumlar). Det är 25 minuter dit, tills den är 2. 
Plus 25. Så då gör vi en sån här… (skriver på pappret) Och då så har den bara 50 minuter.!

!
Elev A börjar direkt lösa uppgiften genom att addera olika tider med varandra. Han ser direkt 
vilken metod han vill använda för att lösa uppgiften. Det är elev A som övar på att välja och 
använda en lämplig metod till uppgiften. De andra eleverna har inte ens läst uppgiften. !

När en elev valt metod återupprepade och genomförde ofta de andra eleverna denna metod 
steg för steg. Detta kan tolkas som att eleverna med hjälp av en kamrat som agerar förebild, övar 
på förmågan att välja och använda en lämplig metod. Detta kan vi se exempel på i citatet nedan. I 
citatet arbetar eleverna med uppgift I (se bilaga 1). !
!

B- Tjugo plus trettiofem.!
C- Okej, jag skriver det.!
D- Vaah?!
B- Tjugo plus trettiofem, tjugo plus trettio fem.!
C- Tjugo plus trettiofem.!
B- Plus tjugofem.!
C- Plus tjugofem.!
B- Plus.. Plus femton.!
C- Plus plus, ska jag skriva..?!
B- Nej, plus bara en gång.!
D- Plus femton.!
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B- Tjugofem plus femton.!
C- Plus hundra.!
B- Nej, det är inget mer. Är lika med…!

!
Här kan vi se att elev B övar på att välja en metod och de andra eleverna återupprepar efter 
henne. Detta kan tolkas som att elev C och D med hjälp av elev B övar på att välja och använda 
en lämplig metod. Eleverna i denna grupp hjälper på så sätt varandra att tillsammans öva på 
förmågan att välja och använda en lämplig metod. När detta sker kan vi även se att förmågan att 
föra och följa matematiska resonemang övas. Eleven som valt metoden övar även på att föra ett 
resonemang när hon förklarar det för sina gruppmedlemmar. Samtidigt gör detta att elev C och D 
övar på att följa ett resonemang. !

I grupper där ingen av eleverna direkt kunde välja en metod övade eleverna istället 
tillsammans på att göra detta. I citatet nedan försöker två elever välja och använda en lämplig 
metod för att lösa uppgift C (se bilaga 1). !
!

G – Ja, men då är det väl… Vänta, då är det väl fyrtio? (Tittar mot H för bekräftelse) 
apelsinträd.!
H – Jaaa vänta då måste det…(Mumlar och tittar på uppgiften) Ja det finns det! Så fyrtio… 
Vill du skriva?!
G – Eehm, ska jag plussa ihop? Aa. (Börjar skriva) fyrtio…!
H – Fyrtio?! Tjugo plus tjugo väl? Och så är lika med fyrtio.!
[...]!
G – Så.. Och tjugo plus tjugo är ju lika med fyrtio…!
H – Som vi skriver här.!
G – Mm, och då blir det tjugo plus tjugo plus fyrtio, (Tittar upp på H) eller?!
H – Aa… Eller.. Aa! Men då… Mmm!!
G – Aa!!
H – Aa! Men då.. Ska jag skriva…!
G – Tjugo plus tjugo plus fyrtio. (H skriver) Så måste vi förklara det med.!

!
Båda eleverna övar här på att välja och använda en lämplig metod. De hjälper varandra framåt 
genom att resonera och samtala kring uppgiften, vilket betyder att de även övar på dessa 
förmågor. När en av eleverna fastnar kommer den andra eleven med ett förslag på hur de ska gå 
vidare och sen skiftar de roller under hela uppgiften. Båda eleverna visar att de förstår vad de 
håller på med genom att växelvis ta initiativet och ge förslag på hur de ska gå vidare.  !
!

Föra och följa matematiska resonemang!
En av de mer framträdande förmågorna som det i materialet syntes att eleverna övade på var att 
föra och följa matematiska resonemang. I processen att förstå uppgiften och välja metod 
resonerade eleverna muntligt med varandra. Ibland var flera elever delaktiga i att föra 
resonemanget framåt och ibland var det en elev som övade på att förklara sitt resonemang, medan 
de andra övade på att följa det. Ofta blev eleverna som förde resonemanget utmanade att utveckla 
förklaringen av sina resonemang då de andra eleverna ställde frågor eller inte förstod. Detta är en 
typ av omedelbar återkoppling som blir naturlig vid grupparbete. !

I följande citat förklarar elev A sitt resonemang kring uppgift B (se bilaga 1). !
!

A - Fattar ni dittills?!
B - Nej.!
A - Okej då, okej i 60 kan man ta tretton fyra stycken gånger, inte mer. Tretton gånger fyra 
blir 52, Då har vi fortfarande 8 minuter kvar. 8 minuter, ( plockar fram uppgiftspappret) 
se.. Sen plus 8 minuter. !
C - 595.!
A - C minus två minuter. Då är det 6 minuter kvar.!
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B - Men från början vad sa du då? Tretton gånger trettio.!
A - Va?!
B - Eller är det tretton delat på fyrtio?!
A - Tretton... Man kan ta tretton fyra gånger i 60. Tretton delat på 60. Det blir fyra, men då 
har det inte gått jämnt ut. Man får åtta över, fattar ni?!
B - (nickar) Aaa 8... (mumlar)!
A - Mm, sen låt C som är två minuter lång...!
B - Aa...!
A - Minus 8 minuter, nej, 8 minuter minus 2 minuter. 6 minuter.!
B - Mm...!
A - Sen är vi på låt D. 1 minut och 30 sekunder minus 6 minuter. Fyra och en halv minut.!
B - Aa...!
A - Fyra minuter. Fyra och en halv minut minus fyra minuter blir trettio sekunder.!
B - Vänta, fyra och en halv minut minus...!
A - Fyra minuter.!
B - Det är trettio sekunder kvar.!
A - Aa, trettio sekunder kvar. Eee, trettio sekunder minus tre minuter. Det går inte. Det 
betyder att vi är inne i låt A.!
B - Okej, ska jag ringa in den?!

!
Elev A övar här på att föra ett resonemang kring en uppgift. Han blir gång på gång utmanad av 
elev B, som både uttrycker att hon inte förstår och ställer frågor som visar att hon inte förstår. 
Elev A försöker då uttrycka sitt resonemang på andra sätt. Elev B övar på att följa resonemanget. 
Hon bidrar inte själv till det, utan återupprepar och reagerar endast på elev A’s resonemang. Även 
hon utmanas då det inte är helt enkelt för henne att förstå resonemanget. Mot slutet verkar hon 
förstå, eftersom hon själv kan svara på en räkneoperation. Dock är det inte säkert att hon fullt ut 
förstår hur räkneoperationen hänger ihop med uppgiften. Oavsett vilket så övar hon på att följa ett 
matematiskt resonemang och genom att lyssna på och följa elev A’s resonemang får hon även 
exempel på hur ett resonemang kan föras. Detta innebär att hon även övar sin förmåga att föra ett 
resonemang. Det är svårare att uttala sig om elev C. Det enda han säger är ett tal som inte har 
någon synlig koppling till vad som tidigare sagts. Det är möjligt att han passivt följer 
resonemanget, men det är även möjligt att han inte deltar alls och därför inte övar denna 
förmåga.  !

I nästa citat har elev D påbörjat en lösning av den aktuella uppgiften I (se bilaga 1) sedan 
tidigare och nu ska hon förklara för de andra två i gruppen.!
!

D - Och sen är det ju en tjej där. (Pekar i boken). Men jag tog, men jag tog så här! 
20+35+25+15=95!
F - Va, nu fattar vi ingenting!!
E - Jo!!
F - Jag fattar ingenting.!
E - Asså, vi tar 20 minuter.!
F - Varför tar vi 20 minuter?!
E - Det står det.!
D - Det står att det tar det.!
F - Aah! !
D - Annars kan vi ju inte räkna ut!!
E - Och det brukar ta trett… och sen ska hon till sin lillasyster.!
D - Och hon ska hämta sin lillasyster på förskolan och det brukar ta 35 minuter.!
E - Och sen behöver hon duscha och det beräknar hon ska ta...!
E + D - 25 minuter!!
D - Och ska hon gå..!
E - ...och gå till där dom ska mötas och det tar 15 minuter.!
D - Så 20+35+25+15, eeh, är lika med 95!!

!
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I detta citat förklarar elev D hur hon har räknat ut uppgiften och blir utmanad av elev F, 
som inte förstår. Elev F’s fråga är det som gör att elev D behöver synliggöra sitt 
resonemang snarare än att bara presentera lösningen. Elev E, som verkar ha en klar bild 
av hur uppgiften ska lösas, har inga problem med att följa elev D’s resonemang och 
hon hjälper henne att förklara för elev F. D och E turas sedan om att föra resonemanget 
vidare. Elev E övar alltså både på att föra och följa resonemang, medan D främst övar 
på att föra och F främst övar på att följa.!

Det var dock inte alltid en elev övade på att föra resonemanget. I några fall 
samarbetade eleverna för att lösa uppgiften. Det var då inte en elev som löste den och 
förklarade för de andra, utan istället växlade eleverna vem som förde resonemanget 
framåt. Med hjälp av varandras resonemang kunde de sedan få vidare förståelse för 
uppgiften och på så sätt komma närmre en lösning. !
!

Använda matematikens uttrycksformer!
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer och samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser var en förmåga som eleverna övade på ofta i 
materialet. Det var dock vanligare att eleverna samtalade och redogjorde än vad det var att de 
argumenterade. Det visade sig tydligt att eleverna hellre samtalade om uppgifterna när de kände 
sig riktigt färdiga. Dessa samtal inleddes ofta med med Hur ska vi förklara det här för lärarna?. 
Först då skrev de ner hur de tänkt och försökte sätta ord på sina tankar med ett precist 
matematiskt språk.!

Eleverna använde inte bara matematikens uttrycksformer när de pratade med varandra, utan 
när eleverna exempelvis valde att rita upp en uppgift så använde de sig också av matematikens 
uttrycksformer. Även bilder kan vara en matematisk uttrycksform. Eleverna använde både 
matematikens uttrycksformer för att lösa uppgiften och för att redovisa den. !

Denna kategori delas upp i tre underkategorier då eleverna inte alltid övade på 
förmågan i sin helhet som den är formulerad i LGR11, utan förmågan visade sig vid olika 
tillfällen och på olika sätt. Underkategoriernas innehåll är samtala om frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser; argumentera för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 
samt redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. !
!

För att samtala!
När eleverna samtalade tillsammans om uppgifterna så växlade de mellan ett precist 
matematikspråk och ett vardagsspråk. I samtalet deltar nästan alla i gruppen till skillnad från när 
de övar på att föra ett resonemang. I citatet nedan arbetar eleverna med uppgift G (se bilaga 1).  
!

A - Nej men vi gör det här!!
B - Okej!
A - 23.00, 24!
B - Förstår du? (till C)!
C - näe, inte (ohörbart)!
A - Men 21.00, 22.00... !
C - Jag fattar inte när vi räknar typ svaret.!
(B skrattar)!
B - Klockan är, vi ska räkna, för vi har räknat ut att det är 9 timmars skillnad. !
C - Aa, mellan 8.00 och 17.00!
B - Va?!
C - Det är skillnad, va, det är skillnad asså det är 9 timmars skillnad mellan 08!
B - Och 17!
C - Aaa!
B - Mm. och sen när han går och lägger sig, Teo går och lägger sig klockan 21.00 i San 
Jose, då är det 9 timmar före i Lissabon och då hur mycket är klockan då i Lissabon?!
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C - Ahaa!!!
B  - Förstår du att det blir sex timmar, eller att klockan är 6 Lissabon?!
C - Aa!
B - Eller?!
C - Mm.!

!
Alla elever i gruppen deltar i samtalet, vilket gör att alla övar på förmågan att använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om frågeställningen, beräkningen och 
slutsatsen. Elev B frågar elev C om han förstår uträkningen, vilket elev C uttrycker att han 
inte gör. Eleverna börjar då samtala om uppgiften för att elev C ska förstå. Alla använder 
då matematikens uttrycksformer när de samtalar. Hade elev A och B bara fortsatt att räkna 
ut uppgiften hade antagligen elev C inte fått möjligheten att öva på förmågan att samtala 
för då hade han inte förstått vad de andra två samtalar om. !
!

För att argumentera!
I några fall övade eleverna på att använda matematikens uttrycksformer för att argumentera för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Det som i denna studie tolkats som argument är då 
elever uttryckt att det är på ett sätt för att, eftersom, på grund av, och så vidare. Det hände sällan i 
materialet. Eleverna kunde då exempelvis förklara ett resonemang och motivera detta med 
någonting annat, exempelvis Jag gjorde X för att Y. I citatet nedan arbetar eleverna med uppgift 
A (se bilaga 1). Elev D motiverar sitt resonemang och när han gör det övar han på att använda 
matematikens uttrycksformer för att argumentera för sin beräkning. !
!

D – Jo men först la man på 10 minuter för det var tåget försenat där.!
E – Aa.!
D – Sen la man på 15.!
E – Aa.!
D – Och då blir det 35. Sen la man på 40.!
E – Och då tar...!
D – Och då kommer det till 75 och så långt går ju inte en klocka, för det är ju bara 60.!
E – Då blir det till 60…!
D – Då tar man en timme och sen har man 15 kvar. Så 11.15.!

!
I första meningen argumenterar elev D för varför han la på 10 minuter. I sista meningen 
argumenterar han för att antalet minuter blivit mer än en timme, genom att påpeka att de har fått 
fram 75 minuter och på en klocka finns bara 60 minuter. Elev D övar på att använda 
matematikens uttrycksformer för att argumentera för sin beräkning i ett sammanhang i detta citat. 
Han får direkt återkoppling på sina argument av sina kamrater. Om övriga elever inte godtar hans 
argument så får han öva vidare på att argumentera genom att han tvingas utveckla sitt argument. 
Elev E och elev F (som inte syns i citatet) ges möjligheten att öva på förmågan i och med att elev 
D tydligt uttrycker sina argument och han blir en förebild för dem.!
!

För att redogöra!
Ofta var det en elev i gruppen som valde en metod för att lösa uppgiften och sen redogjorde för 
de andra eleverna hur de tänkte och hur de har löste uppgiften. I citatet nedan övar elev G på att 
redogöra för hur hon har räknat ut en uppgift. Eleverna arbetar med uppgift F (Se bilaga 1). !
!

G - Vi gjorde en cirkel på ett kladdpapper tills vi inte kunde mer. Och så blev det att vi 
kom upp i fjorton. Så stod det att Hans tog plats nummer elva och hamnar på, asså, precis 
på motsatta sidan mot Clara som sitter på fyran. Och så gjorde vi så att det blev liksom 
typ… (ritar) så.!
H – Mm!!
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G – Fattar du?!
!
I denna situation sammanfattar elev G hur hon räknat ut uppgiften. Eleverna pratar om hur de ska 
redovisa sin uträkning för läraren och resten av klassen. Samtidigt redovisar hon uträkningen för 
sina gruppmedlemmar som inte varit delaktiga i valet av metod och strategi för att de också ska 
kunna redovisa för klassen.  I och med detta övar hon på att använda matematikens 
uttrycksformer för att redogöra för uträkningen. Detta gör att även hennes gruppmedlemmar får 
ett exempel på hur en redogörelse kan se ut. Vidare i materialet övar alla i gruppen på att 
presentera redogörelsen utifrån elev G’s modell. Det blir väldigt tydligt att eleverna här övar på 
att använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för en beräkning.!
!

Sammanfattning!
I studien övade eleverna på flera matematiska förmågor. Dock övades inte alla förmågor i lika 
stor utsträckning. Att föra och följa matematiska resonemang var något eleverna i hög 
utsträckning övade på i materialet. I vissa grupper var inte alla elever med och förde resonemang, 
men genom att ett resonemang fördes i gruppen fick eleverna öva på att följa ett resonemang. 
Samtidigt fick de även se exempel på hur ett resonemang kan föras och på så sätt övade de även 
på den förmågan. I detta arbetssätt blev det naturligt för eleverna att föra och följa varandras 
resonemang då det krävdes för att alla elever skulle vara delaktiga och förstå uppgifterna och 
lösningarna av dem. I vissa fall krävdes även resonemanget för att eleverna tillsammans skulle 
kunna lösa uppgiften, då ingen av dem direkt såg hur uppgiften skulle lösas. !

Eleverna övade även ofta på att använda matematiska begrepp i ett sammanhang och ibland 
övade de även på att se samband mellan matematiska begrepp. Det hände även att elever använde 
begrepp som inte hade tydlig koppling till uppgiften men som ändå var relevanta i sammanhanget 
för att förklara ett matematiskt innehåll. De textuppgifter som användes i studien var lämpliga för 
att eleverna skulle öva på att använda matematiska begrepp, men för att se samband och 
analysera begreppen var inte uppgifterna optimala.!

Ur materialet kunde det också uttydas att det arbetssätt som användes i studien både kunde 
vara lämpligt och olämpligt för att öva på förmågan att välja och använda lämpliga matematiska 
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. En risk som fanns var att endast en elev 
i gruppen valde och använde metoden för att lösa uppgiften. Hade eleverna enskilt arbetat med 
uppgifterna hade de i detta fall troligen i större utsträckning fått öva på förmågan att välja en 
lämplig metod. Det fanns även exempel där elever arbetade tillsammans för att komma fram till 
en metod. I flera fall var det några elever som snabbt valde en metod för att beräkna en uppgift. I 
vissa fall där en elev snabbt valde och använde metod visade de andra eleverna att de ändå 
hängde med genom att återupprepa och ställa frågor till eleven som kommit fram till en metod. !

I studien kunde vi se att eleverna ibland övade på att lösa problem med hjälp av matematik. De 
tillfällen där det gick att utläsa att eleverna övade på att lösa ett problem varierade från elev till 
elev och mellan olika textuppgifter. Alla textuppgifter var inte problemlösningsuppgifter för alla 
elever. Det gick även att urskilja att de övade på olika sätt beroende på hur 
gruppkonstellationerna såg ut. I gruppsammansättningarna där alla elever  övade problemlösning 
syntes ett mer växlande arbetssätt där eleverna gav och tog från varandra. I andra grupper kunde 
uppgiften vara problemlösning för några elever, men inte för andra. Bara för att någon i gruppen 
övade problemlösningsförmågan innebar det inte att de andra eleverna gjorde det. Det kunde bero 
på att uppgiften var för lätt för att det skulle vara en problemlösningsuppgift för eleven. !

Det var ovanligt att eleverna visade att de övade på att värdera valda strategier och metoder, 
men vi kunde ändå se att det skedde vid några få tillfällen. Uppgiftens uppbyggnad krävde inte att 
eleverna behövde värdera valda metoder och strategier och därför var det inte heller naturligt att 
eleverna gjorde det. !
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Avslutningsvis övade eleverna ofta på förmågan att använda matematikens uttrycksformer, 
men de olika delarna i förmågan övades olika mycket. Det var vanligare att eleverna samtalade 
och redogjorde än att de argumenterade. Minst två elever i varje grupp övade på att samtala 
genom att delta i samtalet. När det gällde att öva på att argumentera och redogöra var det istället 
ofta en elev som var aktiv, medan de andra var passiva. Vi menar ändå att de passiva eleverna 
övade på förmågan genom att observera hur den kan användas i ett sammanhang. !
!

Diskussion 
En av de genomgående iakttagelser som gjordes var att inte alla förmågor aktivt övades på en och 
samma gång. Det kunde även vara så att förmågor inte övades på i sin helhet, utan att delar av 
dem var aktuella vid olika tillfällen. För att öva vissa förmågor var inte denna arbetsform optimal. 
Samtidigt synliggjordes att vissa förmågor kunde övas samtidigt. Exempelvis var det vanligt att 
eleverna använde matematiska begrepp och använde matematikens uttrycksformer för att föra ett 
resonemang. Resonemanget innehöll ofta även en redogörelse för metoden de använt. Detta 
innebär att de även övade procedurhantering, då de valt och använt en metod för att lösa 
uppgiften. I jämförelse med när elever arbetar enskilt i matematikboken och främst övar 
procedurhantering (Bergqvist et al., 2010), så kan vi här se att eleverna fortfarande övade på 
procedurhanteringsförmågan. Skillnaden är att det inte främst är endast 
procedurhanteringsförmågan, utan en kombination av flera förmågor. Detta gör att eleverna övar 
på flera förmågor i en helhet, istället för isolerat. En konsekvens av detta var att det var svårt att i 
studien separera och urskilja enskilda förmågor. Förmågorna går i hög utsträckning ihop i 
varandra. Detta påpekar även Niss och Jensen (2002) och Skolverket (2011). Det kan innebära att 
det även för lärare i bedömningssituationer kan vara svårt att identifiera vilka förmågor som 
kommer till uttryck. Det faktum att det kan vara svårt att urskilja enskilda förmågor skulle kunna 
vara en orsak till att lärare väljer att fokusera på innehållsmål framför kompetensmål, vilket 
Bergqvist et al (2010) påpekar. Samtidigt som det kan vara en nackdel att förmågorna överlappar 
varandra kan det även vara till fördel för eleverna eftersom de får fler tillfällen att öva på 
förmågorna samt att de får öva på att använda dem i en helhet. Nackdelen med detta arbetssätt är 
att eleverna inte får samma intensiva färdighetsträning som vid arbete i matematikläroboken då 
det är mer tidskrävande att arbeta tillsammans i grupp. En annan anledning till att lärare hellre 
väljer matematikboken skulle kunna vara att läroboken anses vara ett bra material som tar upp 
alla delar eleverna behöver öva på under året och lärarna kan lättare kontrollera vilka förmågor 
som övas. Frågan är om läroböckerna verkligen tar upp alla delar.   

Eleverna får i studien arbeta med förmågorna i en kontext. Dels får de genom textuppgifterna 
ett matematiskt innehåll i en given kontext (Riesbeck, 2000). Det blir då naturligt för eleverna 
vilka begrepp och metoder som kan tänkas användas. Dels så utgör grupparbetet ett naturligt 
forum för att öva på de kommunikativa förmågorna, exempelvis samtala, argumentera och 
resonera. Enligt Dewey tolkad av Säljö (2015) behöver elever få möjlighet att testa och 
genomföra det som de ska lära sig och att de gör det tillsammans med andra. Eleverna övade på 
förmågorna genom att faktiskt utföra dem. Ett annat sätt som eleverna övade på förmågorna var 
genom att lyssna på någon annan som genomförde det, vilket Säljö (2015) beskriver är ett sätt att 
lära sig. I Ahlbergs (1992) studie beskriver elever och lärare att de var positiva till att arbeta i 
grupp med uppgifter i matematik för att eleverna då kan få syn på hur andra tänker och få andra 
perspektiv på matematiken, vilket vi även kunde se i denna studie. Dock beskriver Säljö (2015) 
att Vygotskij menade att eleverna måste befinna sig i den närmaste utvecklingszonen för att ett 
lärande ska var möjligt. I materialet syntes ibland tendenser på att innehållet i samtalet var på en 
nivå utanför någon av gruppmedlemmarnas närmaste utvecklingszon, vilket innebär att eleverna 
inte övade på någon förmåga eftersom de inte hade tillräcklig förförståelse för innehållet i 
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diskussionerna. Trots att det var ett naturligt forum för de kommunikativa förmågorna så kan vi 
se tendenser till det Löwing (2006) beskriver kring arbete med matematik i grupp. Hon menar att 
det är svårt för eleverna att utveckla det matematiska språket på egen hand utan hjälp från en 
lärare. Vi kunde vid flera tillfällen se att en elev inte blev förstådd när hen försökte förklara sitt 
resonemang. Hen kunde inte heller uttrycka det på ett annat sätt. Här hade eleverna kanske 
behövt en lärare för att utveckla det språk som hade behövts för att kommunicera matematiken.  

Generellt kunde vi se att eleverna utmanade, uppmuntrade, hjälpte varandra att förstå och lösa 
uppgifter vilket enligt sociokulturell lärandeteori kan benämnas som stöttning (Säljö, 2015). 
Främst var det de mer kapabla personerna som försökte hjälpa de andra att förstå och lösa 
uppgifterna, men tack vare de mindre kapabla personernas frågor så utmanades även de kapabla. 
På så sätt stöttade de mindre kapabla eleverna de mer kapabla elevernas utveckling genom att de 
var tvungna att utveckla sina matematiska resonemang. Att eleverna stöttade varandra tyder på att 
det i klassen fanns sociala normer (Cobb & Yackel, 1996) som innebar att eleverna skulle se till 
att alla i gruppen förstod innehållet. Det verkade även finnas sociala normer som sa att man i 
gruppen ska komma fram till ett svar och så fort detta gjorts så är eleverna nöjda med det 
resonemang som fört fram svaret. Vi kunde i materialet inte se något fall där eleverna fortsatte 
komma på fler lösningsstrategier och resonemang. Detta kan ha bidragit till att alla elever i 
gruppen inte aktivt visade att de övade på att föra resonemang och välja metod. Ett sätt för 
läraren att komma runt detta och få alla elever att utveckla ett resonemang kan vara att låta dem 
enskilt bekanta sig med uppgifterna innan arbetet i grupp inleds. Detta menar Taflin (2007) bidrar 
till att eleverna blir mer delaktiga och får större förförståelse när de andra förklarar sina 
resonemang. !

I materialet syns även att vissa elever tar och ges större utrymme än andra. Dessa elever är ofta 
drivande och de andra eleverna vänder sig till denna för bekräftelse och hjälp. Williams, Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att det i grupper finns individer med varierande 
självförtroende. Elever med sämre självförtroende viker sig ofta för andra med bättre 
självförtroende. Det behöver inte ha att göra med deras matematiska kunskaper, utan har snarare 
med sociala aspekter att göra. Detta synliggörs vid några tillfällen i materialet då en elev med 
korrekt information viker sig för en elev med felaktig information. Dock finns det även många 
tillfällen där elever med goda kunskaper är de med bättre självförtroende. Detta kan tyda på att 
eleverna har god kännedom om sina egna och varandras kunskapsnivå inom matematik, vilket 
kan hämma gruppsamtalet då det kan vara svårt att ifrågasätta någon med större kunskaper. Detta 
kan ställas i kontrast till Nilsson (2005) som menar att kreativiteten ökar när eleverna arbetar i 
grupp då flera elever kan komma med förslag på hur uppgiften kan lösas. I materialet till denna 
studie upptäckte vi att det var mer vanligt att endast en elev kom med förslag på hur uppgiften 
skulle lösas än att fler gjorde det. Dock framhäver Nilsson (ibid) att resultatet av grupparbetet 
sällan blir bättre än den mest kapabla elevens resultat, vilket var något även vi la märke till. Å 
andra sidan går det att argumentera att de andra elevernas frågor gjorde att den mest kapabla 
eleven i gruppen pushades till en högre nivå än vad hen hade kunnat uppnå på egen hand.  
!

Slutsats och implikationer 
Utifrån resultatet och tidigare forskning dras slutsatsen att arbete med textuppgifter i grupp gör 
att elever arbetar med flera olika förmågor samtidigt. Främst övades förmågorna att föra och följa 
matematiska resonemang, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter, använda matematiska begrepp samt använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
Arbetet i grupp är dock inte helt oproblematiskt då gruppsammansättning och klassens sociala 
normer påverkar hur lärandet i grupparbetet ser ut. !
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De lärdomar vi tar med oss är även de didaktiska implikationer som lärare kan använda sig av. 
Det finns många fördelar med att låta elever arbeta i grupp i matematik. Framför allt erbjuder 
arbetssättet möjlighet för elever att öva många förmågor. Detta är ett alternativt sätt att arbeta 
inom matematikämnet, utöver det enskilda arbetet i matematikboken. Då skolan ska erbjuda en 
varierad undervisning där eleverna ges möjligheten att öva på alla förmågor är denna studie en 
hjälp för lärare att se hur lärandet kan se ut vid denna arbetsform. Det kanske inte var det ultimata 
sättet att arbeta i grupp utan det finns utvecklingsmöjligheter bland annat att låta eleverna bekanta 
sig med uppgifterna på egen hand innan de sätter sig i grupperna. Det är även viktigt att veta att 
det kan finnas problematik med grupparbeten och grupperna bör därför väljas med omsorg och 
eleverna bör få möjlighet att öva på att arbeta i grupp. Förslag på framtida forskning skulle kunna 
vara en studie där olika arbetsformer inom matematik och vilka förmågor som övas jämförs. En 
annan framtida studie som skulle kunna vara intressant är att undersöka vilken påverkan 
textuppgifter som genre har på vilka förmågor eleverna övar. Hur påverkar elevers sätt att ta sig 
an textuppgifter vilka förmågor som övas på? 
 

 
! !
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!

Bilagor 
Bilaga 1: Textuppgifter!
A !
Igår anlände tåget som skulle ha avgått 10.10 !
från Liljedal mycket försenat till Smedjeås. 
Först blev avgången från Liljedal försenad 10 
minuter. Sedan var fick de invänta ett mötande 
tåg i ca 15 minuter. Strax därefter blev tåget 
stående i 40 minuter på grund av ett växelfel.!

a)" Hur dags var det försenade tåget 
framme i Smedjeås? 

b)" Vilket av de båda tågen hade längst 
restid den dagen? 

c)" Hur många minuter skilde det i restid 
mellan tågen? 

!
    Tidtabell 
Liljedal !

#" Smedjeås! !

Liljedal! 8.20! 10.10!

Smedjeås! 13.35! 14.25!

!
!

B!
Elin har spelat in 5 låtar som hon låter gå i en 
loop. Låtarna spelas i samma ordning om och 
om igen utan några pauser emellan.!
Låt 1 är 3 minuter lång!
Låt 2 är 2 minuter och 30 sekunder lång !
Låt 3 är 2 minuter lång  
Låt 4 är 1 minut och 30 sekunder !
Låt 5 är 4 minuter lång. !
När Elin gick hemifrån började låt 3 spelas. Hon 
kom tillbaka exakt 1 timme senare och musiken 
gick fortfarande. Vilken låt spelades när Elin 
kom hem?!
!

C!
I en trädgård är hälften av alla träd apelsinträd. 
Det finns dubbelt så många apelsinträd som 
körsbärsträd. Resten av träden är citronträd. Det 
är lika många körsbärsträd som citronträd. Det 
finns 20 citronträd. Hur många fruktträd finns 
det sammanlagt?!
!

D!
Gamle Pelle hade får. Han visste att han hade 
mellan 55 och 65 får. När han delade upp dem i 
2, 3, 4, 5 eller 6 lika stora flockar fick han alltid 
ett får över. Hur många får hade Pelle?!
!

E!
Emil har satt sin mobiltelefon så att den ringer 
var femtonde minut. Den ringer första gången 
klockan 7.05. Hur mycket är klockan när den 
ringer för fjärde gången?!

F!
Sittplatserna på en rund karusell är numrerade i 
ordningsföljd 1, 2, 3, o.s.v. Hans tar plats 
nummer 11 och sätter sig då precis på motsatta 
sida mot Clara, som sitter på plats nummer 4. 
Hur många sittplatser finns det i karusellen?!
!

G!
När klockan är 08.00 i San Jose är den redan 
16.00 i Stockholm och 17.00 i Lissabon, samma 
dag. Edvin gick och la sig kl 21.00 i går kväll i 
San Francisco. Hur mycket var klockan då i 
Madrid?!
!

H!
Teo vaknade för en och en halv timme sen. Om 
tre och en halv timme ska han åka tåg till sin 
mormor och morfar. Hur lång tid innan han ska 
resa vaknade han?!

I!
Anna ska träffa en kompis klockan 17:45 innan 
dess måste hon först hinna gå ut med hunden i 
20 minuter hon ska också hämta sin lillasyster 

J!
Emma, Sara och Millan är alla födda 2002. 
Emma är fem månader yngre än Sara, Millan är 
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på förskolan det brukar ta 35 min. Hon behöver 
duscha och klä om sig det beräknar hon ska ta 
25 minuter. Promenaden till mötesplatsen tar 15 
minuter när bör hon senast börja 
hundpromenaden för att komma i tid till sin 
kompis?!
!

två månader äldre än Sara para ihop rätt datum 
med rätt person!
          9/3         9/5         9/10!
!

K!
Marcus och Adam föddes 1996. Marcus fyller 
20 år 2016 men Adam har då bara haft 
födelsedag 5 gånger hur kan det bli så? och 
vilka år har Adam haft födelsedag?!
!

!

!

! !
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!

Bilaga 2: Samtyckesblankett!
!

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! 2016!
kommer! en! student! som! går! sin! sista! termin! på! lärarutbildningen! att! genomföra! sin! sista!
praktikperiod! i!klassen.!Studenten!kommer!att!hålla! i!större!delen!av!undervisningen,!men!också!
tillsammans! med! klassläraren! dokumentera! undervisning! i! syfte! att! genomföra! ett! utvecklingsK
område.!Utvecklingsarbetet!kommer!syfta!till!att!utveckla!elevers!språkfärdigheter!inom!matematik.!
Målet!är!att!språket!inte!ska!hindra!förståelsen!av!matematiska!uppgifter.!

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

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

Vänliga!hälsningar!

Anki!Wennergren!(kursansvarig)!!

Mail:!Anki.Wennergren@hh.se!tel.!070K222!1997!

!

Klipp!av!svarstalongen!och!lämna!in.!Tack!på!förhand!!

!

✂–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!–!

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

Vårdnadshavare!för:!............................................................................................................................!

!

Datum!!!

...................................................................................................................................................!

Vårdnadshavares!namnteckning!

!



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Nicolina Hamlin

Emma Wilhelmsson


