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Abstrakt 
Arbetet är en form av educational design research med fokus på 
problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen med utgångspunkt i det sociala 
samspelet. Studien utgår från en tidigare genomförd litteraturstudie där aspekter som är 
centrala för elevernas utveckling av problemlösningsförmågan lyftes fram. Syftet med 
denna studie är att synliggöra hur två av dessa aspekter, gruppstorlek och laborativt 
material, påverkar elevers arbete med och lösningar av problemlösningsuppgifter inom 
ämnet matematik. Empirin som studiens resultat bygger på består av nio genomförda 
lektioner som observerats på tre olika skolor. Lektionerna utgår från designprinciper 
som är framtagna genom den sociokulturella teorin samt den tidigare genomförda 
litteraturstudien. Resultatet visar att gruppstorlek har störst påverkan på elevernas 
möjligheter att arbeta med och lösa problemlösningsuppgifter. Laborativt material är 
användbart om eleverna vet hur de ska använda det men om de inte ser nyttan med 
materialet missgynnas eleverna och likaså deras möjligheter att tillägna sig matematiska 
kunskaper. 
 
Nyckelord 
problemlösning, matematikundervisning, sociokulturell teori, socialt samspel, 
educational design research, designprinciper, gruppstorlek, laborativt material  
 
Tack 
Vi vill tacka lärarna som vi fått genomföra studien hos och eleverna som deltagit. Vi 
vill även framföra vår tacksamhet till vår handledare Oduor Olande som har svarat på 
frågor och funnits till som stöd under studiens gång.  
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1 Inledning 
I en tidigare genomförd litteraturstudie (Gustafsson, Ogesjö & Olofsson, 2018) 
framkom att det finns ett flertal klassrumsaspekter att ta hänsyn till vid matematisk 
problemlösningsundervisning. Studien visade att faktorer som lärarens stöttning, 
elevnära uppgifter och lämplig svårighetsgrad, elevinteraktion, laborativt material samt 
gruppsammansättning, har stor betydelse för elevernas utveckling av 
problemlösningsförmågan. I denna studie kommer fokus riktas mot 
klassrumsaspekterna laborativt material samt gruppsammansättning. Den sistnämnda 
aspekten innebär i den aktuella studien gruppstorlek. De två valda aspekterna går tydligt 
att variera mellan lektioner på liknande sätt oberoende av skola och klass. De andra 
synliggjorda aspekterna varieras inte då studiens författare anser att det finns svårigheter 
i att identifiera deras påverkan på utfallet och skulle därför ge studien låg tillförlitlighet.  
 
Skolverket (2017) skriver om problemlösning i kursplanen för matematik som ett eget 
avsnitt i det centrala innehållet, samt att eleverna genomgående ska få möjlighet att 
utveckla sin problemlösningsförmåga i undervisningen. Problemlösningsuppgifter får i 
dagens läromedel lite utrymme. Enligt Deal och Wismer (2010) fokuserar elevernas 
matematiska läroböcker på problem där det finns en given metod och som bearbetats 
under det senaste kapitlet. Det resulterar i att eleverna endast tränar på att använda de 
metoder som presenteras i läromedlet. Då matematikböcker inte anses uppmuntra till 
problemlösningsuppgifter är det nödvändigt att läraren på egen hand kan konstruera 
gynnsamma problemlösningsuppgifter och problemlösningssituationer. 
Problemlösningsförmågan är inte endast nödvändig inom matematiken. EU (2007) 
anger problemlösning som en central del för att utveckla nyckelkompetenser i skolan 
och främja ett livslångt lärande. Skolverket (2016) skriver att elever i Sverige år 2015 
presterade bättre inom matematisk problemlösning än åren innan och ligger över 
OECD-genomsnittet. Trots ökningen ligger svenska elever lägre än länder såsom 
Finland, Japan, Estland och Singapore. Dessa länder kan anses jämlika med Sverige och 
därför är det relevant att jämföra sig med dem och deras resultat. Genom ett fortsatt gott 
arbete för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga kan PISA-resultaten bli bättre 
och Sverige kan bli en starkare konkurrent internationellt.  
 
Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar har kontinuerligt framhållit vikten av 
problemlösningsförmågan samt att lära eleverna olika strategier för att lösa matematiska 
problem. Det är därför av stor betydelse att synliggöra vilka klassrumsaspekter som 
påverkar matematisk problemlösningsundervisning samt hur 
problemlösningsundervisning bör konstrueras för att ge eleverna en gynnsam 
kunskapsutveckling. För att elevernas problemlösningsförmåga ska utvecklas anser 
studiens författare att det är nödvändigt att elever får tillfällen att samtala, argumentera, 
resonera och diskutera med varandra. Det krävs således att det sker ett socialt samspel 
mellan eleverna men också mellan eleverna och läraren. Studiens författare är av 
uppfattningen att elever i dagens skola inte får tillräckligt med möjligheter till sådana 
aktiviteter och vill därför tillägna sig mer kunskap om hur matematikundervisningen 
kan utformas, med utgångspunkt i det sociala samspelet, för att eleverna ska kunna 
arbeta med och lösa problemlösningsuppgifter. Det är också för studiens författare av 
stor relevans att synliggöra de utvalda aspekterna, gruppstorlek och laborativt material, 
samt deras betydelse och möjliga påverkan på elevernas problemlösningsförmåga. 
Genom denna studie är förhoppningen att utveckla förståelse för hur dessa valda 
klassrumsfaktorer påverkar elevers förmåga att arbeta med och lösa problem samt hur 
undervisningen kan utformas med hänsyn till dessa två för att vara gynnsam.  
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2 Syfte och frågeställning 
Studien utgår från resultatet i en systematisk litteraturstudie med fokus på 
klassrumsfaktorer som är grundläggande för elevers arbete med och lösningar av 
matematiska problemlösningsuppgifter. Syftet med denna studie är att jämföra hur två 
av dessa klassrumsfaktorer - gruppstorlek och laborativt material - påverkar elevers 
arbete med och lösningar av problemlösningsuppgifter. 
 
Frågeställning 

• Hur påverkar klassrumsfaktorerna gruppstorlek och laborativt material elevers 
förutsättningar att arbeta med och lösa problemlösningsuppgifter i matematik?
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3 Litteraturbakgrund 
I detta kapitel presenteras den litteratur som ligger till grund för studien. Kapitlet inleds 
med en begreppsdefinition av problemlösning. Därefter presenteras de fem aspekterna 
som identifierades i den systematiska litteraturstudien (Gustafsson, Ogesjö & Olofsson, 
2018) : lärarens stöttning, uppgifter, elevinteraktion, laborativt material samt 
gruppstorlek/gruppsammansättning. Dessa kommer fungera som designprinciper för 
denna studie. Kapitlet avslutas med ett stycke om sociomatematiska normer som är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till i matematikundervisningen.  
 
3.1 Problemlösning  
Hansson (2015) skriver att en uppgift ses som problemlösning om eleven inledningsvis 
inte har en bestämd metod att använda när den försöker lösa uppgiften. Vad som är 
problemlösning för en elev behöver således inte vara det för en annan. Ett vanligt 
synsätt är att se problemlösningsuppgifter som textproblem men så behöver det inte 
nödvändigtvis vara om eleven har en given metod. En uppgift där endast matematiska 
symboler används kan också vara en problemlösningsuppgift om eleven inte har en 
given metod att använda.  
 
3.2 Lärarens stöttning 
Det finns många olika sätt att tillämpa stöttning till elever där vissa är mer fördelaktiga 
än andra.  Hwang, Chen och Hsu (2006) menar att det är nödvändigt att läraren hjälper 
elever att kommunicera, tänka och diskutera för att de ska tillägna sig matematisk 
kunskap. Harris, Marcus, McLaren och Fey (2001) menar att för att uppnå ett lyckosamt 
arbete med matematisk problemlösning är det av stor vikt att den undervisande läraren 
besitter god förståelse för det matematiska innehållet i problemlösningsuppgifterna. 
Vidare förklaras att läraren ska fungera som ett hjälpmedel och vid 
problemlösningsuppgifter ställa frågor som inte leder eleverna mot lösningen utan 
istället vägleder dem att lösa uppgiften på egen hand. 
 
Det finns tillfällen då lärarens stöttning kan påverka elevernas inlärning negativt. I 
Cozzas och Oreshkinas (2013) studie förekom en kombination av elev-lärare-interaktion 
och elev-elev-interaktion. Det upptäcktes att i tre av fyra studerade fall avbröts 
interaktionen mellan elever av lärarens frågor och anvisningar. När en elev-lärare-
interaktion skedde svarade eleverna på lärarens frågor och slutade därigenom att 
kommunicera med varandra. Beteendet från läraren avbröt elevernas naturliga 
utforskande och deras samarbetsvilliga samtal. Det är av stor betydelse att eleverna får 
tillfällen att arbeta självständigt med problemlösningsuppgifter i grupp utan för mycket 
påverkan från läraren. Forsberg Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) redogör för 
en studie som beskriver att lärare anser att det finns ett behov av att utveckla den egna 
kommunikationsförmågan och arbetsmetoder. Studien visar också att lärare uttrycker att 
det finns ett behov av att bli bättre på att ställa frågor och att följa upp dem samt ta reda 
på hur elever tänker. Lärare behöver även kunna göra eleverna mer motiverade och 
nyfikna på kunskap. Mathern och Hansen (2007) beskriver att lärare i deras genomförda 
studie hade svårigheter med att låta eleverna arbeta med olika lösningar till ett problem. 
Detta på grund av att lärarna inte själva hade tagit del av den sortens 
matematikinlärning. Trots att lärarna gjorde goda försök att inte påverka eleverna föll de 
ofta tillbaka till att leda eleverna till rätt svar, berätta för dem vad de skulle göra och 
arbeta sig igenom de utvalda uppgifterna i ett snabbt tempo.  
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3.3 Uppgifter 

Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) skriver hur utformningen och innehållet av 
problemlösningsuppgifter påverkar hur eleverna interagerar med varandra när de arbetar 
i grupp. Är uppgifterna funktionsbaserade och öppna skapas mer interaktion än vid 
stängda uppgifter då de öppna uppgifterna kräver mer ämnesinnehåll och att eleverna 
diskuterar och planerar. Författarna beskriver även att om uppgifterna är lagom 
utmanande och ger möjlighet till att gruppmedlemmarna får tydliga ansvarsuppgifter 
kan en god interaktion ske där eleverna känner att de är värdefulla för gruppens arbete. 
För att eleverna ska ges möjlighet att reflektera mer och bli mer metakognitiva betonar 
även Cozza och Oreshkina (2013) att uppgifter bör vara utmanande för eleverna. En 
annan viktig aspekt som lärare bör ta i beaktning är enligt Szabo och Andrews (2017) 
att problemlösningsuppgifter har flera olika lösningsmöjligheter och att det finns flera 
olika tankesätt för att lösa uppgifter. 
  
Grupparbeten kan nyttjas på flera olika sätt vid problemlösningsuppgifter. Samuelsson 
och Forslund Frykedal (2014) beskriver ett arbetssätt där eleverna sitter i grupp men 
delar upp arbetet så att varje elev har en individuell del som den bearbetar. Eleverna kan 
även arbeta gemensamt i gruppen med samma uppgift där de nyttjar gruppens olika 
kompetenser för ett gemensamt mål och med samma ambition. När uppgiften ligger på 
en rimlig nivå enligt eleverna själva arbetar de tillsammans i gruppen medan när 
uppgiften är för krävande eller för lätt arbetar de mer individuellt. När de arbetar 
tillsammans i gruppen får eleverna möjlighet att både utveckla sina matematiska och 
sociala kunskaper medan under det individuella arbetet har endast de matematiska 
kunskaperna möjlighet att utvecklas. 
  
Elevnära uppgifter som knyter an till elevernas vardag, där matematiken har sin grund i 
det verkliga livet förklarar Kulkin (2016) som en viktig aspekt för att hos eleverna 
skapa motivation till att lösa uppgifterna. Genom att skapa uppgifter som eleverna 
finner meningsfulla och som bygger på deras intressen är chansen större att eleverna 
lyckas lösa uppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Även Bottge (2001) skriver att 
uppgifter i matematik bör vara engagerande för eleverna och att de mer utmanande 
uppgifterna inte bör skjutas upp för länge för att inte missa sammanhanget i 
matematiken. Çaglar (2003) förklarar att eleverna bör ges verkliga problemsituationer 
där de får undersöka riktiga fenomen och problem som de själva anser är intressanta, 
och inte onaturliga uppgifter. Deal och Wismer (2010) skriver att det ofta i elevers 
matematikböcker saknas textproblem som kan kopplas till det verkliga livet. Böckerna 
fokuserar däremot mer på vad som finns tidigare i kapitel och eleverna får därigenom 
endast lära sig och använda metoder som boken presenterar. Mathern och Hansen 
(2007) beskriver en skola med dåliga resultat i matematiken som förändrade sitt 
arbetssätt genom att använda mer undervisning kring problemlösning. Skolan gick från 
att tidigare fokusera på att öva och repetera, vilket hindrade eleverna från att känna 
meningsfullhet, till att genom problemlösningsuppgifter få eleverna engagerade och 
aktiva. Genom detta arbete fick eleverna möjlighet att skapa egna uppfattningar kring 
matematiska begrepp vilket gynnade deras inlärning.  
 
3.4 Elevinteraktion 
Samspel kan ske på flera olika sätt, mellan individ och artefakt (föremål), mellan flera 
individer och mellan en individ och dennes tankar. Samtliga tre är centrala för att nå 
högre kunskap. Enligt Bottge (2001) är elevdiskussioner viktiga när det handlar om att 
utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Diskussioner gör det möjligt för läraren att 
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lyssna på eleverna och höra vad de tänker för att redan vid det här stadiet kunna vägleda 
och stötta dem. Vid elevdiskussioner nöjer sig eleverna ofta inte endast med ett sätt att 
lösa en uppgift på, vilket de för det mesta gör vid enskilt arbete. Elevdiskussioner i 
mindre grupper har även visats ha goda effekter för elever i svårigheter då de får mer tid 
och möjlighet att bygga upp sitt självförtroende att våga uttala sig i en mindre grupp 
istället för i helklass. Däremot behöver elevinteraktionen inte stanna inom gruppen. 
Gade (2010) beskriver hur en elevgrupp samspelar såväl inom gruppen som tillsammans 
med läraren och tillsammans med andra grupper. Eleverna kan, genom denna 
flerdimensionella interaktion, lösa problemuppgifter på nya sätt och på sådana sätt som 
de inte hade kunnat göra om de endast interagerat inom gruppen. 
 
Enligt Rojas-Drummond, Mercer och Dabrowki (2001) kommunicerar och tillägnar sig 
elever kunskap på olika sätt utifrån förståelse och förkunskap i matematik. Något som 
ökar elevernas deltagande i matematiskt tänkande och talande är varierade problem. 
Rojas-Drummond et al. synliggör tre skilda sätt att tala vid problemlösning i grupp. 
Diskussionssamtal är det första, vilket innebär att eleverna inte är eniga och att de ser 
sig själva som individuella beslutsfattare. Det andra sättet är kumulativt samtal som 
kännetecknas av att eleverna positivt men okritiskt bygger på vad andra elever i gruppen 
har sagt. Det här sättet karakteriseras av bekräftelser, repetitioner och utarbetande. 
Utvecklande samtal är det sista sättet och det innebär att elever intresserar sig för 
varandras idéer på ett kritiskt men konstruktivt sätt. I den här typen av samtal 
presenteras förslag och uttalanden för gemensam övervägning. 
 
3.5 Laborativt material 
Rystedt och Trygg (2010) beskriver att laborativt material ska bidra till att eleverna 
lättare förstår matematikens abstrakta natur samt hjälpa dem att bli bättre problemlösare. 
Författarna beskriver även att effekten av laborativt material i matematikundervisning 
avgörs av hur elever och lärare arbetar med det i ändamålsenliga och meningsfulla 
sammanhang. Vidare förklaras att införandet av laborativt material inte medför snabba 
positiva resultat av elevernas matematiska förståelse eftersom eleverna måste ges 
utrymme att reflektera över sitt eget användande av materialet. Det är först när eleverna 
kan reflektera över sitt användande av materialet som matematisk förståelse uppnås.  
 
Enligt Caswell (2007) har flera forskare argumenterat för elevers fortsatta engagemang 
med hjälp av laborativt material då det skapar en djupare förståelse för matematiska 
begrepp. Författarens erfarenhet av användningen av laborativt material i 
matematikundervisningen är att det effektivt engagerar eleverna och hjälper dem att 
bygga broar mellan konkret och abstrakt förståelse inom matematiken. Författaren ger 
exempel på hur laborativt material kan användas inom matematikområdet bråk. I de 
tidiga skolåren presenteras bråk tillsammans med laborativt material. I takt med 
elevernas stigande ålder ändras arbetssättet och innefattar mer skriftliga aktiviteter med 
abstrakta representationsformer som siffror och symboler. Dock behöver många elever 
fortfarande det laborativa materialet för att fördjupa sin förståelse kring det matematiska 
innehållet.  
 
Carbonneau, Scott och Selig (2013) skriver att användningen av laborativt material ofta 
påstås vara ett effektivt tillvägagångssätt för att förbättra elevernas matematiska 
kunskaper. Laborativt material har påståtts underlätta inlärning genom att det stödjer 
utvecklingen av elevernas abstrakta tankegångar samt att det stärker elevernas 
kunskaper om den verkliga världen. Däremot är belägg som stödjer användningen av 
laborativt material inkonsekventa. Detta gäller särskilt att laborativt material ska vara 
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gynnsamt vid genomgångar, då det inte har observerats med likartade utfall. 
Carbonneau, Scott och Seligs studie har visat att användandet av laborativt material vid 
matematikgenomgångar i jämförelse med genomgångar utan laborativt material har 
resulterat i tre olika utfall. Det första utfallet innebär att det är en fördel att använda 
laborativt material. Det andra utfallet visar ingen skillnad mellan att använda och att inte 
använda laborativt material. Det tredje utfallet visar att elevernas inlärning minskar vid 
användandet av laborativt material. Dessa motsägelser kan bero på exempelvis vilken 
typ av material läraren använder, elevernas ålder eller hur bra genomgången är. 
 
3.6 Gruppstorlek och gruppsammansättning 
När elever ska arbeta med problemlösning i grupp finns det flera faktorer för läraren att 
ta hänsyn till vid gruppsammansättningen. Fridberg, Thulin och Redfors (2017) 
presenterar en studie som beskriver en aktivitet som genomförts två gånger. Det som 
skiljde vid de olika tillfällena var antalet elever i grupperna. Vid det ena tillfället bestod 
grupperna av endast två elever medan vid det andra tillfället var det fem till sex elever i 
grupperna. I de större grupperna var det nödvändigt för pedagogerna att lägga ett större 
fokus på turtagning, placering i rummet och med aktiviteten än vid tillfället med enbart 
två elever i varje grupp. Studien visar att gruppstorlek är en nödvändig faktor att ta 
hänsyn till vid aktiviteter, framförallt när aktiviteterna riktar sig till yngre elever då de 
ofta behöver stöd i det sociala samspelet. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 
förklarar även att det är lättare för en pedagog att improvisera och upprätthålla ett gott 
samspel och en god kommunikation om eleverna är i mindre grupper.  
 
Att elever får arbeta med matematiska uppgifter genom grupparbete menar Samuelsson 
och Forslund Frykedal (2014) är fördelaktigt eftersom det aktiva deltagandet möjliggör 
ett ökat lärande. Genom aktiviteter i grupp får eleverna möjlighet att diskutera hur de 
löser en uppgift, repetera tillsammans, hitta nya lösningar samt argumentera. På så vis 
tillägnar sig eleverna innehållet i större utsträckning än vad de hade gjort om de arbetat 
individuellt. Hur elever samtalar och deltar är beroende av deras förståelse för 
matematik. I en studie uppmärksammade Cozza och Oreshkina (2013) att elevernas 
verbala yttrande fungerade som scaffolding vid problemlösning i grupp. Det blir därför 
tydligt att goda och fungerande grupper kan leda till att elevernas deltagande samt deras 
förmåga att tänka och samtala om matematik blir bättre. Ett tillvägagångssätt som 
betonas av Hwang, Chen och Hsu (2006) är det kollaborativa lärandet för att förbättra 
elevernas problemlösningsförmåga. Zollman (2009) redogör för att grupparbete skapar 
tillfälle för eleverna att förstå att det finns många olika metoder för att lösa ett problem. 
När elever ges möjlighet att först få utgå från sitt eget tänkande och därefter reflektera, 
omorganisera och omvärdera sina strategier och tankar kan eleverna förbättra sin 
problemlösningsförmåga. 
 
3.7 Sociomatematiska normer 
Sociomatematiska normer är specifika normer som förekommer under 
matematiklektioner. Cobb och Yackel (1996) som myntade begreppet förklarar att det 
finns en skillnad mellan sociala normer och sociomatematiska normer. För att påvisa 
skillnaden kan exempelvis en social norm vara att eleven kan redogöra och uttrycka sina 
tankar i skolan och i klassrummet. När denna norm förekommer i 
matematikundervisning handlar normen om att eleven kan ge och uttrycka vad som 
antas vara en godtagbar matematisk förklaring. Normen under matematiklektionen blir 
istället för en social norm en sociomatematisk norm som påverkar undervisningen. 
Makar, Bakker och Ben-Zvi (2015) redogör för lärarens betydelse för att skapa goda 



  
 

 7 

och positiva sociomatematiska normer. De betonar vikten av att läraren synliggör sina 
förväntningar på eleverna och att läraren uppmärksammar elevernas agerande i relation 
till sina förväntningar. Vidare beskrivs av Levenson, Tirosh & Tsami (2009) att 
interaktionen mellan elev och lärare är av stor betydelse. Författarna förklarar att när en 
lärare ger positiv respons på en elevs matematiska förmåga förmedlas en uppfattning till 
eleven att en sådan förklaring och/eller uträkning är av god karaktär. Kang och Kim 
(2016) förklarar att denna uppfattning också kan förmedlas till eleven genom lärarens 
undervisning och de olika val av matematiskt innehåll, instruktioner och metoder som 
läraren gör. 
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4 Teori 
I det här kapitlet kommer sociokulturell teori att presenteras och motiveras. Denna teori 
ligger till grund för studien. Den sociokulturella teorin kommer även att kopplas till det 
aktuella matematiska innehållet problemlösning, för att förklara sammanhanget som 
studien befinner sig i. 
 
4.1 Sociokulturell teori med Lev Vygotskij (1896-1934)  
Wang, Bruce och Hughes (2011) förklarar att i den sociokulturella teorin anses sociala 
interaktioner med individer eller artefakter nödvändiga för att uppnå kunskap. En 
väsentlig utgångspunkt i den sociokulturella teorin är att inlärning och utveckling 
uppstår genom att elever samspelar med andra individer, händelser, artefakter och 
kulturer i en kollaborativ miljö. Den kognitiva utvecklingen kan inte separeras från det 
historiska, kulturella och sociala sammanhanget. Teorin utgår från att använda kulturellt 
skapade redskap som exempelvis symboler, tecken och språk. Utveckling och inlärning 
äger rum på två olika plan där det första planet är ett socialt plan där människor 
samspelar med varandra. På det andra planet, vilket benämns som det psykologiska, 
sker utvecklingen inom individen. Denna process är både ett socialt sammanhang men 
även en individuell metakognition. Det andra planet kan därmed inte äga rum utan det 
första planet. 
 
Ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är proximal utvecklingszon. 
Vygotskij (1978) förklarar den som avståndet mellan vad individer på egen hand kan 
uppnå i jämförelse med vad de kan uppnå med stöd av en mer kunnig. Den proximala 
utvecklingszonen existerar inte på egen hand utan den måste skapas, vilket kan ske 
genom god undervisning.  
  

”It is the distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of 
potential development as determined through problem solving 
under adult guidance or in collaboration with capable peers.” 
(Vygotskij, 1978, s.86) 

 
Jakobsson (2012) förklarar att den proximala utvecklingszonen ofta missuppfattas då 
det råder en uppfattning om att det endast är de mindre kunniga som utvecklas i en 
sådan situation. Samtliga deltagare i lärandesituationen befäster nya kunskaper eftersom 
individerna i ett sådant samspel måste omformulera sig, förklara, argumentera och tänka 
om. Att samtala med andra individer i lärandesituationer kan därmed bidra till nya 
tankar och att alla deltagare ser på kunskapen på nya sätt.  
 
Inom den sociokulturella teorin talas det även om begreppet mediering. Melander 
(2013) förklarar att mediering sker hela tiden mellan olika individer men även mellan 
individer och artefakter. Mediering är den process där kunskap eller information 
förmedlas till individer. Mediering är ett nödvändigt förlopp eftersom varje individ 
måste förstå kunskapen och då måste kunskapen förmedlas till individen vilket den kan 
göra antingen genom artefakter eller genom språket. Mediering kan ske på både en 
social nivå där det sker mellan individer, men också på en kulturell nivå där mediering 
sker genom externa artefakter såsom böcker, leksaker eller skyltar. Jakobsson (2012) 
förklarar att inom den sociokulturella teorin syftar mediering och lärande till att kunna 
använda kulturella artefakter på ett mer avancerat sätt. På så vis uppfattas lärande som 
en utveckling av en individs förmåga att använda och tänka utifrån språk, teorier och 
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begrepp som i sin tur blir verktyg för att kunna analysera, förstå och lösa vardagliga 
problem.  
 
Jakobsson (2012) beskriver att det är vanligt att yngre barn använder artefakter såsom 
stenar, fingrar och mynt för att exempelvis lära sig talmängder och för att kunna utföra 
räkneoperationer. Användandet av dessa artefakter upphör successivt i takt med att 
barnen approprierar kunskapen. Säljö (2014) beskriver att begreppet appropriering 
syftar till att lära sig bemästra ett fysiskt eller intellektuellt redskap. Det innebär att 
individen kan använda kunskapen i vissa situationer och för skilda syften. Vidare 
förklaras att appropriering av begrepp, färdigheter eller artefakter inte nödvändigtvis 
behöver vara en avslutad process utan kan istället pågå under en längre tid. 
Appropriering kan därmed betraktas som en process som sker stegvis där en individ blir 
bekant med ett redskap. Under processen lär sig individen att tillämpa redskapet i olika 
aktiviteter och processer. På så vi skapas gradvis en större förståelse för hur redskapen 
kan brukas på ett effektivt sätt. I olika situationer, där individer samspelar med 
varandra, skapas i varje situation en möjlighet att ta till sig ny kunskap från andra. 
Jakobsson (2012) menar att det är viktigt att vara medveten om att det inte är den 
enskilda artefakten som approprieras utan de medierande möjligheterna som finns hos 
de olika artefakterna.  
 
4.2 Motivering till vald teori 
OECD (2017) beskriver att enligt Vygotskijs teoretiska ramverk är problemlösning en 
social process. När eleverna delar med sig av sina idéer till varandra kan de lösa 
problem tillsammans som de annars inte hade klarat på egen hand. För att detta ska vara 
möjligt är det nödvändigt att eleverna i gruppen kommunicerar med varandra. Den 
individuella potentialen uppfylls genom interaktionsprocesser med hjälp från 
omgivningen och från olika redskap.  
 
Den svenska läroplanen från 2011 har många drag från den sociokulturella teorin. 
Skolverket (2017) redogör genomgående i läroplanen och i kursplaner för betydelsen av 
språket och det sociala samspelet för att eleverna ska nå kunskap. Genom språket och 
det sociala samspelet ges eleverna möjlighet att tänka, argumentera, reflektera samt 
resonera. Språket och det sociala samspelet blir därför två betydelsefulla verktyg för 
elevernas kunskapsutveckling. 
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5 Metod 
I det här kapitlet presenteras studiens valda metoder, studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet samt etiska principer som tagits hänsyn till.  
 
5.1 Urval 
I studien deltog tre olika skolor från tre olika kommuner i sydöstra Sverige. Studien 
genomfördes i två klasser i årskurs 3 samt i en klass i årskurs 2. Urvalet av skolor var ett 
bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) beskriver att bekvämlighetsurval är ett urval 
som utgår från att forskaren väljer det första studieobjektet som finns till hands. Inslag 
av bekvämlighet finns troligen i de flesta urvalsprocesser då hänsyn till tid och pengar 
ofta tas. Att bekvämlighetsurval blev aktuellt för denna studie berodde på att det fanns 
en önskan om ett högt deltagarantal för att kunna ge studien en bredd och ett djup. De 
skolor som blev aktuella för studien hade studiens författare sedan tidigare en god 
relation med. 
 
5.2 Educational design research 
Studien är en form av educational design research där vissa delar har uteslutits för att 
passa studiens syfte. McKenney och Reeves (2012) beskriver hur educational design 
research genomförs i miljöer där lärande sker, som exempelvis klassrum i skolan och 
onlinekurser. Forskning av detta slag har i syfte att utveckla användbar kunskap som är 
relevant för didaktiken i skolan. I educational design research används ett flertal olika 
metoder då alla lärandemiljöer är komplexa och olika. I och med detta har forskningen 
ofta hög naturlig trovärdighet då testerna är utförda i de naturliga och verkliga miljöerna 
som forskningen sedan ska appliceras på. En educational design research består av tre 
olika faser. Den första fasen handlar om att undersöka det tänkta problemet. I denna fas 
ska den nuvarande miljön undersökas och analyseras i relation till kunskap och 
praktiker. Den andra fasen innebär att utveckla och designa designprinciper för att hitta 
lösningar och förklaringar. Designprinciper ger en rekommendation för hur forskaren 
ska ta sig an ett antal problem i olika miljöer. Tredje och sista fasen bygger på 
utvärdering och analysering av empirisk data som har samlats in genom tester kopplat 
till designprinciperna.  
   
Empirin som denna studie bygger på samlades in i elevernas vanliga skolmiljö och hade 
syftet att synliggöra vilka klassrumsaspekter som var viktiga för att eleverna ska kunna 
arbeta med och lösa problemlösningsuppgifter. Den första fasen ägde rum under en 
VFU-period på fem veckor. Under denna tid analyserades miljön och klassrumsklimatet 
genom att författarna fick en tydlig inblick då de intog en lärarroll i klasserna. Under 
den andra fasen framställdes de olika designprinciperna utifrån det som synliggjordes i 
den föregående litteraturstudien med koppling till den nuvarande studiens syfte och 
frågeställning. Under den tredje och sista fasen utvärderades och analyserades den 
insamlade empirin.  
 
Designprinciperna som framtogs för studien var: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material. 
5. Eleverna arbetar i par.  
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De tre första designprinciperna var konstant närvarande under samtliga lektioner som 
genomfördes. Tidigare litteraturstudie visade att dessa tre är nödvändiga för att skapa 
goda lärandesituationer inom matematisk problemlösning, utifrån det sociala samspelet. 
Studiens syfte var att testa designprincip fyra och fem och därför varierades dessa 
mellan lektionerna. När punkt fem exkluderades innebar det att eleverna arbetade i 
större grupper om ungefär fyra till sex elever i varje grupp.  
 
5.3 Insamlingsmetod – strukturerad observation 
Studien hade en kvalitativ metod. Jacobsen (2017) skriver att kvalitativa data samlas in 
med hjälp av ord. Ett av de grundläggande sätten vid datainsamling i en kvalitativ 
metod är observationer. Användandet av observation som insamlingsmetod innebär att 
studera människor och hur de beter sig i olika situationer.  
 
Studiens insamlingsmetod var strukturerade observationer. En strukturerad observation 
innebär att forskare studerar specifika situationer där deltagare utför handlingar. 
Forskaren deltar inte i handlingarna. Den kan utföras i en naturlig eller konstruerad 
miljö. En strukturerad observation kräver mycket förarbete då observationsschema med 
tillhörande kategorier måste konstrueras i samhörighet med studiens syfte och 
frågeställning. Vid framställandet av observationsscheman är det viktigt att ha i åtanke 
att alla deltagare ska observeras på samma sätt. Innan observationen genomförs måste 
forskarna ta ställning till hur mycket information deltagarna ska delges kring 
observationens syfte (Grønmo, 2006). Observationerna genomfördes i tre olika klassers 
klassrum, vilket innebar att de skedde i elevernas naturliga miljö. Samtliga 
observationer ägde rum på förmiddagen. Innan observationerna genomfördes 
utformades ett observationsschema som byggde på studiens syfte och frågeställning. 
Kategorierna i schemat kopplades till de utvalda klassrumsaspekterna och 
designprinciperna, laborativt material och gruppstorlek. Observationsschemat 
möjliggjorde för observatörerna att vid samtliga tillfällen observera och fokusera på 
samma företeelser. Författarna valde att inte informera eleverna kring vilka punkter som 
skulle observeras. De fick heller ingen information om studiens syfte och frågeställning. 
Författarna tog detta beslut för att minska påverkan på elevernas naturliga agerande. 
Hade de delgetts information om att deras användning av laborativt material skulle 
observeras och analyseras skulle det troligtvis resultera i en högre användning av 
materialet än i en vanlig klassrumssituation.  
 
5.4 Förberedelser  
Innan studien kunde genomföras skrev studiens författare inledningsvis en blankett för 
att vårdnadshavare och elever skulle kunna ge sitt samtycke till deltagande i studien. 
Blanketten skrevs i enlighet med de forskningsetiska principerna (God forskningssed, 
2017) och återfinns i Bilaga A. De tre olika författarna till studien delade sedan ut 
blanketterna i respektive VFU-klass när den verksamhetsförlagda utbildningen inleddes. 
Eleverna fick vid detta tillfälle även förklarat för sig vad studien innebar och att de när 
som helst under studiens gång kunde välja att avsluta deras medverkan. Därefter gjordes 
grupper utifrån de som gett sitt samtycke. Studiens författare konstruerade grupper för 
respektive VFU-klass där de hade genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning. 
 
Därnäst valdes designprinciper för studien. Dessa designprinciper presenterades i 5.2 
Educational design research. Efter att designprinciper bestämts valdes olika 
problemlösningsuppgifter ut. Nio uppgifter valdes ut då eleverna arbetade med tre 
uppgifter vid varje tillfälle. Uppgifterna hämtades från NCM:s Kängurumatte. De är 
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tagna från de två olika nivåerna “Milou” och “Ecolier” och åren 2017, 2016, 2015, 2014 
och 2012. När de olika uppgifterna valdes ut var ambitionen att hitta uppgifter av olika 
karaktär. Två av uppgifterna på vardera lektion var textuppgifter där eleverna behövde 
tänka i flera steg. En av uppgifterna var mer logiskt tänkande där eleverna skulle 
abstrahera sitt räknande. När uppgifterna valts ut genomfördes en lottning från de olika 
områdena för att se vilken uppgift som skulle genomföras under respektive lektion. 
Syftet med lottningen var att undgå att studiens författares förförståelse skulle vägleda 
och styra vilken uppgift som hamnade under vilken designprincip och på så vis påverka 
resultatet. Uppgifterna presenteras i Bilaga B.  
 
När designprinciperna, problemlösningsuppgifterna och grupperna bestämts 
formulerades ett observationsschema utifrån studiens syfte. Då det var variationen av 
två designprinciper som studerades fokuserade observationsschemat främst på dessa 
två. Användandet av observationsschema underlättade för alla tre observatörer då de 
tittade på samma saker. Observationsschemat innehöll fem punkter och det återfinns i 
Bilaga C. Punkterna var:  

- Hur många gånger får eleverna hjälp? 
- Hur många gånger använder eleverna materialet? Hur använder de materialet? 
- Vem är det som pratar? 
- Hur interagerar eleverna med varandra? 
- Andra observationer.  

 
5.5 Lektioner 
Nedan presenteras de tre lektioner som genomfördes och vilka designprinciper som 
inkluderades eller exkluderas under dem. I tabell 1 nedanför redovisas vilka 
designprinciper som var aktuella för respektive lektion. Ett kryss innebär att 
designprincipen var inkluderad i lektionen.  
  

Designprinciper Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 

Läraren finns 
tillgänglig för att 
stötta eleverna. 

x x x 
Uppgifterna är 
elevnära och lagom 
utmanande. 

x x x 
Eleverna får möjlighet 
att interagera med 
varandra. x x x 
Eleverna har tillgång 
till för uppgiften 
lämpligt laborativt 
material. 

 x x 
Eleverna arbetar i par. x  x 
Tabell 1. Vilka designprinciper är inkluderade i respektive lektion.  
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Varje lektion innehöll tre problemlösningsuppgifter. Samtliga lektioner på skola A 
inleddes med att de elever som gett samtycke till att delta i observationen förflyttade sig 
till ett annat rum än det ordinarie klassrummet. På skola B och C genomfördes 
lektionerna i ordinarie klassrum. Eleverna fick presenterat för sig att de skulle jobba 
med problemlösning. Läraren förklarade att de uppgifter som eleverna skulle arbeta med 
inte hade en särskild metod som var rätt att använda utan att det kunde finnas många 
olika sätt att lösa uppgifterna på. Läraren fanns med som stöd under samtliga lektioner. 
Eleverna fick under lektion 1 och 3 information om att de skulle arbeta i par. De 
arbetade i samma par under dessa lektioner. På skola B fanns det under lektion 1 en 
grupp som bestod av tre elever och på skola C fanns det under både lektion 1 och 3 en 
grupp som bestod av tre elever. Under lektion 2 arbetade eleverna i större grupper. På 
skola A var eleverna fyra i varje grupp. På skola B var det fem elever i varje grupp och 
på skola C bestod grupperna av fem eller sex elever. Under lektion 2 och 3 fick eleverna 
även information om att de kunde använda sig av laborativt material. Det tilldelade 
materialet på lektion 2 var papper, sax, gummileksaker, små klossar/kuber och 
tandpetare. På lektion 3 var materialet papper, sax, 100-ruta, spelpjäs och stenar. När 
eleverna satt sig i sina grupper/par delades den första uppgiften ut med ett tillhörande 
lösblad att skriva svar och uträkningar på. På lektion 2 och 3 delades även det laborativa 
materialet ut. Efterhand som eleverna blev klara med en uppgift delades nästa uppgift 
ut. Varje grupp skrev samtliga tre svar på ett lösblad. På skola A avslutades lektionerna 
med att läraren samtalade med varje grupp enskilt om uppgifterna efter att de lämnat in 
sina lösblad med svar och uträkningar på. På skola B och C hölls en gemensam 
diskussion om uppgifterna i helklass efter att samtliga grupper lämnat in sina lösblad. 
 
5.5.1 Anpassning  
Eftersom observationerna genomfördes i olika årskurser och klasser med olika 
förutsättningar gjordes en anpassning. I årskurs 2 fick eleverna till varje uppgift olika 
svarsalternativ. Detta medförde att de hade en utgångspunkt när de började arbeta med 
uppgifterna och kunde ta hjälp av svaren för att välja strategi och på så vis komma fram 
till ett svar. Denna möjlighet fanns inte i klasserna i årskurs 3. Där fick eleverna arbeta 
med uppgifterna utan svarsalternativ. I årskurs 2 pratade läraren enskilt med varje grupp 
efter att de arbetat klart med alla tre uppgifterna under lektionen. Läraren och eleverna 
pratade om uppgifterna, vad som var svårt, och hur de hade löst dem. Detta gjordes 
enskilt med grupperna då det tog olika lång tid för dem att lösa uppgifterna. I klasserna i 
årskurs 3 diskuterade läraren och eleverna avslutningsvis de olika uppgifterna, 
lösningarna och metoderna som eleverna använt.  
 
5.5.2 Bortfall 
Vid undersökningar med större deltagarantal är det sannolikt att det sker ett bortfall. Vid 
observationer handlar bortfallet om att personer som ska observeras blir sjuka eller 
väljer att inte delta om de vet att de observeras (Kylén, 2004). På de tre olika skolorna 
skedde det ett bortfall av elever som inte deltog i studien. Den första anledningen 
berodde på att elever inte lämnat in samtyckesblanketten eller att elever lämnat in 
samtyckesblanketten men inte ville delta. På skola A var det här bortfallet 50 %, på 
skola B 5 % och på skola C 19 %. Den andra anledningen till bortfall berodde på att 
elever var frånvarande. Under lektion 1 och 3 på skola A ökade det totala bortfallet från 
50 % till 70 % då ytterligare fyra elever inte deltog trots att de lämnat in 
samtyckesblanketten. Under lektion 2 på skola A ökade det totala bortfallet från 50 % 
till 60 % då ytterligare två elever inte deltog trots att de lämnat in sitt samtycke att delta. 
Under lektion 1 på skola B var två elever frånvarande vilket gjorde att bortfallet ökade 
från 5 % till 15 % under den specifika lektionen. Under lektion 2 på samma skola var 
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ytterligare fyra elever frånvarande vilket innebar att bortfallet blev 25 % under den 
lektionen. Under lektion 3 på skola B var en elev frånvarande vilket medförde ett 
bortfall på sammanlagt 10 %. Under lektion 3 på skola C var två elever sjuka vilket 
gjorde att bortfallet ökade från 19 % till 29 % under den specifika lektionen. Möjliga 
orsaker till bortfallet diskuteras i 7.2 Metoddiskussion. 
 
5.6 Analysverktyg 
De tre lektionerna som genomförts på tre olika skolor har analyserats utifrån de 
sociokulturella begreppen proximal utvecklingszon, mediering samt appropriering. I 
denna studie har fokus legat på elevinteraktion och samarbete i både par och större 
grupper för att synliggöra eventuella skillnader. Fokus har även legat på användandet av 
laborativt material. Under de olika lektionerna har eleverna haft varierad tillgång till 
laborativt material. Detta för att kunna synliggöra och analysera eventuella skillnader 
över hur artefakter bidragit till att eleverna kunde mediera kunskap och lösa uppgifter. 
Genom att de olika designprinciperna, gruppstorlek och laborativt material, varierades 
kunde eventuella skillnader synliggöras och analyseras. Detta bidrog till ökad förståelse 
för hur elever kan appropriera kunskap på ett effektivt sätt. 
 
5.6.1 Deduktiv ansats 
Studien hade en deduktiv ansats. Jacobsen (2017) skriver att den deduktiva ansatsen 
innebär att gå från teori till empiri, vilket betyder att empirisökandet styrs av teoretiska 
antaganden. Det förutsätter att forskaren eller forskarna har en given teori innan 
datainsamlingen inleds. Emsheimer och Göhl (2014) förklarar att den deduktiva 
ansatsen innebär att lägga en vald teori på verkligheten och, utifrån teorin, skapa 
förståelse för en situation. Teorin som applicerades på verkligheten i studien var den 
sociokulturella teorin. 
 
5.7 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär att data som nyttjas är i linje med 
studiens forskningsfråga, vilket innebär att studien mäter det som den är avsedd att 
mäta. Eftersom kvalitativ forskning till viss utsträckning är subjektiv bör det finnas 
garantier för att säkerställa trovärdighet. Att data har producerats och kontrollerats 
enligt god praxis är en sådan garanti (Denscombe, 2016). Studiens data som resultat och 
analys utgår från har inhämtats från nio olika observationer på tre skolor i tre olika 
kommuner. De lektioner som ägde rum under observationerna har sin utgångspunkt i 
matematisk problemlösning och socialt samspel. Detta innehåll var nödvändigt att 
studera för att besvara studiens syfte och frågeställning. Vid varje lektionstillfälle var 
alltid minst två av studiens författare närvarande. Detta för att den som höll i lektionen 
skulle fokusera på att genomföra den bästa möjliga lektionen medan den andra 
observerade och antecknade det som skedde. För att säkerställa studiens trovärdighet 
har de fyra forskningsetiska principerna följts vilket redovisas i punkt 5.8 Etiska 
principer. Artiklarna som utgör studiens litteraturbakgrund är alla från år 2000 och 
framåt. De är även alla peer-reviewed, vilket betyder att andra forskare också har 
granskat artiklarna.  
 
Att en studie är tillförlitlig innebär enligt Denscombe (2016) att resultatet och slutsatser 
kan återskapas av andra forskare vid andra tillfällen. För att en studie ska påvisa hög 
tillförlitlighet är det nödvändigt att metod, resultat och analys beskrivs tydligt. I studien 
beskrivs alla steg i metoden på ett utförligt och systematiskt sätt för att skapa 
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tillförlitlighet hos läsaren. Resultat och analys går hand i hand och har forskningsfrågan 
i fokus.  
 
5.8 Etiska principer 
Studien tog hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. God 
forskningssed (2017) beskriver de forskningsetiska principerna vilka syftar till att 
förmedla normer för förhållandet mellan undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och 
forskaren. Detta för att vid eventuell konflikt ge förutsättningar för en god avvägning 
mellan forskningskravet och individskyddskravet. De fyra forskningsetiska principerna 
är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att alla deltagare informeras om studiens syfte samt om 
deras uppgift och rättigheter. Innan studien påbörjades informerades eleverna och 
vårdnadshavare om detta. Elevernas vårdnadshavare fick informationen genom ett 
hemskickat missivbrev där studien beskrevs (se Bilaga A). De fick även 
kontaktuppgifter till studiens författare samt deras handledare för att kunna ställa 
eventuella frågor. God forskningssed (2017) skriver att samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva och vårdnadshavare fått ge sitt samtycke om deltagande i studien. 
Vårdnadshavare och elever fick ge sitt samtycke genom att skriva under hemskickat 
samtyckesformulär. De hade även rättigheten att avsluta deltagandet i studien trots 
tidigare givet samtycke. God forskningssed (2017) förklarar att konfidentialitetskravet 
syftar till att personuppgifter och information används konfidentiellt. Elevernas svar på 
problemlösningsuppgifterna var anonyma och det gick inte att urskilja vilken elev som 
deltog i vilken grupp. Elevernas namn eller personbeskrivningar skrevs inte fram i 
observationsprotokollen, vilket innebar att elevernas uppgifter hanterades enligt 
konfidentialitetskravet. God forskningssed (2017) beskriver att nyttjandekravet innebär 
att uppgifterna endast får användas till studiens syfte. Elevlösningarna har endast 
använts för att kunna besvara studiens syfte. 
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6 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av 
nuläget i skolorna och därefter redogörs utfallet av de tre lektionerna för samtliga 
skolor. Avslutningsvis analyseras varje lektion med tillhörande designprinciper utifrån 
de sociokulturella begreppen proximal utvecklingszon, mediering och appropriering.  
 
6.1 Presentation av nuläget i skolorna 
Nedan kommer de tre olika skolornas nuläge att presenteras. Skolorna ligger i tre olika 
kommuner med olika förutsättningar. En av klasserna som observerades är en årskurs 2 
och de två andra klasserna är årskurs 3.  
 
6.1.1 Skola A 
Klassen på skola A är en årskurs 2 med 20 elever. I klassen finns ett flertal elever som 
har svenska som andraspråk. Klassen har under de två första skolåren bytt lärare ett 
flertal gånger. Att arbeta i grupp och/eller i par är för klassen främmande. Eleverna är 
sedan tidigare vana vid att arbeta enskilt i sin egen matematikbok. Eleverna är även inte 
vana vid att arbeta med laborativt material. De få elever som arbetat med laborativt 
material har mött det ett fåtal gånger hos specialpedagog. 
 
6.1.2 Skola B 
På skola B består den observerade klassen av 20 elever som går i årskurs 3. Klassen har 
under alla tre åren i skolan haft samma lärare och endast en elev är nyinflyttad sedan två 
år tillbaka. Klassen arbetar med ett kooperativt arbetssätt där de arbetar i olika grupper 
och ska se varandra som läranderesurser. Målet är att de ska lära sig av och med 
varandra. De arbetar i olika stora grupper, med olika klasskompisar, där de ligger på 
olika kunskapsnivåer. Detta innebär att de har mycket erfarenhet av att samarbeta. 
Klassen har tillgång till laborativt material i klassrummet men det är inget som de är 
vana vid att använda under matematiklektionerna. Eleverna är dock vana vid att 
diskutera och hitta flertal lösningar för att visa på variationen inom matematiken.  
 
6.1.3 Skola C 
Klassen på skola C består av 21 elever och är en årskurs 3. Eleverna har under de första 
skolåren bytt lärare ett antal gånger. Det finns en elev som har svenska som andraspråk. 
I klassrummet finns tillgång till laborativt material av olika slag där eleverna själva får 
gå och hämta om de tycker att de behöver det. Detta innebär att eleverna är vana vid att 
använda laborativt material i matematiken. Under matematiklektionerna arbetar 
eleverna oftast enskilt, däremot förekommer par- och grupparbeten i andra skolämnen.  
 
6.2 Redovisning av resultat 
Nedan presenteras resultatet från de tre lektionerna på skola A, B och C. Varje skola 
redovisas för sig, i bokstavsordning. Inledningen för varje skola är ett sammanfattande 
diagram där olika aspekter som observerats redovisas. Diagrammen redovisas i 
procentform för att kunna jämföras trots olika stora klasser. Procenten visar hur stor 
andel av grupperna som berör den aktuella aspekten. Under diagrammen kommer en 
djupare beskrivning av lektionerna. Diagrammen består av fyra punkter som har 
utformats utifrån observationsschemat som användes under alla nio observationer. Den 
första observationspunkten är får gruppen hjälp? Det kan innebära både att gruppen 
uttryckligen ber läraren om hjälp eller att läraren märker att eleverna behöver hjälp och 
går dit. Den andra punkten är använder gruppen materialet? För att en grupp ska räknas 
till att använda det laborativa materialet behöver de endast på något sätt röra vid 
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materialet och samtala om det kopplat till uppgiften. Den tredje observationspunkten är 
kommunicerar deltagarna i gruppen om det matematiska innehållet? Det räcker att 
eleverna någon gång under uppgiften kommunicerar. När eleverna arbetar i större 
grupper räcker det med att två av eleverna samtalar om det matematiska innehållet för 
att det ska räknas som kommunikation. Den fjärde punkten är samarbetar eleverna i 
gruppen? Även här räcker det att eleverna någon gång under uppgiften samarbetar. När 
eleverna arbetar i större grupper räcker det med att två av eleverna samarbetar för att det 
ska räknas som ett samarbete. Samarbetet är inräknat även om det inte är välfungerande. 
I Bilaga D återfinns tabeller över andel rätt svar på de olika lektionerna och uppgifterna 
samt hur stor andel av de grupper som svarat rätt som fick hjälp. Samtliga uppgifter 
finns redovisade i Bilaga B.   
 
6.2.1 Skola A 

 
Figur 1. Observerade aspekters procentsatser på skola A. 
  
Lektion 1 
Under den första lektionen arbetar eleverna i par utan tillgång till laborativt material. 
Uppgift 1:1 går ut på att avgöra vilken linje som är längst. På uppgift 1:2 ska eleverna 
räkna ut hur många fler barn det behövs för att bilda sex jämna lag till en turnering. 
Uppgift 1:3 handlar om att räkna ut längden på Jans halsduk.  
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 1:  

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 1:  

4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material. 
 
En tredjedel av grupperna får hjälp av läraren. All hjälp sker under uppgift 1:2. Ett 
exempel är en grupp som inledningsvis pratar om uppgiften men har olika förslag på 
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metoder vilket leder till att de skiljer sig åt och jobbar på olika håll, då de inte förstår 
varandra. “Du kanske inte förstår min uträkning” säger en elev och visar sin lapp med 
sin uträkning. Den andra eleven uttrycker att den inte förstår och fortsätter sedan att 
räkna på sitt sätt. Därefter ber gruppen om hjälp då de inte kommer vidare i arbetet. 
Läraren stöttar dem och uppmanar dem att arbeta tillsammans. Efter att de läst uppgift 
1:2 ytterligare en gång förstår den ena eleven vad de ska göra och börjar räkna. Den 
andra eleven ifrågasätter och håller inte med vilket gör att den första eleven blir osäker 
på sin metod och det resulterar i att de inte kommer fram till något svar. Gruppen ber 
om hjälp ytterligare en gång. De får då hjälp med att hitta rätt metod samt uppmaning 
till att kontrollräkna. Läraren hjälper eleverna med att välja räknesätt då en elev räknar 
subtraktion istället för addition. Eleverna adderar 19 och 13 och får det till 22. Läraren 
ber dem att räkna en gång till och de kommer då fram till sätt svar. Därefter vet de inte 
hur de ska gå till väga. Läraren lotsar eleverna genom att fråga dem vilket tal i sexans 
tabell som kommer efter 32. En elev säger att det är 36 och förstår då att det behövs fyra 
barn till. De andra grupperna tillkallar endast läraren när de är färdiga med en uppgift 
och vill ha en ny.  
 
I två av grupperna tar en elev kommando vilket ger två olika utfall. I den ena gruppen är 
det endast denna elev som arbetar och “kör över” den andra. Det sker inget samarbete 
alls. När lektionen börjar försöker elev 1 att bidra och arbeta tillsammans med elev 2 för 
att lösa uppgiften. Elev 2 lyssnar dock aldrig på elev 1 utan arbetar för sig själv. “Jag 
tror att det är C” säger elev 1. ”Nej det är det inte” säger elev 2 och skriver ner sitt 
svar på pappret och hämtar sedan en ny uppgift. Elev 1 slutar försöka efter att de har 
påbörjat uppgift 1:2. De börjar med att sitta tillsammans med uppgiften men när elev 1 
blir avbruten slutar hen att kolla på uppgiften och börjar att leka med sin penna och 
vänder sig bort från elev 2. Elev 1 skiftar sitt fokus till annat medan elev 2 arbetar på 
och försöker lösa uppgifterna. I den andra gruppen där en elev tar kommando fungerar 
samarbetet på ett helt annat sätt. Elev 2 tillåter elev 1 att bestämma samtidigt som elev 1 
hela tiden vill försäkra sig om att elev 2 förstår och håller med. “Jag tror det är C, vad 
tror du?” säger elev 1 och elev 2 nickar instämmande.  
 
Lektion 2 
Under den andra lektionen arbetar eleverna i större grupp och har tillgång till laborativt 
material. Grupperna består av fyra elever. Uppgift 2:1 handlar om att ta reda på vilken 
del som kan formas till en topp på en hatt. På uppgift 2:2 ska eleverna sätta ut Josips 
fyra leksaker på så många olika sätt som möjligt. Uppgift 2:3 går ut på att räkna ut hur 
många getter bonden Olsson har utifrån totalt antal ben på samtliga djur på gården. 
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 2: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 2:  

5. Eleverna arbetar i par.  
 
Ingen av grupperna använder det laborativa materialet under uppgift 2:1. I en av 
grupperna undrar eleverna om de ska använda materialet. De frågar inte läraren detta 
utan ställer frågan inom gruppen. När ingen vet vad de ska göra med materialet 
resulterar det i att de inte använder det. Under uppgift 2:2 använder samtliga grupper det 
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laborativa materialet. En av grupperna uttrycker att det är svårt när leksakerna inte 
motsvarar samma leksaker som i uppgiften. En elev kommer med förslaget att 
leksakerna får representera leksakerna i uppgiften trots att de inte överensstämmer. 
Eleven säger ”flygplanet kan ju vara dockan”. I en annan grupp använder de materialet 
då en resursperson uppmanar dem till att använda det. Under uppgift 2:3 använder ingen 
av grupperna materialet som de har till förfogande.  
 
När en av grupperna kommer till uppgift 2:2 börjar det bli irriterat. Eleverna pratar i 
mun på varandra och de börjar bli otrevliga. När en elev läser uppgiften säger en annan 
elev “läs högre” och eleven som läser svarar “är du döv?!” Under arbetet med uppgiften 
är två av eleverna oeniga om svaret. En elev säger “det är två sätt, dessa kan byta” 
(flyttar på materialet och försöker visa). Den andra eleven svarar “nej! fyra sätt”. Den 
första eleven svarar tillbaka “NEJ! Två!” Gruppen svarar till slut två (rätt svar är fyra). 
De diskuterar inte lösningen med varandra. När samma grupp kommer till uppgift 2:3 är 
tonen otrevlig. De lägger kommentarer som exempelvis “du gör alltid sååååå” och “du 
ska alltid få som du vill”. Läraren måste till slut gå in och säga att de måste vara snälla 
och lyssna på varandra. Tonen blir bättre och de börjar arbeta mer tillsammans. Efter ett 
tag börjar de bråka om vilket papper de ska skriva på. När de ska lösa uppgift 2:3 vill de 
dela 180 på någonting men de vet inte vad de ska dela med. De väljer till slut 60 getter 
då de säger “det kan inte bli så få djur om de ska ha 180 ben”. De testar inte att 
kontrollräkna och alla i gruppen är nöjda med svaret.  
 
I en annan av grupperna finns det en elev som ständigt har en resursperson med sig som 
då även är närvarande under denna lektion. Inledningsvis försöker resursen leda 
eleverna framåt och ställer frågor kring metoder och innehåll. Läraren hjälper aldrig 
eleverna och de ber inte om hjälp även när resursen har tagit med sig “sin” elev ut. 
Resurspersonen ger uppgiften till en elev och instruerar den att hen ska läsa uppgiften 
högt. När eleven har läst uppgiften frågar resursen en annan elev vad uppgiften frågar 
efter. Den utfrågade eleven kan inte svara vilket resulterar i att resursen fyller i. Ingen 
elev tar vid eller säger något vilket gör att resursen går in och frågar hur de kan lösa 
uppgiften men när ingen svarar säger hen vad hen tänker. En av eleverna som inte 
lyssnar sitter och ritar på pappret medan de andra eleverna sitter tysta och lyssnar på 
resursen. Resursen frågar en av eleverna vilket svarsalternativ som den tror är rätt och 
två elever stämmer in med den första eleven och de väljer det alternativet och går sedan 
vidare till nästa uppgift.  
 
När gruppen får uppgift 2:2 säger resursen till en av eleverna att hen ska läsa uppgiften. 
De tre andra eleverna sitter och leker med materialet under tiden. När eleven har läst 
klart säger resursen att “nu ska ni flytta på dessa (pekar på materialet) på så många 
olika sätt som möjligt”. När en elev försöker att flytta runt på materialet börjar en annan 
elev att flytta på de leksaker som den första eleven redan satt ut. Resursen säger då att 
det endast är elev 1 som får röra materialet. Eleven som är “ansvarig” för materialet 
flyttar och säger högt hur hen tänker. Eleven som har resurs sitter och pratar med en 
annan elev om andra saker än uppgiften. Detta resulterar i att eleven och resursen går ut 
från klassrummet. När gruppen börjar med uppgift 2:3 är det endast två elever som 
försöker räkna ut den, däremot sitter de inte och arbetar tillsammans. Det sker inget 
samarbete eller interaktion utan de tre eleverna sitter tysta. Materialet som de har blivit 
tilldelade använder de inte till uppgiften utan elev 3 sitter och leker lite med det. Elev 1 
säger sina tankar högt och elev 2 försöker flika in men blir inte hörd. Nedan följer ett 
utdrag ur konversationen som sker under uppgift 2:3 mellan elev 1 och 2.  
- “4 gånger något ska bli 180” säger elev 1. 
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- “60 gånger 4” säger elev 2 men detta ignoreras. Läraren hör detta. 
- “Vad tror du att det är?” frågar läraren elev 2. 
- “Jag tror det är 60” säger elev 2. 
- “Varför tror du det?” säger läraren. 
- “För att det är det högsta och eftersom 180 är så högt behövs det för att komma upp i 
det” säger elev 2.  
Elev 1 ringar då in det svaret och säger att de är klara.  
 
Lektion 3 
Under den tredje lektionen arbetar eleverna i samma par som under lektion 1 och har 
denna gång tillgång till laborativt material. Uppgift 3:1 handlar om att ta reda på hur Ali 
har vikt sitt papper. På uppgift 3:2 ska eleverna räkna ut hur många steg en loppa 
behöver ta för att komma upp på våning 22. Uppgift 3:3 går ut på att få fram hur många 
karameller som låg i skålen från början.  
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 3: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 3:  

Inga designprinciper exkluderas under lektion 3.  
 
Två tredjedelar av grupperna får hjälp på uppgift 3:2 och en tredjedel av grupperna får 
hjälp på uppgift 3:3. Samtliga grupper använder under någon gång det tilldelade 
laborativa materialet. En tredjedel av grupperna använder materialet under alla tre 
uppgifter och två tredjedelar av grupperna använder materialet till uppgift 3:1 och 3:2. I 
två av grupperna är det en elev som tar kommando. I båda grupperna kör den eleven 
över och ignorerar den andra eleven. I ett av fallen sitter istället den andra eleven och 
leker med materialet. Detta beteende håller i sig även när läraren hjälper gruppen vilket 
medför att endast en elev pratar och försöker lösa uppgiften tillsammans med läraren. I 
det andra fallet försöker den andra eleven att ta sig in i uppgiften men blir hela tiden 
nekad och ignorerad. I båda dessa fall sker inget samarbete.  
 
Under uppgift 3:3 utgår en av grupperna från att den mängd stenar som de blir tilldelade 
är den korrekta mängden karameller från början. Gruppen försöker dela upp 
karamellerna så att det ska stämma med alla delningar. En av eleverna säger att “det 
funkar inte”. Hen väljer till slut ett av alternativen och bestämmer att de sedan är klara. 
I en av grupperna sker det ett samarbete mellan eleverna där båda eleverna pratar och 
lyssnar på varandra. Under uppgift 3:1 bestämmer de tillsammans vem som ska göra 
vad med materialet. Samarbetet fortsätter att fungera under uppgift 3:2 där de samtalar 
om möjlig metod för att lösa uppgiften. De använder 100-rutan men de håller inte koll 
på antal hopp de gör vilket leder till att de kommer fram till fel svar. Under uppgift 3:3 
diskuterar eleverna vilket alternativ som är rimligt men de gissar i slutändan på det 
alternativet som de tror är rätt utan att göra någon beräkning.  
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6.2.2 Skola B 

 
Figur 2. Observerade aspekters procentsatser på skola B. 
 
Lektion 1 
Under den första lektionen arbetar eleverna i par utan tillgång till laborativt material. En 
grupp består av tre elever. Uppgift 1:1 går ut på att avgöra vilken linje som är längst. På 
uppgift 1:2 ska eleverna räkna ut hur många fler barn det behövs för att bilda sex jämna 
lag till en turnering. Uppgift 1:3 handlar om att räkna ut längden på Jans halsduk.  
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 1:  

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 1:  

4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material. 
 
13 % av grupperna får hjälp med uppgift 1:1. Hjälpen under uppgift 1:1 innebär 
förtydligande av uppgiften. I gruppen med tre elever blir läraren tvungen att gå in och 
stötta eleverna då de är oense om vem som ska läsa och skriva. Alla i gruppen vill läsa 
men ingen vill skriva. Även när läraren går in för att hjälpa eleverna med 
ansvarsområden vägrar en av eleverna att skriva. De andra två blir irriterade på eleven 
då den inte vill skriva. Under uppgift 1:2 förstår en elev i den nämnda gruppen hur hen 
ska räkna ut uppgiften. Eleven försöker förklara för de andra i gruppen men de förstår 
inte och håller inte med om uträkningen. När de andra inte förstår höjer eleven rösten 
och förklarar en gång till. De andra eleverna förstår fortfarande inte men accepterar 
elevens uträkning. Gruppen svarar rätt på uppgiften. När gruppen får uppgift 1:3 gör de 
inga försök att lösa den och de använder en hård ton när de pratar med varandra.  
 
I nästan två tredjedelar av grupperna är en av eleverna mer aktiv och drivande än den 
andra. I samtliga av dessa grupper finns det ett samarbete då den mer drivande eleven 
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hela tiden förklarar för den andra eleven och ser till att kamraten hänger med. Samtliga 
grupper samtalar om det matematiska innehållet i uppgifterna. Flera grupper delar upp 
arbetet med att läsa och skriva. I några fall handlar det om att de läser varannan gång. I 
andra fall handlar det om att en läser medan den andra skriver.  
 
Lektion 2 
Under den andra lektionen arbetar eleverna i större grupp och har tillgång till laborativt 
material. Grupperna består av fem elever. Uppgift 2:1 handlar om att ta reda på vilken 
del som kan formas till en topp på en hatt. På uppgift 2:2 ska eleverna sätta ut Josips 
fyra leksaker på så många olika sätt som möjligt. Uppgift 2:3 går ut på att räkna ut hur 
många getter bonden Olsson har utifrån totalt antal ben på samtliga djur på gården. 
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 2: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 2:  

5. Eleverna arbetar i par.  
 
Samtliga grupper ber om hjälp någon gång under lektionen. En av grupperna ber om 
hjälp åtta gånger. Fyra av gångerna är på uppgift 2:1 då de har stora svårigheter att 
förstå den. Det leder till att det tar väldigt lång tid för gruppen att lösa den första 
uppgiften. Två tredjedelar av grupperna klipper i uppgiftspappret på uppgift 2:1 istället 
för i det tilldelade A4-pappret. Det resulterar i att det som eleverna klippt ut är för litet 
för att kunna se vilken av figurerna som är rätt. I en av grupperna är det inledningsvis 
tre i gruppen som samtalar om uppgiften medan två andra elever sitter och pratar om 
armband och drömmar. Efter ett tag börjar de arbeta tillsammans. Under resterande 
uppgifter är alla i gruppen delaktiga och pratar om uppgifterna och hur de kan och ska 
lösas. Däremot vill ingen i gruppen skriva då alla elever uttrycker att de skriver fult. De 
ber läraren bestämma vem av dem som ska skriva. Gruppen arbetar länge med varje 
uppgift. 
 
I en av grupperna är en elev mer drivande. Eleven läser samtliga uppgifter högt för de 
andra och förklarar hela tiden hur hen tänker att uppgiften ska lösas. Alla eleverna är 
delaktiga när de försöker lösa uppgift 2:1 och 2:2. Under sista uppgiften, uppgift 2:3, är 
det främst två elever som är aktiva. De andra uttrycker att uppgiften är väldigt svår. De 
två eleverna som försöker lösa uppgiften kommenterar direkt att djuren har olika många 
ben. De använder materialet (tandpetare) för att visa hur många ben en kyckling, en get 
och ett får har tillsammans. En annan grupp väljer istället att räkna upp till 180 
tandpetare för att visa antalet ben djuren har tillsammans. När de ska räkna tandpetarna 
räknar alla elever samtidigt men de tappar bort sig och är oeniga om vilket tal de är på. 
Två av grupperna får mycket stöd och hjälp av läraren på uppgift 2:3.  
 
I en grupp är det främst två elever som pratar. Inledningsvis är alla aktiva men ju längre 
tiden går desto mer frånvarande blir de andra eleverna. De är oeniga om hur uppgifterna 
ska lösas och en elev uttrycker det som att “det blir tjafs om allting här” när de arbetar 
med uppgift 2:2. 
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Lektion 3  
Under den tredje lektionen arbetar eleverna i samma par som de gjorde under lektion 1 
och har denna gång tillgång till laborativt material. Gruppen med tre elever har nu delats 
upp i två grupper med två elever i varje. Uppgift 3:1 handlar om att ta reda på hur Ali 
har vikt sitt papper. På uppgift 3:2 ska eleverna räkna ut hur många steg en loppa 
behöver ta för att komma upp på våning 22. Uppgift 3:3 går ut på att få fram hur många 
karameller som låg i skålen från början. 
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 3: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 3:  

Inga designprinciper exkluderas under lektion 3.  
 
I mer än hälften av grupperna är det en av eleverna som är mer drivande. I 60 % av 
dessa grupper samarbetar eleverna. Den drivande eleven förklarar för den andra och ser 
till att den förstår och är med på uträkning och svar. I en av grupperna är det alltid 
samma elev som läser uppgifterna. Det är den andra eleven som vill att eleven läser. I 
40 % av grupperna där en elev tar kommando samarbetar de i liten utsträckning. Den 
drivande eleven räknar på själv och ser inte till att den andra hänger med. 
 
I en av grupperna blir eleverna irriterade på varandra emellanåt. De är ofta oeniga om 
både uträkning och svar och ingen vill ge med sig. I en annan grupp börjar eleverna att 
fokusera på materialet istället för på uppgiften när de börjar arbeta med uppgift 3:3. De 
slutar försöka lösa uppgiften och börjar pilla med materialet. Under uppgift 3:1 och 3:2 
visar och berättar de för varandra hur de tänker och de samarbetar bra. En femtedel av 
grupperna uttrycker att de inte förstår vad materialet är till för på uppgift 3:3. En del 
grupper börjar använda materialet men när de inte förstår vad de ska göra med det 
börjar de räkna i huvudet istället. Andra grupper får hjälp av läraren att använda 
materialet på ett adekvat sätt. 
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6.2.3 Skola C 

 
Figur 3. Observerade aspekters procentsatser på skola C. 
 
Lektion 1 
Under den första lektionen arbetar eleverna i par utan tillgång till laborativt material. En 
grupp består av tre elever. Uppgift 1:1 går ut på att avgöra vilken linje som är längst. På 
uppgift 1:2 ska eleverna räkna ut hur många fler barn det behövs för att bilda sex jämna 
lag till en turnering. Uppgift 1:3 handlar om att räkna ut längden på Jans halsduk.  
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 1:  

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 1:  

4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material. 
 
Under uppgift 1:1 får ingen av grupperna hjälp. I en av grupperna, som består av tre 
elever, arbetar inte alla deltagare. En av eleverna i denna grupp sitter bredvid medan de 
två andra eleverna räknar strecken på pappret. Elev 1 säger uttryckligen efter ett tag 
“jag känner mig ensam”. Detta uppmärksammar inte de två andra eleverna som nu 
pratar om annat utan att ha färdigställt uppgiften. Totalt under uppgift 1:1 samarbetar 
nästan alla grupper någon gång under uppgiften. De diskuterar möjliga metoder för att 
lösa uppgiften och om det svaret som någon av eleverna har kommit fram till kan vara 
rätt.  
 
På uppgift 1:2 får majoriteten av grupperna hjälp och det sker i olika former. Vissa 
grupper förstår inte vad uppgiften betyder, andra grupper fastnar när de börjar räkna och 
några behöver stöd i att komma fram till något när de båda eleverna är oense. 
Samarbetet under uppgift 1:2 är 100 %. I gruppen som består av tre elever är alla tre 
elever delaktiga och den tredje eleven blir “inbjuden” i samarbetet genom att hen får en 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Uppgift	
1:1	

Uppgift	
1:2	

Uppgift	
1:3	

Uppgift	
2:1	

Uppgift	
2:2	

Uppgift	
2:3	

Uppgift	
3:1	

Uppgift	
3:2	

Uppgift	
3:3	

Skola	C	 Får	gruppen	hjälp?	

Använder	gruppen	
material?	

Kommunicerar	
deltagarna	i	
gruppen	om	det	
matematiska	
innehållet?	
Samarbetar	
eleverna	i	
gruppen?	



  
 

 25 

fråga. Elev 2 som sitter mellan elev 1 och 3 ändrar nu sin position och sitter inte längre 
med ryggen till. De andra två eleverna i gruppen lyssnar på elev 1 och börjar sedan 
prata om hur de kan fortsätta på den första elevens tankar. En av grupperna som får stöd 
i att komma vidare i sitt räknande uttrycker sina tankar så här: “kan inte två vara 
sjuka?” säger elev 1. “Varför då?” frågar läraren. “För att då blir det 30 och det går 
att dela på 6” säger elev 1. “Men då är ju nästa 36!” utbrister elev 2. Gruppen 
fortsätter sedan att prata med läraren och kommer fram till att det behövs 4 barn till för 
att komma upp i 36. Eleverna tar vid på den andras tanke och de kommer fram till ett 
svar. I en av de samarbetande grupperna är en elev mer drivande. Elev 1 tar kommando 
från start och förklarar sina tankar högt för elev 2 som lyssnar och försöker vara med. 
Elev 1 frågar hela tiden vad elev 2 tycker och hen håller hela tiden med så att arbetet 
fortskrider.  
 
För ett antal grupper tar uppgift 1:1 och 1:2 väldigt lång tid vilket medför att de inte 
hinner påbörja den tredje och sista uppgiften. Dessa grupper är inte inräknade under 
någon av aspekterna i diagrammet under uppgift 1:3. En av dessa grupper sitter under 
uppgift 1:1 och 1:2 och ritar på sitt papper när de inte förstår hur de ska gå vidare eller 
när de väntar på hjälp. 
 
Lektion 2 
Under den andra lektionen arbetar eleverna i större grupp och har tillgång till laborativt 
material. Grupperna består av fem eller sex elever. Uppgift 2:1 handlar om att ta reda på 
vilken del som kan formas till en topp på en hatt. På uppgift 2:2 ska eleverna sätta ut 
Josips fyra leksaker på så många olika sätt som möjligt. Uppgift 2:3 går ut på att räkna 
ut hur många getter bonden Olsson har utifrån totalt antal ben på samtliga djur på 
gården. 
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 2: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 2:  

5. Eleverna arbetar i par.  
 
Under den andra lektionens första uppgift får en tredjedel av grupperna hjälp genom att 
uppgiftens innehåll förtydligas. Inga grupper använder det laborativa materialet till 
denna uppgift. Istället använder alla grupper bara bilderna som tillhör uppgiften. Under 
denna uppgift kommunicerar och samarbetar 100 % av grupperna i någon utsträckning. 
Alla elever inom grupperna är dock inte deltagande hela tiden. Det är i alla grupper 1-4 
elever som sitter bredvid utan att bidra till uppgiften. När grupperna arbetar med uppgift 
2:2 använder alla grupper materialet någon gång kopplat till uppgiften. Det finns några 
tillfällen då materialet endast blir leksaker för de elever i gruppen som inte arbetar. I en 
grupp arbetar en elev med uppgiften medan fyra elever leker med materialet eller sitter 
och tittar på annat. När läraren kommer fram och undrar hur det går säger elev 1: “är det 
bara jag som tänker?” De fyra eleverna som inte arbetar kollar upp. “Ja ni sitter ju bara 
och pratar om annat” säger elev 1. Två av de elever som tidigare satt och lekte läser då 
uppgiften igen och försöker sedan att hjälpa till. Gruppen kommer sedan fram till rätt 
svar genom att den arbetande eleven testar olika tal utan att använda sig av materialet. I 
en grupp, som består av sex elever, försöker samtliga elever inledningsvis att lösa 
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uppgift 2:3. Efter ett tag vill fyra elever ge upp då de tycker att uppgiften är för svår. 
Två elever vill lösa uppgiften och sätter sig då på annat håll och arbetar själva. Eleven 
säger till läraren att “vi sätter oss här borta för att de andra vill inte hjälpa till”. Paret 
sätter sig och diskuterar och kommer fram till ett svar med hjälp av en fungerande 
metod.  
 
Lektion 3 
Under den tredje lektionen arbetar eleverna i samma par som de gjorde under lektion 1 
och har denna gång tillgång till laborativt material. En grupp består av tre elever. 
Uppgift 3:1 handlar om att ta reda på hur Ali har vikt sitt papper. På uppgift 3:2 ska 
eleverna räkna ut hur många steg en loppa behöver ta för att komma upp på våning 22. 
Uppgift 3:3 går ut på att få fram hur många karameller som låg i skålen från början. 
 
Designprinciper som inkluderas under lektion 3: 

1. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna.   
2. Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande.  
3. Eleverna får möjlighet att interagera med varandra.  
4. Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  
5. Eleverna arbetar i par.  

 
Designprinciper som exkluderas under lektion 3:  

Inga designprinciper exkluderas under lektion 3.  
 
Under lektion 3 får nästan hälften av grupperna hjälp på uppgift 3:1 antingen i form av 
förtydligande av uppgiftens innehåll eller genom förslag  att de kan testa sig fram med 
hjälp av materialet. Totalt är det 71 % av grupperna som använder det laborativa 
materialet och samtliga grupper som använder det får rätt svar. På denna uppgift 
samarbetar alla grupper. Majoriteten av grupperna diskuterar först vilka alternativ som 
är rimliga och därefter väljer de antingen ett alternativ eller testar de flera för att sedan 
välja ett. På uppgift 3:2 får nästan alla grupper hjälp vilket sker genom att uppgiften 
förklaras och genom att gruppen behöver hjälp med att komma framåt. Gruppen med tre 
elever får mycket lotsning under uppgift 3:2 då de har svårigheter att komma ihåg vilket 
tal de är på. “Men hur många steg var det?” säger elev 1. “Ingen aning” säger elev 2. 
“Men om du hoppar och jag räknar” säger elev 1. Gruppen försöker att lösa uppgiften 
och samarbeta med varandra men den tredje eleven blir utan arbete och sitter endast och 
kollar på och är inte med vid lösningen av uppgiften.  
 
I en av grupperna börjar de båda eleverna att samarbeta på uppgift 3:1 genom att testa 
olika förslag men när de kommer till uppgift 3:2 är det endast en elev som arbetar. När 
gruppen börjar på uppgift 3:3 uttrycker elev 1 att nu har hen gjort sitt. “Varsågod jag 
har faktiskt löst de andra två nu så nu får du göra den sista” säger elev 1. Elev 2 tar då 
uppgiften och läser igenom den. Därefter försöker hen lösa den sista uppgiften. Elev 1 
sitter och följer med när elev 2 arbetar och flikar in när hen tycker att det ska vara något 
annat. Eleverna kör sedan fast på uppgiften och de får mycket lotsning från läraren och 
de löser sedan uppgiften tillsammans med läraren. Det är även andra grupper där 
samarbetet inte fungerade genomgående under alla uppgifter. På den sista uppgiften 
tröttnar en elev på att skriva. “Nu får du skriva det sista” säger elev 1. “Men vad är 
det?” säger elev 2. “Det får du lista ut själv” säger elev 1. Elev 2 förstår inte och sitter 
en stund och försöker förstå den andra elevens tänk. “Men då blir det 6 där och det 
skulle det ju bli” säger elev 1. Elev 1 tar sedan över och säger vad elev 2 ska skriva, 
dock kommer de inte fram till det korrekta svaret.  
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6.3 Analys 
I detta avsnitt kommer de olika lektionerna med tillhörande designprinciper att jämföras 
mellan skolorna. Denna jämförelse tar utgångspunkt i de tre sociokulturella begreppen, 
proximal utvecklingszon, mediering och appropriering.  
 
6.3.1 Lektion 1 
Designprinciperna som inkluderas under lektion 1 är: läraren finns tillgänglig för att 
stötta eleverna, uppgifterna är elevnära och lagom utmanande, eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra samt eleverna arbetar i par.  
 
Den proximala utvecklingszonen uppstår troligtvis inte hos någon av de deltagande 
eleverna på skola A på grund av att de inte drar nytta av varandras kunskaper, att de inte 
ber om hjälp och att det finns svarsalternativ. Designprincipen läraren finns tillgänglig 
för att stötta eleverna påverkar inte elevernas möjligheter att tillägna sig kunskap 
eftersom att eleverna inte ber läraren om hjälp. Denna avsaknad av stöttning innebär 
också att läraren inte kan mediera någon kunskap till eleverna. I en av grupperna på 
skola C där läraren stöttar genom att ställa frågor kopplade till elevernas tankar bygger 
eleverna sedan vidare på varandras förslag. Lärarens stöttning gör att den proximala 
utvecklingszonen har möjlighet att uppstå hos eleverna. Den proximala 
utvecklingszonen uppstår troligtvis då elev 1 först förstår och kan förmedla att talet ska 
vara delbart med 6. Detta uttalande gör att elev 2 förstår att det måste vara nästa tal i 
sexans tabell som behövs, alltså 36. Genom detta förstår den första eleven vad det är 
som saknas och vad uppgiften söker. De bidrar båda två till varandras utveckling. Det 
sker även en mediering i samtalet där kunskap förmedlas mellan eleverna och 
appropriering får möjlighet att ske. I en av grupperna på skola B blir läraren tvungen att 
hjälpa eleverna att fördela ansvar då de inte kan ta beslut på egen hand. Utan detta stöd i 
denna grupp finns få möjligheter för den proximala utvecklingszonen att uppstå hos 
någon av eleverna eller att mediering och appropriering kan ske.  
 
Den andra designprincipen som inkluderas på lektion 1 är uppgifterna är elevnära och 
lagom utmanande. Syftet är bland annat att uppgifterna och interaktionen ska få den 
proximala utvecklingszonen att uppstå hos eleverna. Detta är dock inte resultatet på 
skola A. På den nämnda skolan får eleverna svarsalternativ till samtliga uppgifter. 
Tanken är att svarsalternativen ska vara en utgångspunkt som eleverna kan använda i 
sina uträkningar. Resultatet är att eleverna gissar utan reflektion istället för att göra 
beräkningar utifrån svarsalternativen. Under lektionen blir det tydligt att eleverna inte 
vet vilken metod de ska använda för att lösa uppgifterna vilket kan betyda att 
uppgifterna är för svåra för eleverna. Genom att uppgifterna är för svåra och eleverna 
enbart gissar minskar möjligheten för att den proximala utvecklingszonen ska uppstå 
och mediering ska ske hos och mellan eleverna. På skola B och C får eleverna inte 
tillgång till några svarsalternativ utan ska på egen hand komma fram till ett svar. På 
dessa skolor är uppgifterna mer på elevernas nivå vilket leder till att deras proximala 
utvecklingszon får större möjlighet att uppstå samt att eleverna genom språket och det 
sociala samspelet kan mediera kunskap. Kunskapen har även genom detta mer 
möjligheter att approprieras.  
 
Den tredje designprincipen som inkluderas under lektion 1 är eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra. I en av grupperna på skola A pratar eleverna inledningsvis 
med varandra men när de vill räkna ut uppgiften på två olika sätt börjar de att arbeta på 
två olika håll. Genom att de arbetar på olika håll och inte gemensamt förlorar de 
möjligheten till att den proximala utvecklingszonen ska uppstå. Mediering och 
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appropriering kan ske trots avsaknaden av samspel då kunskap kan förmedlas genom en 
uppgift och elevernas tankar. Möjligheterna att detta sker är dock större när det finns ett 
socialt samspel. På skola C är det ett flertal grupper som samarbetar för att lösa 
uppgifterna. Eleverna diskuterar olika metoder och om någon av eleverna har kommit 
fram till ett rimligt svar. Här sker mediering av kunskap och det finns stora möjligheter 
till att den proximala utvecklingszonen uppstår och att eleverna approprierar kunskapen. 
I två tredjedelar av grupperna på skola A tar en elev en ledarroll och i en av dessa 
grupper kör den ledande eleven över den andra. Den ledande eleven sitter och räknar ut 
uppgiften tyst på egen hand utan att förklara för den andra eleven. Genom detta missar 
eleverna den potentiella språkliga medieringen i och med att det inte sker något 
samspel. Den proximala utvecklingszonen får inte chans att uppstå då eleverna inte 
samtalar med varandra eller läraren. I en av grupperna fungerar samspelet trots en 
ledande elev på grund av att den ena eleven vill leda och räkna medan den andra intar 
en passiv roll. Trots att de är sams sker inget utbyte av kunskap och därmed begränsas 
den proximala utvecklingszonens möjlighet att uppstå. Det sker ingen mediering mellan 
eleverna då den ledande eleven inte förklarar sin uträkning för den andra eleven. Det 
kan dock ske en mediering av matematiskt innehåll mellan uppgiften och den arbetande 
eleven vilket också kan medföra att kunskap approprieras. I nästan två tredjedelar av 
grupperna på skola B är det ofta en elev som är mer drivande samt förklarar och frågar 
om den andra elevens åsikter. I dessa fall medieras kunskapen och det finns möjlighet 
att den proximala utvecklingszonen uppstår. Däremot är det svårt att avgöra om eleven 
verkligen förstår trots konstant instämmande. På skola C finns det möjligheter att den 
proximala utvecklingszonen uppstår hos eleverna i en av grupperna utifrån att de för en 
dialog kring det matematiska innehållet. En elev förklarar tydligt hur varje uppgift kan 
lösas och frågar hela tiden den andra eleven om den hänger med. Det är dock svårt att 
fastställa att den proximala utvecklingszonen uppstår då det inte går att avgöra om 
eleven tar till sig förklaringen på riktigt trots att hen hela tiden instämmer. Den ledande 
eleven medierar kunskapen genom språket, däremot visar inte den andra eleven om den 
tar till sig det medierade innehållet.  
 
Den fjärde designprincipen som inkluderas under lektionen är eleverna arbetar i par. På 
skola B är det en grupp som består av tre elever. När en av eleverna i gruppen inte kan 
förklara sin uträkning så att de andra eleverna förstår blir denna elev arg och irriterad. 
När eleven förklarar ytterligare en gång accepterar de andra två eleverna svaret trots att 
de fortfarande inte förstår. Eleven förstår uppgiften och har en adekvat uträkning, vilket 
betyder att hen har kunskapen och försöker mediera den. Däremot är de andra eleverna 
inte “mogna” att förstå och därför uppstår troligtvis inte den proximala 
utvecklingszonen. Eleven som kan räkna ut uppgiften har inte tålamodet att förklara och 
lyssna på sina kompisar och ändra tillvägagångssätt för att de andra ska förstå. Om 
medieringen hade mottagits och den proximala utvecklingszonen uppstått hade 
appropriering kunnat ske. I och med att dessa två fallerar minskar möjligheten till 
appropriering. I gruppen som består av tre elever på skola C är den ena eleven 
inledningsvis inte med i samarbetet. Uppgift 1:1 är för lätt vilket gör att eleven inte får 
bidra. När de sedan kommer till uppgift 1:2 kan de två arbetande eleverna inte lösa den 
på egen hand vilket gör att de bjuder in eleven genom att ställa en fråga. De börjar då att 
samarbeta och försöker bygga på varandras tankar. På uppgift 1:1 ges eleven inte 
möjlighet att ta till sig kunskapen då hen inte blir inkluderad. Den proximala 
utvecklingszonen uppstår således inte kopplat till denna elev. Det finns dock möjlighet 
att den kan uppstå mellan de andra två eleverna. Grupperna som består av tre elever på 
skola B och C fungerar sämst. Det blir tydligt att det finns större möjlighet att den 
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proximala utvecklingszonen uppstår, att mediering sker samt att eleverna approprierar 
kunskap när de arbetar i par. 
 
6.3.2 Lektion 2 
Designprinciperna som inkluderas under lektion 2 är: läraren finns tillgänglig för att 
stötta eleverna, uppgifterna är elevnära och lagom utmanande, eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra samt eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material.  
 
Den första designprincipen under lektion 2 är läraren finns tillgänglig för att stötta 
eleverna. På skola A ber ingen av grupperna läraren om hjälp. Avsaknaden av stöttning 
från läraren kan möjligtvis förminska elevernas chanser till att tillägna sig mer kunskap. 
Detta resulterar också i att ingen mediering av kunskap från läraren sker. Eleverna blir 
begränsade till de kunskaper de har inom gruppen. I en av grupperna på skola A finns 
en resursperson som genomgående under lektionens två första uppgifter styr samarbetet 
i gruppen. Inledningsvis försöker resursen stödja eleverna genom att ställa frågor för att 
väcka tankar hos dem men det leder slutligen till att resursen får förklara hur hen tänker. 
Resursen kan antas göra försök till mediering av kunskap men däremot tas inte 
innehållet emot av eleverna. I och med att eleverna inte är mottagliga för den medierade 
kunskapen minskar möjligheterna för att den proximala utvecklingszonen ska uppstå. 
Resursen misslyckas med att motivera eleverna till att bearbeta och lösa uppgiften vilket 
leder till att den enda kunskapen som bearbetas är resursens egen. I och med att eleverna 
gissar på uppgifterna kan det antas att de inte tar till sig innehållet och inte approprierar 
kunskapen. Då denna grupp har stöd från en vuxen på uppgift 2:1 och 2:2 resulterar det 
i att läraren outtalat överlämnar ansvaret för gruppen till resurspersonen. Det medför 
också att eleverna inte vänder sig till läraren då de redan har en vuxen närvarande. På 
skola B och C tar eleverna vara på att läraren finns till som stöd. Det handlar många 
gånger om att eleverna behöver hjälp med att förstå uppgiften och vad den frågar efter. 
På uppgift 2:3 på båda skolorna får några av grupperna stöd i att hitta rätt metod. Under 
denna uppgift löser dessa grupper uppgiften tillsammans med läraren. Grupperna hade 
inte klarat att lösa uppgifterna på egen hand men efter mycket förklaring och stöd från 
läraren förstår de lösningen. När eleverna och läraren löser uppgiften tillsammans är det 
större chans att den proximala utvecklingszonen uppstår hos dessa elever. Genom att 
samtliga parter delger sina idéer och lyssnar på varandra kan läraren se var eleverna har 
svårigheter och därigenom stötta utifrån deras förutsättningar. I jämförelse med skola A 
tas medieringen från den mer kunniga här emot av eleverna vilket innebär en mer 
lyckad mediering. Därmed finns det också en större möjlighet att eleverna approprierar 
kunskapen.  
 
Designprincipen uppgifterna är elevnära och lagom utmanande verkar inte komma till 
sin rätt på skola A. Alla grupper har svårigheter med huvudsakligen uppgift 2:2 och 2:3. 
Detta framgår tydligt när två grupper på uppgift 2:3 väljer det högsta alternativet med 
motiveringarna: “det kan inte bli så få djur om de ska ha 180 ben” och “för att det 
(pekar på 180) är det högsta. Och för att 180 är så högt behövs det (60) för att komma 
upp i det (180)”. Ingen av grupperna reflekterar över att kycklingar, får och getter har 
olika många ben. Trots svarsalternativ väljer ingen av grupperna att testa de olika talen 
utan de gissar endast på det alternativ som de anser är mest rimligt. Fler än en elev i 
varje grupp försöker på sitt sätt mediera innehållet men däremot är ingen villig att 
lyssna på någon annan i gruppen. I och med att de som försöker mediera inte heller 
lyssnar på sina gruppmedlemmar anpassar de inte sin mediering utifrån sina 
gruppmedlemmar för att de ska förstå. Detta resulterar i att den proximala 
utvecklingszonens möjligheter att uppstå begränsas. Det kan antas att uppgiften är för 
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svår för flera grupper men det behöver inte nödvändigtvis vara hela förklaringen. 
Uppgiftens utformning och krav på läsförståelse kan komplicera för eleverna vid 
arbetet. I och med att eleverna på skola A går i årskurs 2 har de troligtvis inte kommit 
lika långt i sin läsutveckling.  
 
På skola B och C blir det tydligt att uppgifterna är mer lösningsbara än vad de är på 
skola A. Däremot har flera grupper svårigheter med uppgift 2:3. I en grupp på skola B 
leder det till att endast två elever är aktiva då de resterande eleverna tycker att uppgiften 
är för svår. I en grupp på skola C väljer till slut två elever i gruppen att gå iväg för att 
försöka lösa uppgiften medan de andra eleverna redan har gett upp på grund av att 
uppgiften är för svår. I en annan grupp på samma skola sitter en elev och testar sig fram 
medan de andra pratar om annat. Eleven kommer fram till rätt svar men de andra 
eleverna i gruppen förstår inte uppgiften. I de två första grupperna där mer än en elev 
arbetar och samarbetet mellan dem fungerar ökar möjligheten att den proximala 
utvecklingszonen uppstår trots att uppgiften är svår. Eleverna bygger på varandras 
resonemang och kommer till slut fram till en adekvat metod och ett korrekt svar. 
Medieringen mellan dessa två elever fungerar och de lyckas förmedla sin kunskap till 
den andra. I gruppen på skola C där endast en elev arbetar med uppgiften sker ingen 
språklig mediering och den proximala utvecklingszonen uppstår inte då eleven inte 
samspelar med någon, varken med sina gruppmedlemmar eller med läraren. Det finns 
möjlighet att denna elev redan har approprierat kunskapen eller att eleven approprierar 
kunskapen genom uppgiften i och med eleven har en fungerande metod som eleven 
förstår och kan applicera. Det finns således möjligheter att appropriering sker trots en 
avsaknad av språklig mediering och den proximala utvecklingszonen.  
 
På samtliga skolor blir det tydligt att designprincipen eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra inte fungerar i lika stor utsträckning när de arbetar i stor grupp 
som när de arbetar i par. I en av grupperna på skola A går det så långt att tonen mellan 
medlemmarna blir otrevlig, både på uppgift 2:2 och 2:3. Det är till slut den elev som 
inte ger sig som får sin vilja igenom utan att lyssna på någon annan. Genom detta 
agerande från alla inblandade parter finns det få möjligheter att eleverna tillägnar sig 
någon kunskap. Den proximala utvecklingszonen har små möjligheter att uppstå då 
eleverna inte samspelar i någon större utsträckning. Avsaknaden av samspelet minskar 
även möjligheterna till att mediering sker. Då ingen elev lyssnar på någon annan eller 
kan lösa uppgiften sker ingen appropriering. En elev i en grupp på skola B uttrycker sig 
“det blir tjafs om allting här” när de har kommit till uppgift 2:2. I en annan grupp 
uppstår problem när de ska skriva ner uträkning och svar då alla elever anser att de 
skriver fult. Trots dessa oenigheter arbetar eleverna med uppgifterna. Tjafset minskar 
möjligheterna för att mediering ska ske och att den proximala utvecklingszonen ska 
uppstå men det utesluter inte uppkomsten av dem helt. I samtliga grupper på skola C 
finns det elever som sitter passiva bredvid utan att hjälpa till att lösa uppgifterna. I en 
grupp sitter en elev och försöker lösa uppgiften medan de andra eleverna leker med 
materialet. Det sker ingen elevinteraktion mellan medlemmarna i gruppen och ingen 
mediering eller proximal utvecklingszon uppstår. I gruppen på skola A som har resurs 
sker det heller ingen elevinteraktion. Inledningsvis är det endast resursen som 
interagerar med enskilda elever men när resursen avviker med sin elev sitter eleverna 
tysta och väljer endast svarsalternativ för att komma vidare. När resursen är närvarande 
begränsas elevinteraktionerna och möjligheten till ett naturligt samtal mellan eleverna i 
gruppen försvinner. I och med att det inte sker någon elevinteraktion i gruppen uppstår 
inte den proximala utvecklingszonen hos någon av deltagarna och det sker ingen 
mediering mellan gruppmedlemmarna. I den tidigare nämnda gruppen på skola C där 
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två elever arbetar avsides med uppgift 2:3 då de andra eleverna har gett upp, sker det 
mediering mellan de arbetande eleverna men inte mellan de andra. Detta kan visa att 
arbete i par är mer fördelaktigt för att kunskap ska medieras och den proximala 
utvecklingszonen ska uppstå.  
 
Den fjärde designprincipen som inkluderas under lektion 2 är eleverna har tillgång till 
för uppgiften lämpligt material. På skola A sker ingen mediering genom det laborativa 
materialet då eleverna använder materialet i låg utsträckning och ställer sig frågande till 
hur det ska användas. Den grupp som använder det laborativa materialet till uppgift 2:2 
använder det på grund av uppmaning från en resursperson och inte för att de själva ser 
nyttan med det. Istället används ofta det laborativa materialet till lek för någon eller 
några i gruppen som är mindre aktiva i interaktionen med de övriga 
gruppmedlemmarna. Genom att eleverna i gruppen med resurs uppmanas att använda 
materialet begränsas deras möjligheter till eget initiativ att hitta andra lösningsstrategier. 
I och med att eleverna inte använder det laborativa materialet kan inte den proximala 
utvecklingszonen uppstå och appropriering av kunskap kan inte ske med hjälp av 
materialet. På skola B använder alla grupper det laborativa materialet på samtliga 
uppgifter i rätt syfte. Det kan i och med detta antas att det sker mediering i samtliga 
grupper med hjälp av det laborativa materialet. Det är svårt att avgöra huruvida det 
laborativa materialet bidrar till att den proximala utvecklingszonen uppstår hos någon 
elev. På skola C nyttjas det laborativa materialet av samtliga grupper på uppgift 2:2 och 
2:3. I och med att eleverna använder materialet finns det möjlighet att mediering sker 
och den proximala utvecklingszonen uppstår med hjälp av materialet. Eleverna på skola 
C är vana vid att använda laborativt material under matematiklektionerna vilket gör att 
de ser nyttan med att använda det. I jämförelse med skola A och B är sannolikheten 
större att eleverna tillägnar sig kunskap med hjälp av materialet. Det kan antas att 
eleverna på skola C har approprierat de fysiska redskapen inom matematik, under 
tidigare matematikundervisning, vilket kan medföra att de ser nyttan med materialet och 
därmed kan använda det på ett adekvat sätt. 
 
6.3.3 Lektion 3 
Designprinciperna som inkluderas under lektion 3 är: läraren finns tillgänglig för att 
stötta eleverna, uppgifterna är elevnära och lagom utmanande, eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra, eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt material samt 
eleverna arbetar i par.  
 
Den första designprincipen som inkluderas under lektion 3 är läraren finns tillgänglig 
för att stötta eleverna. På skola B blir läraren tvungen att stötta vissa grupper i hur de 
kan använda det laborativa materialet på ett adekvat sätt till uppgiften. På skola C 
föreslår läraren att eleverna kan testa sig fram genom att använda materialet. 
Inledningsvis medierar materialet ingen kunskap till eleverna då de inte vet hur de ska 
hantera det. När de sedan får en instruktion av läraren hjälper materialet eleverna att 
lösa uppgiften. Hade läraren inte stöttat eleverna i användandet hade eleverna möjligtvis 
inte löst uppgiften och ingen mediering av kunskap hade skett. En grupp på skola C har 
svårigheter att förstå uppgiften men får stöttning av läraren genom förklaring av 
innehållet. När eleverna arbetar med uppgift 3:2 har de svårigheter att minnas vilket tal 
de är på. Läraren stöttar då igen genom att visa hur de kan hålla reda på talen de arbetar 
med. Genom lärarens stöttning finns det möjlighet att den proximala utvecklingszonen 
kan uppstå då eleverna är mottagliga för lärarens mediering. Skulle eleverna vid ett 
senare tillfälle få en liknande uppgift kan läraren avgöra huruvida eleverna har 
approprierat kunskapen. I en grupp på skola A försöker en elev att lösa uppgift 3:2 
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medan den andra leker med sitt pennskrin. När läraren hjälper gruppen är det endast den 
ena eleven som lyssnar och diskuterar. Genom detta samspel mellan lärare och elev 
finns möjlighet att den proximala utvecklingszonen uppstår. För eleven som sitter och 
leker med pennskrinet finns dock få möjligheter att tillägna sig kunskap. 
 
Den andra designprincipen som inkluderas under lektion 3 är uppgifterna är elevnära 
och lagom utmanande. På skola A är det tydligt att uppgifterna återigen är på en för hög 
nivå trots svarsalternativ. Även under denna lektion väljer eleverna att gissa på ett 
svarsalternativ utan att göra någon beräkning. Under uppgift 3:3 är framställningen av 
uppgiften för svår vilket gör att eleverna inte förstår den och använder då även 
materialet felaktigt. På skola B och C arbetar eleverna med uppgifterna på ett helt annat 
sätt. Ingen grupp uppvisar svårigheter med att förstå vad uppgifterna frågar efter när de 
får förtydligande av läraren. Eleverna på skola A förstår inte uppgifterna trots förklaring 
från läraren. I och med för svåra uppgifter för eleverna på skola A begränsas 
möjligheterna till att den proximala utvecklingszonen uppstår hos någon individ, att 
mediering sker eller att eleverna approprierar kunskapen.  
 
Den tredje designprincipen som inkluderas under lektion 3 är eleverna får möjlighet att 
interagera med varandra. På skola A är samarbetet och interaktionen i grupperna ej 
fungerande. I två grupper på den nämnda skolan tar en elev en ledarroll och utesluter 
den andra eleven från arbetet. Detta försvårar chanserna för att mediering ska kunna ske 
eftersom de elever som blir överkörda börjar göra annat och slutar intressera sig för 
uppgiften. Uppgift 3:2 är den enda uppgiften på skola C där det inte finns ett gott 
samarbete i samtliga grupper. Det mindre bra samarbetet beror på att en ensam elev är 
drivande i uppgiften och inte förklarar för den andra eleven. I denna grupp kan det 
därför antas att det inte sker någon språklig mediering till skillnad från i de övriga 
grupperna. De drivande eleverna i de andra grupperna förklarar för sina 
gruppmedlemmar och på så vis kan mediering uppstå både med hjälp av samtalet men 
också med hjälp av det laborativa materialet. I grupperna på skola C där samarbetet 
fungerar väl diskuterar eleverna med varandra om rimliga metoder och svar. De utbyter 
idéer och bygger på varandras tankar. Även på skola B fungerar samarbetet väl i 
samtliga grupper. I och med en välfungerande mediering på skola B och C finns 
möjlighet att den proximala utvecklingszonen uppstår hos flera elever. 
 
Den fjärde designprincipen som inkluderas under lektion 3 är eleverna har tillgång till 
för uppgiften lämpligt material. Under den tredje lektionen använder samtliga grupper 
på skola A någon gång det laborativa materialet för att arbeta med uppgifterna. Under 
denna lektion använder de olika grupperna också materialet i större utsträckning än 
under tidigare lektion. Däremot använder grupperna inte materialet på ett korrekt sätt 
under uppgifterna vilket innebär att det finns få möjligheter att mediering kan ske med 
hjälp av det laborativa materialet. På skola B och C används materialet i stor 
utsträckning. På uppgift 3:2 använder samtliga grupper på båda skolorna materialet på 
ett adekvat sätt. De gånger det laborativa materialet inte används kan troligen mediering 
ändå ske på grund av att det finns ett gott samspel i majoriteten av grupperna. På skola 
C använder nästan tre fjärdedelar av grupperna materialet på uppgift 3:1 och samtliga 
grupper som använder det får rätt svar. Då eleverna använder materialet självmant på ett 
fungerande sätt kan det antas att de har approprierat någon form av kunskap kring 
användandet av materialet kopplat till denna typ av uppgift. För att synliggöra detta kan 
läraren ge eleverna liknande uppgifter och material och på så sätt avgöra huruvida 
eleverna approprierat kunskapen. I en grupp på både skola A och B tar materialet fokus 
från uppgiften. I gruppen på skola A är det en elev som leker med materialet när den 
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inte blir inbjuden i arbetet. I gruppen på skola B börjar båda eleverna leka med 
materialet istället för att försöka lösa uppgiften. Materialet som tillhör uppgiften 
medierar ingen kunskap till de elever som endast sitter och leker med det. Det finns 
dock möjlighet för den arbetande eleven att ta till sig medierad kunskap från materialet. 
I och med att det inte sker något samarbete kring uppgiften kan inte den proximala 
utvecklingszonen uppstå.    
 
Den femte och sista designprincipen som inkluderas under lektion 3 är eleverna arbetar 
i par. När eleverna arbetar i par är det ofta en elev som tar kommando. Antingen 
utesluts den andra eleven från uppgiften eller förklarar den ledande eleven hur den 
tänker. Detta gäller samtliga tre skolor under alla uppgifter. På skola A är det mest 
förekommande att eleven som tar kommando kör över den andra eleven. På skola B och 
C försöker däremot oftast den ledande eleven inkludera den andra eleven i arbetet. I de 
fall där den ledande eleven förklarar uppgiften för den andra finns möjlighet för den 
proximala utvecklingszonen att uppstå hos båda eleverna. Kunskap medieras från den 
ledande eleven men det är svårt att avgöra om den tas emot av den andra eleven. 
Troligtvis kan den första eleven ha approprierat kunskapen och kan därför också 
mediera den till den andra. På skola C finns det en grupp där endast en elev försöker 
lösa uppgifterna. När gruppen kommer till uppgift 3:3 lämnar den första eleven över 
arbetet till eleven som har suttit bredvid och säger “varsågod jag har faktiskt löst de 
andra två nu så nu får du göra den sista”. Elev 2 läser uppgiften och försöker lösa den, 
dock sitter elev 1 och kommenterar felaktigheter. I en annan grupp på samma skola 
tröttnar den ena eleven på att göra allt och försöker lämna över arbetet till den andra 
eleven. I båda dessa fall sker ingen språklig mediering av kunskap då endast en av 
eleverna arbetar med uppgifterna. I och med att eleverna inte samarbetar begränsas även 
möjligheten att den proximala utvecklingszonen ska uppstå. I en grupp på skola B blir 
eleverna irriterade på varandra då de ofta är oeniga kring både metod och svar. Eleverna 
försöker att mediera sin kunskap men är inte öppna för att ta emot det den andra vill 
förmedla. Den proximala utvecklingszonen hade kunnat uppstå om de varit villiga att 
lyssna på varandra då de har den matematiska kunskapen. Det är tydligt att samarbetet 
fungerar bättre när eleverna arbetar i par. Däremot finns det exempel som frångår denna 
trend vilket kan bero på att en eller båda eleverna i gruppen har svårigheter att 
samarbeta.  
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7 Diskussion 
I det här kapitlet kommer det inledningsvis att föras en diskussion om studiens resultat. 
Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd utifrån studiens fem designprinciper och avslutas 
med en sammanfattande diskussion och slutsats. 
 
7.1.1 Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna 
Det var genomgående på alla skolor att många grupper inte bad läraren om hjälp. De 
grupper som bad om hjälp fick stöttning av läraren genom förtydligande av uppgifterna. 
Detta gjordes genom att läraren läste uppgifterna högt för eleverna, ställde frågor som 
hjälpte eleverna att ta ut viktig och nödvändig information samt att förstå vad som 
frågades efter. Frågor som ställdes var exempelvis “Vad frågar de efter? Vad får vi 
reda på i uppgiften? Vad ska vi ta reda på och hur kan vi göra då?”. Eleverna på skola 
A bad inte om hjälp i samma utsträckning som eleverna på skola B och C och det är 
något som är intressant att reflektera över. En möjlig förklaringen skulle kunna vara att 
eleverna är vana vid eget arbete utan stöd.  
 
Det förekom även stöttning där läraren bad eleverna att kontrollräkna eller där hen till 
slut fick lotsa eleverna till rätt svar. Ett exempel på detta var på skola C under tredje 
lektionen med uppgift 3:2. Eleverna hade inte klarat av uppgiften på egen hand. Harris, 
Marcus, McLaren och Fey (2001) har redogjort för betydelsen av att läraren kan ställa 
frågor om det matematiska innehållet som vägleder eleverna framåt i sitt tänkande. I 
denna studie blev det synligt att i vissa situationer och med vissa elevgrupper var det 
svårt att ställa frågor som vägleder snarare än att ställa ledande frågor. Detta 
understryker det som Forsberg Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) beskriver i 
deras studie att flertalet verksamma lärare ser ett behov av att utveckla den egna 
kommunikationsförmågan och de egna arbetsmetoderna. Lotsningen under studiens 
lektioner kunde även bero på att uppgifterna var för svåra för de observerade 
elevgrupperna.  
 
I Cozzas och Oreshkinas (2013) studie beskrivs hur lärarens stöttning kan avbryta 
interaktionen mellan elever och kan därmed påverka deras naturliga utforskande och 
deras samarbetsvilliga samtal. I flertalet fall fanns det grupper som var oense om vilken 
metod de skulle använda och läraren gick in i gruppen för att styra upp situationen. 
Detta gjordes många gånger för att det uppstått en viss irritation i grupperna. Även i den 
grupp där det fanns en resursperson tillgänglig styrdes samarbetet och interaktionen upp 
av en vuxen. Lärarens och resursens goda intentioner att stötta grupperna och ta fram en 
metod till dem kan ha hindrat eleverna från deras naturliga samtal som pågick.  
 
7.1.2 Uppgifterna är elevnära och lagom utmanande 
Uppgifterna som eleverna arbetade med var av problemlösande karaktär där varje 
uppgift kunde lösas på olika sätt med olika metoder. Att ge elever uppgifter som har 
olika lösningsmetoder är något som Szabo och Andrews (2017) betonar. Studiens 
författare vill dock inte påstå att alla uppgifter var problemlösningsuppgifter för alla 
elever som deltog i studien. För några elever kan uppgifterna varit för enkla där de hade 
tydliga lösningsstrategier vilket gör att för dessa elever var uppgifterna inte 
problemlösningsuppgifter.  
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Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) beskriver att utformningen och innehållet på 
problemlösningsuppgifter påverkar hur elever interagerar med varandra när de arbetar i 
grupp. Är uppgifterna funktionsbaserade och öppna skapas mer interaktion än vid 
stängda uppgifter. Under genomförda lektioner samarbetade majoriteten av grupperna 
med varandra. På skola A var det dock på första uppgiften under andra lektionen (2:1) 
ingen grupp som samarbetade. Som tidigare nämnt var eleverna på skola A inte vana att 
arbeta i par eller grupp vilket tydligt visade sig under de olika lektionerna. Skola A hade 
under övriga lektioner ett flertal grupper som samarbetade men dock aldrig alla. 
Gemensamt för alla tre lektioner på skola A var att svarsalternativen gjorde att eleverna 
endast gissade när uppgiften var för svår eller när eleverna tröttnade. Eleverna på skola 
B och C hade däremot under alla lektioner och uppgifter ett samarbete kring 
uppgifterna. Studiens författare har reflekterat över orsaken till detta, utöver att eleverna 
på skola A inte är vana vid arbetssättet. En trolig orsak till detta kan vara de olika 
årskurserna då eleverna på skola A går i årskurs 2 medan eleverna på skola B och C går 
i årskurs 3. Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) beskriver att när en 
problemlösningsuppgift ligger på en rimlig svårighetsnivå enligt eleverna arbetar de 
tillsammans i gruppen medan när uppgiften är för krävande eller för lätt arbetar de mer 
individuellt.  
 
Att matematikuppgifter är elevnära har stor betydelse för elevernas arbete med dem. 
Kulkin (2016) beskriver vikten av att uppgifter knyter an till elevernas vardag då det är 
avgörande för att eleverna ska vilja lösa uppgifterna. Uppgifterna som de observerade 
lektionerna bestod av var inte utvalda för att passa en specifik skolas klass och elever. 
Detta kan ha resulterat i att alla elever inte tyckte att uppgifterna var motiverande och 
därmed inte ville lösa dem.   
 
7.1.3 Eleverna får möjlighet att interagera med varandra 
Under alla lektioner och uppgifter på skola B och C fanns det en interaktion mellan 
eleverna då samtliga grupper samtalade om det matematiska innehållet. På skola A var 
det ingen grupp som samtalade om det matematiska innehållet på första uppgiften under 
första lektionen (1:1). Bottge (2001) beskriver att elevdiskussioner är viktiga när det 
handlar om att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Eleverna på samtliga tre 
skolor i studien interagerade och diskuterade mer med varandra när de arbetade i par än 
i större grupper. I de större grupperna var de ofta två elever som interagerade med 
varandra medan de resterande eleverna i gruppen gjorde annat. Gade (2010) beskriver 
hur en elevgrupp samspelar såväl inom gruppen som tillsammans med läraren och 
tillsammans med andra grupper. Eleverna kan således lösa problemlösningsuppgifter på 
fler sätt och på sätt som de inte hade kunnat göra om de endast interagerat inom 
gruppen. Under lektionerna var det inga grupper som interagerade med varandra utan 
interaktionen skedde endast inom gruppen. Möjligheterna för att hitta fler 
lösningsmetoder minskade på grund av detta då varje grupp endast hade en 
lösningsmetod till vardera uppgift. Däremot fick eleverna ta del av varandras lösningar 
och metoder under den avslutande diskussionen i helklass som skedde på skola B och C.  
 
Rojas-Drummond, Mercer och Dabrowski (2001) beskrev tre olika typer av samtal vid 
problemlösning i grupp. Ett av dessa var diskussionssamtal som innebär att eleverna i 
gruppen är oeniga och ser på sig själva som individuella beslutsfattare. Under samtliga 
lektioner var det oftast en elev i gruppen som intog en ledarroll. I vissa fall innebar det 
att den andra eleven blev ignorerad och inte fick göra sin röst hörd. Den ledande eleven 
brydde sig inte om den andra och skrev ner sitt eget svar på lösbladet och gick sedan 
vidare till nästa uppgift. I andra fall fungerade det att en elev intog en ledarroll. I dessa 
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fall förklarade den ledande eleven hur hen tänkte och försökte få med den andra eleven. 
Den andra eleven var inte alltid villig att delta i samarbetet trots frågor och 
uppmaningar.  
 
7.1.4 Eleverna har tillgång till för uppgiften lämpligt laborativt material 
Det laborativa materialet hade inte samma inverkan på elevernas lösningsprocess på 
samtliga tre skolor, lektioner och uppgifter. På skola A användes materialet i liten 
utsträckning. Eleverna var inte vana vid att arbeta med laborativt material vilket 
resulterade i att det inte alltid användes. De grupper som fick uppmaning att använda 
materialet försökte men tog efter en stund beslutet att utesluta materialet. Under lektion 
3 bidrog materialet till att samarbetet mellan eleverna minskade då den ena eleven 
ägnade stor del av tiden till att leka med materialet. Även på skola B hade eleverna 
svårigheter att hantera materialet och se nyttan med det. I vissa fall fick materialet en 
positiv inverkan när läraren stöttade dem och hjälpte dem att använda materialet på ett 
fungerande sätt. Under lektion 2 när eleverna arbetade med uppgift 3 (2:3) försvårade 
materialet för de flesta grupperna. Eleverna fokuserade endast på materialet och 
“glömde bort” uppgiften. Rystedt och Trygg (2010) förklarar att laborativt material kan 
gynna eleverna i matematiken om det bearbetas på att meningsfullt och genomtänkt sätt. 
Att låta eleverna arbeta med laborativt material leder inte alltid till god 
kunskapsutveckling eller snabba och positiva resultat direkt utan eleverna behöver öva 
och få stöttning för att kunna använda det på ett gynnsamt sätt.  
 
På skola C där eleverna var mer vana vid att använda laborativt material i matematiken 
hade det ett mer positivt utfall än på de andra skolorna. Gemensamt för samtliga skolor 
var att vid arbetet i stora grupper var det alltid någon elev i gruppen som började leka 
med materialet istället för att arbeta med uppgiften. Enligt Carbonneau, Scott och Selig 
(2013) påstås ofta laborativt material vara effektivt för att utveckla elevers matematiska 
kunskaper. I den genomförda studien blev det synligt att eleverna behöver vara bekanta 
med att använda material för att det ska ha en positiv påverkan. På skola B under lektion 
2 kunde en elev förklara och konkret visa de andra eleverna hur de kunde tänka på 
uppgiften tillsammans med materialet. Eleven som kan anses vara duktig inom 
matematik har kommit långt inom sin förmåga att kunna abstrahera matematiska 
förhållanden. Caswell (2007) förklarar att det laborativa materialet hjälper elever att se 
samband mellan det konkreta och abstrakta inom matematiken. Genom att eleven visade 
lösningen med material gav det möjlighet för de andra eleverna att förstå och abstrahera 
innehållet i uppgiften.    
 
7.1.5 Eleverna arbetar i par 
Under alla lektioner blev det tydligt att de bäst fungerande grupperna bestod av två 
elever. På lektion 2 där grupperna bestod av fyra till sex elever fungerade samarbetet 
sämst, på samtliga skolor. Det satt alltid minst en elev bredvid som inte bidrog till 
uppgiften. När de jobbade i stora grupper var de inte lika villiga att lyssna på någon 
annans åsikter utan de ville endast få säga sin åsikt och tanke. Vid dessa tillfällen blev 
det tydligt att det var den eleven som inte gav med sig som fick sin vilja igenom. På 
lektionerna 1 och 3 där det fanns grupper med tre elever var det tydligt att de grupperna 
fungerade betydligt sämre än de resterande grupperna som endast bestod av två elever. 
Även i dessa grupper blev de antingen oeniga eller så var en elev inaktiv under hela 
arbetet. Fridberg, Thulin och Redfors (2017) redogör för sin studie där de genomfört en 
lektion två gånger och varierat gruppstorlek. Under den ena lektion bestod grupperna av 
två elever medan under den andra lektionen hade gruppen fem till sex elever i varje. 
Detta synliggjorde att gruppstorlek är en nödvändig aspekt att ta i beaktning då 
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lektionen där eleverna arbetade i stora grupper ledde till att läraren var tvungen att 
spendera mycket tid på att hjälpa eleverna med turtagning och med själva uppgiften. 
Detta gäller främst lärare som har en yngre elevgrupp då dessa elever behöver stöd i det 
sociala samspelet. 
 
Lektionerna där eleverna arbetade i par fungerade betydligt bättre. Kommunikationen 
och samspelet ökade i dessa gruppkonstellationer. I jämförelse med de lektioner där 
eleverna arbetade i stor grupp var eleverna under lektion 1 och 3 mer villiga och måna 
om att diskutera och lyssna på varandra. Enligt Samuelsson och Forslund Frykedal 
(2014) möjliggör pararbete ett ökat lärande då eleverna ges fler möjligheter att diskutera 
uppgifterna och hitta nya lösningar. Detta medför att eleverna tillägnar sig det 
matematiska innehållet i större utsträckning än vid individuellt arbete. Enligt Zollman 
(2009) kan grupparbete skapa möjligheter att se olika metoder för att lösa matematiska 
problem. Under genomförda lektioner fanns det inte olika metoder inom samma grupp. 
Däremot löste olika grupper uppgifterna på olika sätt. Detta blev synligt i den 
avslutande diskussionen där olika lösningar och metoder lyftes fram. På ingen av de tre 
skolorna ges problemlösningsuppgifter inom matematiken stort utrymme. Eleverna är i 
och med detta inte vana vid att det finns fler metoder eller lösningar till samma uppgift. 
Det kan vara anledningen till att en grupp endast hade en metod och en lösning. 
 
7.1.6 Sammanfattande diskussion och slutsats 
Studien har granskat betydelsen av gruppstorlek och laborativt material vid elevers 
arbete med och lösningar av problemlösningsuppgifter. Studien har synliggjort att 
aspekten gruppstorlek har störst inverkan på utfallet av lektionerna. Samarbetet och 
kommunikationen fungerade bäst när eleverna arbetade i par. När det kommer till 
användandet av laborativt material var studiens författare av uppfattningen att materialet 
skulle ha stor positiv inverkan på de lektioner då det fanns tillgängligt. Många elever 
var frågande till användningen av materialet och på en skola ledde det till och med till 
negativa resultat. Detta styrker det som Rystedt och Trygg (2010) beskriver, nämligen 
att införandet av laborativt material inte alltid får positiva följder. Det blev tydligt under 
studiens gång att det krävs att läraren undervisar och stöttar eleverna om hur laborativt 
material kan användas vid problemlösningsuppgifter. Detta är även något som 
poängteras av Rystedt och Trygg (2010). Eleverna behöver också bli vana vid och 
trygga med att arbeta med laborativt material för att de ska vara gynnsamt för deras 
matematiska kunskapsutveckling. 
 
Trots att lektionerna genomfördes på samma sätt på de olika skolorna var utfallet av 
lektionerna olika. I denna studie blev det således tydligt att klassrumsnormer och 
sociomatematiska normer är av stor betydelse. Det som ter sig vara en gynnsam lektion 
i en klass behöver inte vara en gynnsam lektion i en annan. Detta understryks av Makar, 
Bakker och Ben-Zvi (2015) som menar att läraren har en avgörande roll för att skapa 
positiva och goda sociomatematiska normer. Vid utformandet av de tre lektionerna 
antog studiens författare att den tredje och sista lektionen, där eleverna arbetade i par 
och hade tillgång till laborativt material, skulle vara den utopiska lektionen. På två av 
tre skolor var det istället den första lektionen, där eleverna inte hade laborativt material 
men arbetade i par, som fungerade bäst. På den tredje skolan var utfallet för lektion och 
1 och 3 likvärdigt. Studien har visat att gruppstorlek är den mest betydande av de 
undersökta aspekterna vid arbete med och lösningar av problemlösningsuppgifter inom 
matematiken.  
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7.2 Metoddiskussion 
Något som studiens författare var medvetna om var att de olika klasserna observerades 
under olika förutsättningar. Av de klasser som deltaog i studien var två klasser årskurs 3 
medan en var årskurs 2. De olika årskurserna medförde att eleverna i årskurs 2 fick 
svarsalternativ till uppgifterna. Detta för att alla klasser skulle kunna genomföra samma 
uppgifter trots olika årskurser. Klasserna observerades också under olika veckodagar 
men gemensamt var att observationerna genomfördes innan lunch. Att klasserna var 
olika vana vid att arbeta i grupp, med laborativt material och med problemlösning var 
en ytterligare skillnad. Studiens författare förhöll sig genomgående objektiva men var 
medvetna om att deras tidigare förkunskaper om eleverna omedvetet kan ha påverkat 
observationerna och bearbetningen av empirin. 
 
Liljekvist, Mellroth, Olsson och Boesen (2017) förklarar att educational design research 
tar utgångspunkt i verkliga klassrum och syftar till att förbättra undervisning och 
lärande. Tidigare forskning inom ämnet matematik har kritiserats för att inte ha en 
konkret verklighetsanknytning. Forskningen har även ansetts inte resultera i någon 
förbättring kring undervisning och lärande. Varken forskare eller lärare kan förlita sig 
på förutbestämda lärandemetoder eftersom alla elevers tänkande och lärande är olika. I 
en renodlad educational design research ska det enligt McKenney och Reeves (2012) 
ske en cyklisk process där förändring av lektioner och designprinciper sker efter varje 
genomförd lektion. En utopisk lektion ska i och med processen inte vara förutbestämd 
utan utvecklas genom forskningen. Denna studie hade dock, utifrån tidigare forskning, 
en hypotetisk utopisk lektion där eleverna skulle ha störst möjlighet att lära sig. Det 
genomfördes dock två andra lektioner för att kunna urskilja hur väsentliga de två 
varierande designprinciperna var. 
 
Att eleverna i årskurs 2 på skola A fick svarsalternativ till uppgifterna hade en större 
inverkan på studien resultat än väntat. Svarsalternativen medförde gissningar vilket blev 
en svaghet i genomförandet av studiens design. När designprincipen uppgifterna är 
elevnära och lagom utmanande arbetades fram gjordes anpassningen att eleverna i 
årskurs 2 skulle få svarsalternativ då uppgifterna inte skulle vara för svåra. Denna 
anpassning medförde en ytterligare designprincip på skola A som varierades men inte 
observerades. Designprincipen har således inte varierat mellan lektionerna utan istället 
mellan årskurs 2 och 3.  
 
På skola A fanns ett stort naturligt bortfall som inte förekom på de andra skolorna som 
var representerade i studien. Vad detta naturliga bortfall kan ha berott på var både 
intressant och nödvändigt att reflektera över. På skola A fanns ett flertal elever som 
hade svenska som andraspråk. En möjlig förklaring skulle därför kunna vara att elev 
och vårdnadshavare inte förstod informationen som gavs i samtyckesblanketten. En 
annan möjlig orsak kan ha varit att eleverna aldrig gav lappen till sina vårdnadshavare 
eller att elev och/eller vårdnadshavare inte ville delta i studien. Ytterligare skäl till det 
naturliga bortfallet skulle kunna vara att eleverna missade att lämna in blanketten trots 
att elev och vårdnadshavare gett sitt samtycke.  
 
Denscombe (2016) förklarar att när studier studerar människor är det viktigt att 
reflektera över hur människor reagerar på att de studeras. Vanligtvis agerar de 
annorlunda om de vet att de observeras än vad de gör om de inte observeras. Människor 
kan å ena sidan bli oroliga och osäkra av att någon granskar dem. Det kan å andra sidan 
resultera i att de reagerar motiverat och entusiastiskt och njuter av uppmärksamheten. 
Denna påverkan kallas för observatörseffekt. Det finns en risk att deltagarna ändrar sitt 
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beteende om de är medvetna om det verkliga syftet med studien. Antingen resulterar det 
i att de försöker göra vad de tror att forskaren förväntar sig av dem för att hjälpa till, 
eller kan de göra motsatsen. Vid observationerna var det nya personer som kom till 
klassen och skulle observera dem. Inledningsvis blev eleverna nyfikna på de nya 
personerna och fokuserade på dem. Under samtliga observationstillfällen upplevde 
studiens författare dock inte att elevernas beteende förändrades.  
 
En fördel med att använda sig av observationer som metod är att observationsscheman 
ger objektiva observationer då observatörerna utgår från samma schema. I och med att 
observatörerna studerar samma saker blir tillförlitligheten hög. Nackdelar med 
observationer är att de inte ger svar på varför saker inträffar och att det kan vara svårt 
för observatören att hålla sig i bakgrunden och inte störa den naturliga miljön 
(Denscombe, 2016). Under flertal observationer försökte elevgrupper att få kontakt och 
hjälp av den som observerade när läraren var upptagen med en annan grupp. Detta kan 
ha inneburit att observatören “störde” den naturliga miljön. Det resulterade också i att 
observatören var tvungen att sluta observera och förklara för eleverna att de var tvungna 
att vänta på läraren. Under lektion 1 och 2 när eleverna arbetade i par var det svårare för 
observatören att observera alla grupper och följa deras resonemang och samarbete. Med 
hjälp av observationsschemat kunde dock observatören lätt återgå till att observera de 
utvalda aspekterna.  
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8 Fortsatt forskning 
Det finns flera betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till vid arbete med matematisk 
problemlösning i grupp. Efter genomförda observationer blev det tydligt att det finns 
ytterligare en aspekt som är nödvändig att ta hänsyn till inom detta område. Denna 
aspekt är sociomatematiska normer. Det blev tydligt att det fanns olika 
sociomatematiska normer i de olika klasserna som påverkade lektionerna, ibland 
positivt och ibland negativt.  Ett förslag till fortsatt forskning kan därför vara att studera 
hur matematisk problemlösningsundervisning ska bedrivas för att bidra till och skapa 
goda sociomatematiska normer. Vidare kan studier fokusera på hur olika 
sociomatematiska normer påverkar elevernas matematiska problemlösningsförmåga. 
Detta kan genomföras genom intervjuer av både elever och lärare men också genom 
observationer av matematiklektioner.  
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Bilagor 
Bilaga A - Missivbrev 
Hej! 
 
Vi heter Angelica Ogesjö, Matilda Olofsson och Josefin Gustafsson och vi läser sista 
terminen på grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till årskurs 3 på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Den här terminen kommer vi att skriva vårt sista självständiga 
arbete inom matematik. Arbetet handlar om vad som påverkar elevers förmåga till att lösa 
matematiska problemlösningsuppgifter när de arbetar i grupp. Vi har för avsikt att observera 
eleverna vid tre olika undervisningstillfällen där endast anteckningar kommer att föras. En av 
oss genomför lektionerna och de andra antecknar. Gruppernas lösningar kommer sedan att 
analyseras och kommer ligga till grund för studien. Det vi ber om tillåtelse för är att analysera 
gruppernas lösningar.  
 
Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har skrivit fram. Vi 
behöver samtycke från vårdnadshavare och barn. Deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avslutas. Alla deltar anonymt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast användas i den aktuella studien.   
 
Om ni har några frågor kan ni kontakta oss eller vår handledare. 
 
Angelica Ogesjö   Josefin Gustafsson 
ao222cb@student.lnu.se   jg222pa@student.lnu.se 
 
Matilda Olofsson   Oduor Olande (handledare) 
moluk09@student.lnu.se   oduor.olande@lnu.se  
 
Vi är väldigt tacksamma om ditt barn kan vara med att hjälpa oss med vår studie. 
Tack på förhand! 
 
Angelica Ogesjö, Matilda Olofsson, Josefin Gustafsson 
 
 
Samtyckesformulär 
 
Elevens namn och skola 
 
______________________________________ 
 

 
JA – jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
NEJ – jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien  

 
    Vårdnadshavares underskrift  ________________________________________ 
 
 
     Elevens underskrift __________________________
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Bilaga B – Uppgifter 
Lektion 1 
 
 
Uppgift 1. 

 
Figur 4. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Milou 2013 
 
 
 
Uppgift 2. 

 
Figur 5. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2017. 
 
 
Uppgift 3. 

 
Figur 6. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2017.  
 



  
 

III 
 

Lektion 2 
 
Uppgift 1.  
 

 
Figur 7. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Milou 2017.  
 
 
 
Uppgift 2.  

 
Figur 8. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2015.  
 
 
Uppgift 3.  

 
 
Figur 9. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2016. 



  
 

IV 
 

Lektion 3 
 
Uppgift 1.  
 

 
Figur 10. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2017.  
 
 
Uppgift 2.  

 
 
Figur 11. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2012.  
 
Uppgift 3. 

 
Figur 12. www.ncm.gu.se Kängurumatte. Ecolier 2014.
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Bilaga C – Observationsschema 
Skola:    Antal grupper: 
Datum:     Antal elever i varje grupp : 
Antal elever:    Vilket material: 
 

A
ndra 

observationer 

H
ur interagerar 

eleverna m
ed 

varandra? 

V
em

 är det som
 

pratar? 

H
ur m

ånga 
gånger 
använder 
eleverna 
m

aterialet? 
 H

ur använder 
de det? 

H
ur m

ånga 
gånger får 
eleverna hjälp? 

 

    

 G
rupp 1 

     G
rupp 2 

     G
rupp 3 

     G
rupp 4 

     G
rupp 5 

     G
rupp 6 



  
 

VI 
 

Bilaga D – Tabell över andelen rätt svar och hjälp 
 

Skola A 
Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Andel rätt 
svar 
 

33 % 66 % 33 % 100 % 0 % 50 % 33 % 0 % 33 % 

Hur stor 
andel av 
de 
grupper 
som 
svarade 
rätt fick 
hjälp? 

0 % 50 % 0 % 0 % -- 0 % 0 % -- 100 % 

 

Skola B 
Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Andel rätt 
svar 
 

100 % 86 % 88 % 100 % 67 % 33 % 100 % 67 % 56 % 

Hur stor 
andel av 
de 
grupper 
som 
svarade 
rätt fick 
hjälp? 

13 % 33 % 43 % 67 % 100 % 100 % 22 % 83 % 20 % 

 

Skola C 
Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Uppgift 
1 

Uppgift 
2 

Uppgift 
3 

Andel rätt 
svar 
 

100 % 86 % 28 % 100 % 0 % 33 % 86 % 86 % 57 % 

Hur stor 
andel av 
de 
grupper 
som 
svarade 
rätt fick 
hjälp? 

0 % 83 % 50 % 33 % -- 100 % 50 % 84 % 50 % 

 


