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Sammanfattning 
Resultatet från 2011 års nationella prov visar att problemlösning är det näst svåraste delområdet för elever i årskurs 3. Flertalet 

forskare samt författare lyfter fram att elever tillägnar sig nya kunskaper genom kommunikationen och samspelet med andra 

klasskamrater. Utifrån ovanstående resonemang blir det centralt att pedagogen har kunskap om hur han/hon kan skapa optimala 

gruppsammansättningar vid problemlösningsarbetet. Detta för att elevers prestation och kommunikation skall gynnas. Därigenom 

blir arbetets syfte att studera hur skilda gruppkompositioner påverkar elevers kommunikation och prestation. 

 

Innan sökningen av artiklar påbörjades gjordes ett avgränsat urval utifrån somliga kriterier. En systematisk litteratursökning 

brukades som metod. Inledningsvis nyttjades en översiktlig sökning med ett fåtal sökord. Då fler sökord lades till minskades 

antalet träffar. De givna träffarna studerades abstract för att se vilka studier som var av relevans för arbetet. Slutligen gallrades 

artiklarna ut genom att studera dem mer ingående.  

 

Resultatet visar att lågpresterade elever presterar bättre efter samverkan i en heterogen gruppkonstellation. En oenighet kan ses 

gällande vilken gruppering som högpresterande elever gynnas mest av.  Rådande medelpresterande elever kan en splittring ses 

angående vilken gruppsammansättning som är mest fördelaktig vad gäller deras prestation. Flertalet studier visar att det 

förekommer störst andel befrämjande kommunikation i heterogena gruppkompositioner samt homogena grupperingar beståendes 

av högpresterande elever. Lågpresterande elever får mest hjälp och förklaringar i en heterogen gruppsammansättning. De erhålls 

dessutom mer av detta i en heterogen gruppkonstellation jämförelsevis då de verkar i en homogen gruppering. Högpresterande 

elever ger störst del förklaringar samt hjälp i en heterogen gruppkomposition, dock lika stort omfång som när de interagerar i 

homogena grupperingar. Medelpresterande elever bedriver ett mellanting gällande givande samt mottagande av hjälp och 

förklaringar i en heterogen grupp. Dessa elever är likväl mer delaktiga i en homogen gruppsammansättning. 
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1 Inledning 
 
Vid tidigare matematikkurs upptäckte jag att kurslitteraturen lade stor vikt på området 

problemlösning. Under min verksamhetsförlagda utbildning observerade jag att flertalet lärare 

lät sina elever arbeta med problemlösning självständigt vid matematikundervisningen. Endast 

en klassrumslärare lade stort fokus på att låta eleverna lösa problem tillsammans genom 

gruppdiskussioner. Dessa två erfarenheter fångade mitt intresse för problemlösning. Ahlberg 

(1995) påpekar att både forskare och matematiker menar att matematiken i sin grund handlar 

om problemlösning. Därmed bör hela skolans undervisning i matematik genomsyras av 

problemlösning. Detta konstaterande visar på problemlösningens centrala vikt inom 

matematikundervisningen. Skolverket (2011b) lade fram rapporten PM- Nationella prov i 

årskurs 3 våren 2011. Rapporten presenterar elevernas resultat på de skilda delområdena inom 

matematik. Resultatet påvisar att problemlösning är det näst svåraste området för eleverna i 

årskurs 3. Ungefärliga 18 % av eleverna uppnår ej kravnivån för detta delområde. Därigenom 

blir det centralt att pedagogen vet hur undervisningen kring problemlösning kan bedrivas för 

att gynna alla elevers prestation i bästa möjliga mån. Denna kunskap är central att inneha 

utifrån ett lärarperspektiv.  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Konsumtionsarbetet syftar till att granska studiers resultat gällande elevers kommunikation 

vid problemlösningsarbete, samt studera hur faktorer påverkar deras prestation. Vid arbete 

med problemlösnig kan pedagogen låta eleverna arbeta självständigt eller tillsammans med 

andra. Bergius och Emanuelsson (2012) beskriver att lärande uppstår i elevers 

kommunikation vid samspel. Utifrån denna tanke blir det intressant att studera element som 

inverkar på elevers kommunikativa processer i grupp samt deras prestation efter grupparbete. 

Detta syfte mynnar ut i två väsentliga frågeställningar: 

 

 Hur påverkar gruppsammansättningen elevers kommunikation vid arbete med 

problemlösning? 

 Hur påverkar gruppsammansättningen vid arbete med problemlösning elevernas 

prestation? 
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3 Bakgrund 
 
Det erfordras en relevant litteraturgenomgång för att kunna tala om hur gruppsamman-

sättningen påverkar elevers prestation och kommunikation vid problemlösningsarbete. 

Inledningsvis sker därmed en behandling av begreppet lärande. Därefter redovisas ett stycke 

som innefattar läroplanens syn på problemlösning och kommunikation. Jag går därefter över 

till en mer ingående behandling av området problemlösning. Vidare följer ett stycke som 

fokuserar på kommunikation. Avsnittet avslutas med en genomgång av området 

gruppsammansättning. 

3.1 Vad menas med lärande? 

 
Illeris (2007) benämner att begreppet lärande brukas i vid mening samt har skilda betydelser i 

olika sammanhang. Fyra grundbetydelser kan dock urskiljas som existerar då ordet brukas i 

vardagsspråket på ett ospecificerat sätt. Då en av dessa betydelser anges som inadekvat, tas 

inte denna upp.  

 

1.  Lärande kan ses till resultaten av läroprocessen hos individen. I detta sammanhang 

innebär lärande det som individen har lärt sig, eller att en viss förändring har skett. 

2. Begreppet kan ses som de psykiska processer som inträffar hos individen och kan leda 

till resultat eller förändringar som kan ses i punkt 1.  

3. Lärande kan anvisa till de samspelsprocesserna mellan människa och dennes sociala 

samt materiella omgivning. Dessa processer är indirekt eller direkt ett villkor för de 

inre läroprocesserna som ses i punkt 2. Detta kan resultera i den form av lärande som 

punkt 1 behandlar. 

Utifrån dessa grundbetydelser har Illeris (2007) utformat en definition av lärande: ”Lärande är 

en process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror 

på glömska, biologisk mognad eller åldrande” (s.30).  

3.2 Läroplanens syn på kommunikation och problemlösning 
 
Enligt Skolverket (2011a) lyfter Lgr 11 fram matematik som ett kommunikativt ämne, 

problemlösande samt kreativ verksamhet. Denna aktivitet tar sin utgångspunkt i individens 

glädje och tillfredställelse för att kunna lösa samt förstå problem. 
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Gällande kommunikation framhåller Lgr 11 (2011)  att matematikämnet skall utveckla 

elevernas förmåga att bruka matematiska uttrycksformer, samt föra och följa matematiska 

resonemang. Detta skall eleverna tillägna sig för att kunna argumentera, samtala samt 

redogöra för beräkningar, frågeställningar och slutsatser. Vid matematikämnets kunskapskrav 

för elever i årskurs 3 benämns att eleven på ett fungerande sätt kan samtala samt beskriva 

tillvägagångssätt. Dessutom bemästrar eleven att följa samt föra matematiska resonemang 

kring val av räknesätt, metoder och resultatets rimlighet genom att besvara relevanta frågor.  

 

Beträffande området problemlösning skall eleverna i enlighet med Lgr 11 (2011) utveckla 

färdigheter i att lösa och formulera problem samt formulera och beskriva dessa genom 

matematikens uttrycksformer. Kunskapskraven för årskurs 3 innefattar att eleverna i elevnära 

situationer kan lösa enkla problem genom att välja anpassade strategier till det valda 

problemet. Dessutom skall eleven vid årskurs 3 kunna uppfatta ett resultats rimlighet samt 

beskriva tillvägagångssätt för problemlösningen.  

3.3 Problemlösning 
 

3.3.1 Definitioner av problemlösning 

 
Möllehed (2001) konstaterar att problemlösning har existerat på skilda sätt och i olika former 

under matematikundervisningens förlopp. Enligt Mouwitz (2007) är det besvärligt att komma 

fram till ordets fullständiga innebörd, då begreppet har skildrats på olika vis genom åren.  

Utifrån detta beskrivs nedantill hur skilda forskare definierar problemlösning.  

 

Skoogh och Johansson (1991) definierar problemlösning som en situation. Eleven analyserar 

då problemet och reflekterar över den metod som bör brukas. Detta för att slutligen finna 

problemets lösning med den utvalda metoden. Polya (2003) har en annan syn på begreppet då 

han beskriver problemlösning som en praktisk verksamhet såsom kan liknas vid simning. 

Individens praktiska skicklighet utvecklas genom att först imitera, för att slutligen öva och 

praktisera. När eleven skall lösa problem måste hon främst observera samt imitera vad andra 

gör i de situationer då problem löses. Silver (1985) tolkar begreppet problemlösning på ett 

annat vis. Författaren ser problemlösning som ett tillvägagångssätt att träna på samt välja 

skilda metoder och strategier. Denna syn kan kopplas samman med Taflin (2007) som 

poängterar att problemlösning innefattar att individen bör utnämna en metod för att bemästra 

lösandet av ett problem. För att lyckas uppfylla detta mål fodras elevens idéer, kunnighet i 

matematiska områden samt dess procedurer och begrepp. 
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Lester (1983) framhäver att problemlösning är ett sätt för människor att tillägna sig lärande. 

Denna vinkel på begreppet ses även hos Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) som 

tydliggör att eleverna genom problemlösning skall framställa sina idéer och tankar, finna 

samband, argumentera för val av metoder samt kunna föra och begripa matematiska 

resonemang. Ahlberg (1991, refererad i Emanuelsson, Johansson och Ryding, 1991) uppfattar 

även problemlösning som en process för att tillägna sig lärande. Denna process inträffar då 

eleverna diskuterar och resonerar kring ett problems lösning. 

 

3.3.2 Vad benämns som en problemuppgift? 

 
Skilda uppgiftstyper 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Schemat fastställer åtskillnaden mellan uppgiftstyper (Taflin, 2007, s.30).  

 

Taflin (2007) poängterar att uppgifter kan benämnas olika beroende på situation. En uppgift 

som ej resulterar i några svårigheter för individen att lösa betecknas som en rutinuppgift. 

Följande uppgiftstyp är bekant för individen sedan tidigare. Då eleven löser uppgiften sker 

färdighetsträning. Denna typ av uppgift kan ej karaktäriseras som ett problem. En textuppgift 

måste innefatta ett språk utöver matematiska symboler.  

 

Mouwitz (2007) och Wyndhamn et al. (2000) betecknar att det inte skall finnas en självklar 

standardmetod för att bemästra lösandet av en problemuppgift. Detta medför att eleven själv 

måste leta efter svar, hitta möjliga lösningsstrategier och välja en lämplig metod för att kunna 

lösa problemet. Ett problem syftar till en situation som fordrar en lösning där individen vill 

deltaga för att kunna finna lösningen. Även Lester (1983) lyfter fram dessa två villkor för att 

en uppgift skall benämnas som ett problem. Författaren lyfter dock fram ett tredje villkor som 

innefattar att människan behöver göra en ansträngning för att behärska lösandet av det givna 

problemet.  
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Hagland, Hedrén och Taflin (2005) betonar att en elev kan uppfatta en uppgift som ett 

problem, medan andra ej begriper uppgiften på angivet sätt. Detta är beroende av individens 

förkunskaper. Mouwitz (2007) har en liknande tankegång som benämner ett problem som 

individuellt vilket påverkas av individens erfarenhet. Då en elev tidigare har uppfattat en 

uppgift som ett problem och löst detta, blir samma typ av uppgift inte ett problem vid ett 

senare tillfälle.  

 

3.3.3 Varför skall elever lösa problem? 

 
Lgr 11 (2011) framhäver att matematikundervisningen skall leda till att eleverna kan bruka 

sitt matematiska tänkande för vidare studier. Detta kan relateras till Ahlberg (1995) som 

framlägger att problemlösning är ett centralt element inom matematikundervisningen. Skälet 

till detta ges av flera forskare som menar att matematiken i sin grund handlar om 

problemlösning.  

 

Enligt Ahlberg (1995) är människans förmåga att lösa problem nödvändigt i dagens samhälle. 

Även Ahlström (1996) påpekar vikten av att lösa problem. Författaren menar att 

problemlösning utvecklar redskap samt kunskap för att kunna hantera skilda vardagliga 

situationer. Engström, Engwall och Samuelsson (2008) tydliggör det funktionella argumentet 

för matematikundervisningen då de förklarar att elever skall kunna fatta hållbara beslut i deras 

vardag. Detta påvisar även Lgr 11 (2011) då undervisningen i matematisk skall ge eleverna 

förutsättningar att kunna fatta beslut och lösa problem i vardagslivets skilda situationer.  

 

Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) benämner att individens arbete med matematik bör 

vara probleminriktat. Matematiken tappar sin mening när eleven ej får lösa problem. Då 

individen får arbeta med utmanande problem utvecklas individens logiska tänkande. Detta 

kan kopplas samman med Engström et al. (2008) som uttrycker att det formalbildande 

argumentet för matematikundervisningen innebär att eleverna utvecklar sitt logiska tänkande 

genom övande i matematik. 

 

 

 

  



6 

 

3.3.4 Faser vid problemlösning 

 
Berggren och Lindroth (1998) lyfter fram vikten av att ge eleverna en god struktur, alltså en 

form av mall som de kan bruka då de löser problem. Genom mallens nyttjande får eleverna 

enklare att redovisa sin lösning. Polya (2003) benämner att det existerar fyra faser inom 

problemlösning som beskriver en struktur på hur elever kan lösa problem. Här nedan kan 

dessa faser ses: 

1. Eleven förstår problemet: Här skall eleven begripa vad som erfordras, se de skilda 

delarna samt hur delarna hänger ihop med varandra. Dessutom bör individen bemästra 

att uppfatta de okända och kända storheterna, alltså hur det som söks är relaterat till 

det som är givet för att individen skall få en idé om hur lösningen skall se ut. Utifrån 

ett lärarperspektiv måste pedagogen kontrollera att problemets framställning är 

begriplig. Centrala frågor som läraren kan behandla vid denna fas är: Vad söks i 

problemet? Vad är givet? ………………………………………………………………. 

 

2. Eleven gör upp en plan: En plan har individen då hon förstår vilka konstruktioner eller 

beräkningar som erfordras för att kunna finna den så klassade obekanta storheten. 

Huvudprestationen i lösningen till ett problem ligger i att upptäcka idén till en plan. 

Om eleven utarbetar en plan, kan det resultera i att många misstag kan undvikas. 

Genom lärarens uppmaningar och frågor kan han/hon på ett diskret sätt tillhandahålla 

eleven med en god idé.…………………………………………………………………..  

 

3. Eleven genomför planen: Vid denna del måste individen undersöka samt kontrollera 

varje steg och detalj noggrant tills operationen är fullständig. Om eleven utarbetar 

planen och är tillfredställd med sin slutgiltiga uppfattning, glöms inte tankegången 

bort lika lätt, tillskillnad från om eleven tar emot planen och accepterar den med 

anledning av pedagogens auktoritet.  Frågor som läraren kan ställa vid denna fas är: 

Kan du se att detta steg är riktigt?  Kan du bevisa steget som korrekt? …………….. 

 

4. Eleven ser tillbaka på den fullständiga lösningen och granskar den: Genom detta steg 

kan eleverna utveckla sina färdigheter i att lösa problem och befästa sina kunskaper. 

Lärare bör visa för sina elever att ett problem aldrig kan behandlas på ett fullständigt 
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sätt, alltså att individen alltid kan fördjupa, förfina samt förbättra varje lösning och 

därigenom förbättra sin egen förståelse av lösningen. 

3.3.5 Arbete med problemlösning 

 
Taflin (2008) framlägger att eleverna måste ha kännedom om konventioner, begrepp och 

procedurer för att kunna lyckas lösa problem. Lester (1988 refererad i Ahlström et al., 1996) 

betonar att undervisningen skall ske på ett organiserat och systematiskt sätt under lärarens 

ledning. Detta medför att undervisningen i problemlösning blir mest effektivt för de flesta 

eleverna. Därmed erfordras att pedagogen utformar en välplanerad uppläggning 

sammankopplat med effektiva arbetssätt. Tillsammans med sina forskarkollegor har Lester 

utarbetat en undervisningsstrategi vid arbetet med problemlösning. Denna strategi har visat 

sig framgångsrik i amerikanska skolor. Lester (1988 refererad i Ahlström et al., 1996) har 

formulerat undervisningsstrategin i en tabell (Se bilaga 1). På nästkommande sida visas 

Lesters undervisningsstrategi i form av en tabell. Denna tabell är starkt förankrad i Lesters 

tabell.  
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Lesters undervisningsstrategi  

Tabell 1 

Verksamhet Arbetsform Läraraktivitet Ändamål 

Samtal innan 

problemlösning 

Helklass  1. Läs problemet högt för eleverna eller tilldela en elev denna uppgift. Diskutera 

formuleringar och ord efter elevernas behov.  

Visa betydelsen av att individen förstår uppgiften bättre då problemet läses 

noggrant.  

2. Ställ relevanta frågor som rör elevernas förståelse av problemet. Fokus skall ligga på vad 

uppgiften frågar efter samt vilken data som fodras för att lösa problemet.  

Betona fokus på betydelsefulla data samt tydliggör problemets besvärliga 

delar. 

.  

 

3. Be eleverna föreslå tänkbara lösningsstrategier. Värdera ej idéerna vid detta tillfälle. 

Denna aktivitet kan avvaras då eleverna är mer resultatrika.  

Renodla möjliga idéer som kan lösa problemet. Uppmuntra upptäckande 

och flexibilitet. 

 

 

Aktiviteter vid 

elevarbete med 

problemet 

Individuellt/ 

grupp 

 

4. Observera eleverna då de löser problemet samt ställ frågor angående deras arbete.  Se elevernas svaghet och styrka vid problemlösning. Få eleverna att 

reflektera över sitt arbete. 

5. Giv ledtrådar till de elever som blivit alltför frustrerade eller som har fastnat. Lyft fram 

frågor som stödjer elevernas förmåga att förstå problemet om det fordras. 

Stöd eleverna i att lära sig hur speciella strategier används. Hjälp dem att 

bemästra oöverkomliga hinder vid lösningen av problemet samt undvika 

destruktiva attityder. 

 

6. Låt eleverna granska sitt arbete mot förutsättningarna då de frambringat ett svar. 

  

 

Förbättra elevers kunnande i sitt utvärderande av deras arbete. 

  

7. Erbjud en varietet av problemet till de som tidigt är klara med en lösning. Bistå elever med att generalisera deras lösningar.  

 

Samtal efter 

problemlösning 

Helklass 8. Låt eleverna diskutera sina lösningar. Visa på att problemet går att lösa på skilda sätt. 

 

Hjälpa elevers lärande angående hur och när man bör bruka en specifik 

strategi. Stimulera eleverna till flexibilitet. 

9. Diskutera skillnader mellan det lösta problemet och tidigare lösta problem. Samtala om 

lösningsvarianter. 

Stödja elevernas utveckling vid överspridning av deras lärande. 

 

 

10. Samtala om problemets specifika delar, såsom missledande eller överflödig 

information.  

Bistå elever med att kunna igenkänna probleminnehåll som påverkar 

problemet. 
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3.4  Kommunikation 
 

3.4.1 Det formella och informella språket 
 

Høines (2000) uttrycker att det existerar skilda typer av språk för att lyckas kommunicera. 

Människan kan kommunicera genom sitt skriftspråk och talspråk, men även med hjälp av 

teckenspråk, symbolspråk, kroppsspråk och bildspråk. Löwing (2008) poängterar vikten av att 

bruka språket som instrument i undervisningen. En förklaring till detta ger Høines (2000) som 

påpekar att individen tillägnar sig nya kunskaper genom språket.  

 

Bergius och Emanuelsson (2008) framlägger att individen nyttjar flera språk för att utveckla 

det matematiska tänkandet. Löwing (2008) menar att det informella matematikspråket är ett 

konkretiserande och vardagsanknutet språk där eleverna tar tillvara sina kunskaper utanför 

skolan. Individens formella matematikspråk ses som ett förklarande och beskrivande språk 

där regler och termer följs. Enligt Høines (2000) behärskar eleverna ofta ett informellt språk 

då de börjar skolan. Senare skall eleverna lära sig en generalisering och formalisering av det 

matematiska språkbruket, där deras informella språk verkar som ett stöd för det formella 

språket som de skall bli kunniga i senare. Enligt Bergius och Emanuelsson (2008) fordrar 

undervisningen att elever kan nyttja den matematiska terminologin. Det är lärarens uppgift att 

överför detta formella språk till eleverna. Høines (2000) poängterar dock att eleverna skall få 

använda sitt informella språk och rekommenderar därför att eleverna får i första hand 

kommunicera med de språk som de redan har tillägnat sig. Vid arbetet i 

matematikundervisningen utvecklar eleverna kunskaper som sedan resulterar i att ett nytt 

språk tillförs. Det nya formella språket skall undvikas att endast verka som en färdighet i 

skolsammanhang. Det tillägnade språket skall vara ett uttryck för barns tankar och verka som 

ett fungerande kommunikationsmedel. 

 

3.4.2 Kommunikationsnivåer 

 
Löwing (2004) påpekar att kommunikation definieras som en multimodal interaktion mellan 

individer. Detta inkluderar bl.a. människans talspråk, skriftspråk, bildspråk, teckenspråk, 

kroppsspråk och gestikens språk. Löwing och Kilborn (2002) benämner att kommunikation 

kan förekomma på skilda nivåer i klassrummet. Här nedan beskrivs dessa fem nivåer: 

…………………………………………………………………
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 Kommunikationen mellan elev och pedagog: Det är centralt att läraren brukar ett 

förståeligt språk för eleven, då det är lärarens ansvar att bygga upp elevernas 

språkbruk i relations till undervisningens innehåll.  

 Kommunikationen mellan elever: För att detta skall kunna ske erfordras alla elever har 

ett språk som beviljar en samverkan, där alla elever kan delta och får ett 

kommunikationsutbyte. I annat fall kan grupparbete och samverkan mellan elever bli 

meningslöst för somliga elever 

 Inre kommunikation: Behandlar information som eleven har läst sig till eller lyssnat 

till. Denna typ av kommunikation bidrar till att elever kan diskutera och redovisa sina 

inre tankar och idéer både muntligt och skriftligt.  

 Kommunikation mellan läromedel och elev: Detta kräver att eleven har en särskild 

läsfärdighet och kunskaper i att lyckas lösa uppgiften som givs. En läromedelstext är 

ofta komprimerad. Termer som brukas kan inneha dubbla betydelser eller vara 

besvärliga att förstå för eleven.  

 Kommunikation vid läxläsning mellan barn och förälder: Ofta saknar föräldrar 

kunskap om elevens mål i skolan samt de metoder och språk som barnets pedagog 

brukar. Konflikterna kan undvikas genom att läraren beskriver hur föräldrarna kan 

vara behjälplig vid elevernas skolarbete samt berätta om undervisningens mål.  

Löwing och Kilborn (2002) framlägger vikten av att både lärare och elever behärskar dessa 

typer av kommunikationsnivåer, då det ställs krav på skolans undervisning med avseende på 

samverkan och samarbete. Eleverna bygger ej upp en sådan kommunikativ kompetens genom 

att läsa uppgifter ur en lärobok för sig själv. Kommunikation utvecklar eleverna genom att 

kommunicera. Därmed lyfter författarna upp vikten av att detta måste ske kontinuerligt i en 

långsiktig plan. 

 

2.4.3 Vikten av kommunikation inom matematikundervisningen 

 
Bergius och Emanuelsson (2012)  poängterar vikten av att ge eleverna stort utrymme för 

muntlig matematik. Eleverna kan då genom sin kommunikation pröva samt formulera sina 

resonemang och tankar genom diskussion, samtal och argumentation.  Boaler (2011) samt 

Berggren och Lindroth (1998) lyfter fram betydelsen av att använda det formella och 

informella språket i en diskuterande verksamhet för att kunna uttrycka sina tankar genom 

kommunikation. 
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Skolverket (2003) framhäver betydelsen av att låta eleverna bruka sin muntliga 

kommunikation inom matematikundervisningen för deras maximala lärande. Därigenom 

använder eleverna formuleringar, ord, och uttryck som ingår i det matematiska språket. För att 

elevers kommunicerande skall verka tillfredsställande, krävs en omgivning som är öppen för 

social kommunikation och dialog. Stendrup (2001) understryker kommunikationens vikt och 

benämner att alla elever kan tillägna sig lärande i ett socialt sammanhang.  Eleverna tillägnar 

sig matematiska kunskaper genom att kommunicera i klassrummet. Även Forslund Frykedal, 

Hammar Chiriac och Hempel (2013) framhåller kommunikationens betydelse för att eleverna 

skall kunna tillägna sig lärande i ett socialt sammanhang. Vid elevers kommunikation kan 

elever tillsammans utveckla nya tankesätt och förståelse genom att lära av varandra.  

 

3.4.4 Språkets betydelse för lärande 

 
Vygotsky (1971, 1978) menar att språket ej är ett resultat av begreppsutvecklingen. Istället 

benämner författaren att språket kan ses som en del av begreppet. Individens språk och tanke 

utvecklas i ett dialektiskt samspel med varandra. Somliga delar av individens tänkande är 

beroende av dess bemästrande av skriftspråk samt verbala språk. 

 

Vygotsky (1971) benämner att begrepp utgörs av begreppsuttryck och begreppsinnehåll. I vid 

mening är begreppsinnehåll de åsikter och tankar som individen har om omgivningen, individ 

och föremål samt dess förhållande mellan dem. Begreppsuttryck är det språk som 

symboliserar individens åsikter och tankar genom tecknen, skriftspråk, talat språk samt 

kroppsspråk. Høines (2000) påpekar att individens begreppsuttryck samt begreppsinnehåll 

utvecklas genom brukandet av språket. Begreppsuttryck och begreppsinnehåll påverkar samt 

är beroende av varandra.  

 

Enligt Damon (1984) betecknar Vygotsky intrapsykologiska processerna som individens inre 

tänkande. De interpsykologiska processerna hör till det yttre tänkandet vilket benämns som 

individens kommunikation.  Interpsykologiska processer ses som sociala, då de förmedlas och 

regleras socialt.  De intrapsykologiska processerna grundar sig i de interpsykologiska då de 

uppkommer vid kommunikation. Säljö (2000) framlägger att den sociokulturella teorin ser 

individens språk som ett förbindelseelement mellan det yttre tänkandet och det inre tänkandet. 

Språket utgör även grunden och kontrollerar vårt yttre och inre tänkande. Vygotsky (1982 

refererad i Williams, Sheridan, och Pramling Samuelsson , 2000) ser det sociala samspelet 
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som den mest centrala drivkraften för elevers utveckling. Lärande sker via människors 

kommunikation och samspel. Säljö (2000) befäster att barn genom samspel utvecklar sitt sätt 

att tala, tänka samt genomföra fysiska handlingar. Dessutom utvecklas elevers lärande genom 

deras kommunikation i grupp då de delar med sig av sin kunskap. Det sker ingen utveckling 

utan samspel och samlärande. Vygotsky (1982 refererad i Williams et al., 2000) påpekar att 

elevers färdigheter i att imitera och kommunicera utgör lösnigen till ett socialt lärande. Via 

barns engagerande samtal introduceras de i nya tankesätt och mönster. Ett kollektivt 

tankeutbyte leder till att individens enskilda tankar påverkas.  

 

Vygotsky (1978) benämner att elever lär sig bättre och mer tillsammans med andra som är 

mer kunniga inom området. Detta möjliggör att eleven kan gå in i den proximala zonen för 

utveckling. Bråten (1998) konstaterar att Vygotsky lägger fram att det existerar två skilda 

nivåer i elevens utveckling. Den första nivån är där eleven befinner sig i 

utvecklingsprocessen, alltså vad barnet behärskar självständigt vid en bestämds och avslutad 

period. Vid den andra nivån behärskar barnet att lösa uppgifter genom vägledning och hjälp 

av en mer kunnig vuxen eller kamrat. Denna nivå är alltså barnets potentiella utvecklingszon. 

Följaktligen kan arbetet mellan ett barn och mer kunniga vuxna eller kamrater resultera i att 

kunskap konstrueras tillsammans genom samspelet.  

3.5  Gruppsammansättning 
 

Enligt Sjödin (1991) innehar alla individer skilda resurser. Med begreppet resurs anges bl.a. i 

termer av kön, status, ålder och abilitet. Skilda gruppsammansättningar innefattar elever med 

olika resurser.  Emanuelsson (1995) samt Forslund Frykedal et al. (2013) påpekar att 

gruppkompositionen kan inneha större inverkan än vad man faktiskt tror. Flera studier påvisar 

att smågrupper ej resulterar i en stimulerande omgivning för alla elever. Detta kan även ses 

hos Shaw (1976 refererad i Sjödin, 1991) som framlägger att gruppkompositionen antigen kan 

stimulera eller hämma grupprocessen. Lösningen på detta problem framhåller Emauelsson 

(1995) som poängterar att grupperna bör sättas ihop omsorgsfullt. Enligt Forslund Frykedal et 

al. (2013) visar forskning att gruppkonstellationen uppfattas som en av den mest centrala 

delaspekten både för gruppens process och lärande. Elevernas resurser måste därigenom 

koordineras samt utnyttjas på bästa möjliga sätt för att gruppen skall kunna bruka sin optimala 

förmåga till produktivitet och lärande. Även Lotan (1997 refererad i Cohen och Lotan, 1997) 

och Sjödin (1991) påvisar vikten av en god gruppsammansättning då de nämner att skilda 

grupperingar och elever enskilda förmågor påverkar deras kommunikation. 
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Wilkinson och Fung (2002) framlägger att en gruppkomposition antingen kan utgöras av 

homogena eller heterogena grupperingar. En homogen gruppkonstellation innebär att alla 

medlemmar är enhetliga utifrån exempelvis ålder, abilitet eller kön.  En heterogen grupp 

utgörs av elever som är olikartade från någon av de tidigare nämnda aspekterna.  

 

Enligt Emanuelsson (1995) menar somliga pedagoger att homogena grupperingar ses som en 

fördel då eleverna innehar samma prestationsnivå. De framhåller att lågpresterande elever får 

sina verkliga behov tillfredsställda och erhålls därmed säkrare kunskaper i denna grupp. En 

del lärare påpekar att högpresterande elever främjas av en homogen gruppkonstellation då de 

både får sina behov tillgodosedda och mer utvecklande kunskaper. Dessa pedagogers åsikter 

förhåller sig till Fuchs, Fuchs, Hamlett och Karns (1998) studie som visar att högpresterande 

elever gynnas av en homogen gruppsammansättning. Anledningen till detta är att 

högpresterande elever innehar godare kommunikation och presterar bättre efter arbete i denna 

gruppering.  Forskarnas resonemang kan relateras till Stensmo (2008) som påpekar att 

högpresterande elever utnyttjar varandras kunskaper väl genom samspelet i en homogen 

gruppsammansättning. Enligt Emanuelsson (1995) visar en studie att medelpresterande elever 

främjas i en homogen gruppering gällande deras prestation och kommunikation. Forskarna 

framhåller dock att hög- och lågpresterande gynnas i en heterogen gruppkomposition 

jämförelsevis med en homogen gruppering. 

 

Sjödin (1991) påpekar att problemlösning i grupp möjligen erfordrar variation av färdigheter 

och kunskaper. Därmed benämner författaren att en heterogen grupp antagligen är att föredra 

framför en homogen gruppkonstellation. Motivet till detta är att en heterogen gruppering 

stimulerar till kommunikation. Nattiv (1994) Swing, Peterson och Penelope (1981) samt 

Webb (1982, 1984) visar i sina studier att kommunikationen påverkar elevens prestation. 

Dessa studier åskådliggör att givande samt mottagande av förklaringar och hjälp har en 

positiv relation till elevers prestation. Ett negativt förhållande kan ses mellan prestation och 

elever som ej får någon hjälp eller förklaring, trots att de bett om detta. Emanuelsson (1995) 

framhåller att somliga pedagoger föredrar heterogena gruppkonstellationer i undervisningen. 

Lärare avser denna typ av gruppering för samverkans eller samtalets skull. Dessa pedagoger 

lägger fram att lågpresterande elever får hjälp och stimuleras mer i denna typ av 

gruppsammansättning rådande deras lärande. I en heterogen gruppering kan högpresterande 

elever enligt somliga lärare hjälpa andra gruppkamrater.  Därigenom kan de fördjupa sitt eget 
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kunnande inom matematik. Resonemanget kan kopplas samman med Gillies och Ashman 

(2003) som konstaterar att elever som ger förklaringar till andra gruppmedlemmar måste 

inledningsvis klargöra sina tankar individuellt. Detta kan resultera i att eleverna utvecklar 

större förståelse.  På detta sätt uppstår nya kunskaper hos individen. Enligt Emanuelsson 

(1995)  dominerar oftast högpresterande elever gruppens arbete i en heterogen 

gruppsammansättning. De nämnda eleverna är mest aktiva samt får en ledande roll, medan de 

andra deltagarna förhåller sig mer passiva i denna typ av gruppering.  

4 Metod 
 
Avsnittet behandlar inledningsvis ett förtydligande av vad en litteraturstudie innebär. Vidare 

redovisas ett stycke som omfattar litteratursökning och urval av studier. Därefter sker en 

bearbetning av artiklarnas analysprocess samt källkritik. Slutligen behandlas en 

metoddiskussion.  

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2012) framhäver att en litteraturstudie 

frambringar nya helheter med utgångspunkt i nationell och internationell forskning. Utvalda 

studier analyseras och beskrivs i en allmän litteraturstudie.  Detta sker dock sällan på ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Detta arbete kännetecknas av en systematisk litteraturstudie. 

Enligt Eriksson Barajas et al (2012) visar The campbell collaboration på fyra kriterier som 

skall verkställas i en systematisk litteraturstudie:  

 

 Det skall existera en bestämd sökstrategi. 

 Om möjligt skall små studiers resultat vägas samman genom metaanalys. 

 De inkluderade studierna skall behandla en systematisk kodning. 

 Metoder och kriterier skall framställas tydligt för urval och sökning av studier 

4.1 Litteratursökning och urval 
 

Nyberg och Tidström (2012) påpekar att en systematisk litteratursökning innebär att individen 

systematiskt betar av bibliotekskatalogen samt skilda databaser vid sökandet av artiklar 

genom ämnesord som indexerats. Vid sökningen av artiklar brukades Linköpings 

universitetsbiblioteks Unisearch, vilket är en uppsamlingsdatabas som samsöker i skilda 

databaser. Denna databas nyttjades för att finna artiklar. Nyberg och Tidström (2012) 

framlägger att databasen ERIC fokuserar på beteende- och utbildningsvetenskap inom 



15 

 

psykologi och pedagogik. Den nämnda databasen användes företrädesvis vid sökningen av 

studier.  

 

Hartman (2003) menar att slagordssystem som går under beteckningen tesaurus, är ett centralt 

hjälpmedel i sökandet av litteratur. Vid hämtningen av sökord från en tesaurus kan en egen 

sökprofil skapas med syfte att söka efter centrala texter inom ett specifikt forskningsfält.  

I de utvalda databaserna och katalogernas sökning av artiklar brukades orden ”matematik”, 

”interaktion”, ”kooperativt lärande”, ”förmåga”, ”gruppsammansättning”, ”prestation” och 

”gruppering” i skilda konstellationer . Dessa ord användes med motsvarande engelsk innebörd 

vid litteratursökningen: ”Ability”, ”achievement”, ”cooperative learning”, “interaction” 

”group composition”, “grouping” och ”mathematics”. Eftersom de nämnda orden är 

väsentliga i arbetets frågeställning och titel, valdes de därmed som sökord. Nyberg och 

Tidström (2012) poängterar att ett enda sökord resulterar i en mångfald av svar. Därmed 

behövs fler sökord för att kunna precisera eller begränsa sökresultaten. Detta valde jag att ta 

hänsyn till vid den systematiska sökningen av artiklar. 

 

Enligt Hartman (2003) fordras ett avgränsat urval vid arbete med en litteraturstudie. Urvalet 

skall vara lämpligt för det valda arbetsområdet. Med utgångspunkt i detta valdes artiklar ut 

med hänsyn till somliga kriterier. Artiklarna kunde utgöras av empiriska samt teoretiska 

studier. Motivet till detta är att jag ej ville begränsa mig till exempelvis enbart empiriska 

studier, då relevanta teoretiska studier då kunde gå till spillo. Detta urval skulle kunna ge en 

bredare grund att stå på vid sållningen av artiklar. Studierna erfordrades att vara fritt 

tillgängliga via universitetsbiblioteket i fulltext. Till en början avsåg jag att artiklarna skulle 

behandla elever från förskoleklass till årskurs 3. Detta urval medförde dock att sökningarna ej 

gav tillräckligt med centrala artiklar till konsumtionsarbetet. Därav valde jag att studierna 

skulle fokusera på elever i grundskolan. Detta medförde att fler relevanta artiklar kunde finnas 

och brukas i litteraturstudien. Ett urval gjordes gällande studiernas publiceringsårtal, då jag 

först valde att begränsa mig till artiklar som var publicerade efter 2000-talet. Skälet till detta 

var att jag ville begränsa mig till nyare och aktuell forskning. Detta urval resulterade i att 

sökningen gav få träffar. Därmed bestämde jag mig att avgränsa till studier som är skriven 

från 1980-talet.  Detta för att sökningen skulle ge fler träffar på väsentliga artiklar. Artiklarna 

avsåg att behandla gruppsammansättningens påverkan vid arbete med problemlösning.  

Resultaten skulle spegla hur elevers gruppsammansättning vid problemlösning påverkar deras 

enskilda prestation, eller visa hur skilda grupperingar påverkar elevers kommunikation. 



16 

 

4.2 Analysprocess och källkritik 
 

Inledningsvis utfördes en översiktlig sökning med ett fåtal sökord på databasen Eric. Här 

valdes exempelvis orden ”mathematics” och ”interaction” till sökningen av artiklar. Dessa 

sökord gav upphov till hela 2411 träffar. För att smalna av antalet träffar lades sökorden 

”achievement” och ”ability” till. Detta tillvägagångssätt ledde till en procentuell minskning av 

artiklar på ungefärliga 94 %, då sökningen resulterade i 146 stycken träffar. Därefter 

analyserades artiklarna utifrån urvalet av årskurs. Valet medförde ett procentuellt bortfall på 

approximativa 74 %, eftersom analysen ledde till 98 träffar. Då sökningen tog hänsyn till fritt 

tillgängliga artiklar gav detta ett utfall på slutliga 51 träffar. Denna metod brukades 

kontinuerligt vid sökandet av artiklar. Efter den systematiska sökningen av litteraturen skedde 

en bearbetning av artiklarna. De studerades abstract för att översiktligt se om de var relevanta 

för litteraturstudiens frågeställningar. Oväsentliga artiklar kunde därigenom ignoreras, medan 

de behövliga lästes mer ingående vad gäller dess metod och resultat. Avslutningsvis gallrades 

artiklar ut genom att studera litteraturen mer ingående och noggrant. Artiklarna valdes att 

analyserades utifrån flera faktorer såsom reliabilitet och validitet. Enligt Eliasson (2006) 

behandlar validitet ett forskningsmaterials giltighet. Då kontrolleras om materialet mäter det 

som forskaren har planerat vad gäller djup och avgränsning. Reliabilitet fokuserar på 

forskningsmaterialets tillförlitlighet. Detta avser om de uppmätta värdena i en studie är 

pålitliga eller ej. Utifrån detta tillvägagångssätt kunde de slutgiltiga artiklarna väljas ut. 

Analysprocessen resultera i att nio relevanta artiklar brukades till konsumtionsarbetet.   

 

Nyberg och Tidström (2012) tydliggör forskningens huvudregel som betyder att individen 

skall välja källor med ett granskande omdöme. Enligt Hartman (2003) innebär 

oberoendekriteriet att värdet av en källa värderas utifrån vilken mån den är påverkad av andra 

informationsgivare. De mest trovärdiga källorna är primärkällor, vilket är en texts 

ursprungskälla. Primärkällor är vanligen att föredra före sekundärkällor. Därmed bör 

individen försöka nå primärkällan genom ansträngning. Nyberg och Tidström (2012)  menar 

dock att sekundärkällor kan godtas i viss omfattning om ursprungskällan är besvärlig att 

finna. Ovanstående beaktades i mitt konsumtionsarbete, då jag strävade efter att finna 

ursprungskällan vid genomgången av artiklar. 
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Som tidigare nämnts valde jag att avgränsa mig till artiklar som är skriven från 1980-talet.  

Detta urval kunde resultera i att fler användbara och relevanta artiklar kunde brukas. Trots 

detta, kunde konsumtionsarbetet ge en snedvriden bild då flera av artiklarna är från 1980-

talet. Urvalet kunde leda till att arbetet ej ger en relativt tidsenlig bild av forskningsområdet 

4.3 Metoddiskussion 
 

Gällande artikelsökningen valde jag att endast finna artiklar genom att bruka skilda databaser. 

Därav exkluderade jag möjligheten att upptäcka relevanta artiklar genom en kedjesökning. 

Metoden skulle därigenom kunna resultera i att väsentliga studier gick till spillo. Om en 

kedjesökning hade brukats, skulle det kunna lett till att arbetets resultat skulle blivit 

annorlunda eller bidragit till stärkande av andra studiers resultat.  

 

Som tidigare nämnts brukades databaserna Unisearch och ERIC för att finna artiklar till 

arbetet. Metoden skulle kunna inverkat på hur många studier som uppkom vid sökningen.  

Om fler databaser hade används, skulle möjligtvis ett större antal artiklar funnits och 

därigenom brukats i arbetet. På detta sätt hade arbetets resultat troligen skiljt sig eller stärkt 

upp de valda studiernas resultat.  

 

Jag valde att avgränsa mig till artiklar som var publicerade efter år 1980 istället för ett 

publiceringsårtal på 2000-talet. Detta urval skulle kunna bidragit till att fler väsentliga artiklar 

kunde brukas i litteraturstudien. Metoden skulle dock kunna medfört ett snedvridet resultat. 

Anledningen till detta är att studierna uträttades under skilda årtionden. Urvalet av 

publiceringsårtal skulle dessutom kunna ses som en möjlig påverkansfaktor för 

litteraturstudiens resultat.  

 

De valda studierna begränsades till att inkludera grundskoleelever. Detta urval skulle kunna 

möjliggjort en snäv bild av arbetets resultat. Motivet till detta är att elever i skilda åldrar 

eventuellt skulle kunna påverkas av gruppsammansättningar på skilda sätt. Om jag hade 

förhållit mig till artiklar som innefattade elever mellan F-3 skulle möjligtvis resultatet sett 

annorlunda ut. Ovanstående sökning gav ej tillräckligt med träffar. Därigenom skulle denna 

sökning kunna varit mindre tillförlitlig, då mindre studier ej kunde stärka upp varandras 

resultat i lika stor grad. 

 

 

 



18 

 

Utvalda artiklar 

Tabell 2 

Författare Årtal Databas Sökord Metod Deltagande  
Bennett, N., 

och Cass, A. 

1988 ERIC “Achievement

”, “cooperative 

learning”, 

“interaction”.  

Deltagande observation 

Experiment 

27 elever från 

årskurs 5  

Leonard, J 2001 ERIC “Achievement

”, “group 

composition”, 

“mathematics”.  

Deltagande observation 

Experiment 

 

177 elever från 

årskurs 6 

Linchevski, L., 

och Kutscher, 

B. 

1998 ERIC “Achievement

”, “cooperative 

learning”, 

“mathematics”. 

Experiment 150 elever från 

årskurs 7 

Lou, Y., 

Abrami, P.C., 

Spence,.C., 

Poulsen, C., 

Chambers, B., 

och 

Apollonia,S 

1996 Unisearch “Achievment”, 

“grouping” 

Meta-analys Okänt antal 

elever från 

årskurs 7-9 

Nattiv, A. 1994 ERIC “Achievement

”, “cooperative 

learning”, 

“mathematics”. 

Experiment  

Observation 

101 elever från 

årskurs 3-5  

Swing, S., och 

Peterson,P. 

1981 ERIC “Ability”, 

“achievement”, 

“interaction”, 

“mathematics”.  

Experiment 

Observation 

43 elever från 

årskurs 5 

Webb, N.M. 1981 ERIC “Ability, 

“achievement”, 

“interaction”, 

“mathematics”. 

Experiment 

Observation 

77 elever från 

årskurs 7-8 

Webb, N. M. 1982 ERIC “Ability“, 

achievement”, 

“interaction”, 

“mathematics”. 

Experiment 

Observation 

96 elever från 

årskurs 7-9  

Webb,N.M. 1984 ERIC “Ability”, 

“achievement”, 

“interaction”, 

“mathematics”. 

Experiment 

Observation 

110 elever från 

årskurs 7-8 
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5 Resultat 
 
De utvalda studiernas resultat visas i detta stycke. Resultatet speglar arbetets valda 

frågeställningar och presenteras genom två skilda underrubriker. Studiernas resultat 

framträder i en löpande struktur.  

5.1 Hur påverkar gruppsammansättningen elevers prestation? 
 

Leonard (2011) undersökte skilda gruppsammansättningars inverkan på elevers prestation. De 

medverkande från studiens första år arbetade i en heterogen gruppkomposition bestående av 

låg-, medel- och högpresterande elever. Deltagarna från studiens andra år verkade i homogena 

grupperingar som utgjordes av medel-, låg- eller högpresterande grupper. Inledningsvis 

genomförde alla elever ett test. Provet innefattade sju områden varav ett relaterades till 

problemlösning. Testresultaten avgjorde vilken prestationsnivå eleverna hade. Under ett års 

tid arbetade de medverkande med problemlösningsuppgifter i grupper om 3-4 elever. 

Deltagarna erhölls instruktion av pedagogen innan de påbörjade problemlösningsarbetet. 

Avslutningsvis utförde alla elever ett liknande test som brukades vid studiens början. Studiens 

resultat visade på att gruppsammansättningen hade en inverkande effekt på elevernas 

prestation. Gruppkonstellationen påverkade eleverna på skilda sätt. Medel- och lågpresterande 

deltagare erhölls ett bättre testresultat efter arbete i heterogena grupper. Deras testresultat 

visade på bättre prestation efter samverkan i denna grupperingsform. Arbete i en homogen 

gruppkomposition resulterade ej i ökad prestation för medel- och lågpresterande deltagare. 

Vad gäller högpresterande elever fanns det inte någon utmärkande skillnad i prestation efter 

arbete i heterogena eller homogena grupper. 

 

Linchevski och Kutscher (1998) granskade elevers prestation efter arbete i homogena eller 

heterogena klasser. De homogena klasserna utgjordes av elever med samma prestationsnivå, 

medan heterogena klasser bestod av låg-, medel- och högpresterande elever. Vid studiens 

början kontrollerades deltagarnas prestationsnivå genom ett test. Provet innefattade till stor 

del problemlösning som var av öppen struktur. Utefter testresultatet delades eleverna in i 

homogena eller heterogena klasser. I dessa klasstrukturer utförde de medverkande arbete 

enskilt samt i mindre grupper. Pedagogen gav instruktion innan eleverna skulle arbeta med 

uppgifter. Slutligen genomförde alla elever två individuella test som speglade deras påverkan 

av klassammansättningarna. Studiens resultat påvisade att medel- och lågpresterande 

deltagare gynnades av en heterogen gruppkonstellation vad gäller deras prestation. Dessa 



20 

 

elever främjades i mindre utsträckning av arbete i en homogen gruppering. Högpresterande 

elever presterade en aning bättre vid deras individuella test då de tidigare arbetat i en 

homogen gruppsammansättning. Resultatet av högpresterande deltagares prestation efter 

arbete i homogena eller heterogena grupper var dock av minimal skillnad. 

 

Webb (1981)  utförde en studie som undersökte hur skilda gruppsammansättningar inverkar 

på elevers prestation. Inledningsvis genomförde eleverna ett enskilt test som mätte deras 

prestationsnivå. Testet utgjordes av matematiska resonemangsfrågor. Utifrån testresultat 

placerades de medverkande in i homogena eller heterogena gruppkonstellationer. Varje 

homogen grupp utgjordes av fyra medelpresterande elever, medan de heterogena grupperna 

innefattade en lågpresterande, högpresterande samt två medelpresterande elever. Deltagarna 

fick under två veckors tid genomföra matematiska uppgifter i grupp. Eleverna erhölls 

instruktion av pedagogen innan lösandet av uppgifterna. Slutligen uträttade varje elev ett 

enskilt matematiskt test som mätte deras prestation. Resultatet av studien visade att 

medelpresterande deltagare gynnades av arbete i en homogen gruppsammansättning 

beträffande deras prestation. Dessa elever presterade bättre på individuella testet efter 

samverkan i homogena grupper än i heterogena gruppkonstellationer. Medelpresterande 

deltagare som löst uppgifter i de heterogena grupperna tenderade att presterade sämre än låg- 

och högpresterande medverkande som arbetat i samma gruppsammansättning.  

 

Lou, Abrami, Spence, Poulsen, Chamber  och D'Apollonia (1996) gjorde en metaanalys  

utifrån 12 valda studier. Dessa studier undersökte effekten av elevernas prestation efter arbete 

i skilda gruppsammansättningar. De framtagna studierna inriktades på elever som löst 

matematikuppgifter i homogena eller heterogena grupper. Homogena gruppsammansättningar 

bestod av elever som hade samma prestationsnivå. Heterogena grupperingar utgjordes av 

elever från skilda prestationsnivåer. I metaanalysen framgick ej om eleverna hade erhållits 

instruktion av pedagogen innan lösandet av uppgifterna. Litteraturstudien visade att skilda 

gruppkonstellationer hade en inverkan på deltagarnas prestation. Gruppkompositionen 

påverkade de medverkande på skilda sätt beroende på deras individuella prestationsnivåer. 

Lågpresterande elever presterade bättre på individuella tester efter arbete i heterogena grupper 

än i homogena gruppsammansättningar. De medelpresterande eleverna gynnades däremot mer 

av en homogen gruppering beträffande deras prestation. Högpresterande elever presterade lite 

bättre efter samverkan i homogena grupperingar jämförelsevis med heterogena grupper.  
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Analysen fann sammantaget en svag överlägsenhet gällande elevers prestation då de arbetat i 

heterogena grupper jämförelsevis med homogena gruppkompositioner. 

 

I sin studie kontrollerade Webb (1982) hur elevers prestation påverkas av arbete i skilda 

gruppkonstellationer. De medverkande fick inledningsvis genomföra ett enskilt test 

innehållande grundläggande matematiska uppgifter. Utefter testresultaten delades eleverna in 

i homogena eller heterogena grupper beståendes av tre deltagare. Homogena grupperingar 

bestod av elever som hade samma prestationsnivå, medan heterogena grupperingar utgjordes 

av elever med skilda prestationsnivåer. Under en veckas tid fick eleverna tillsammans med 

sina grupper lösa matematikuppgifter. De medverkande fick instruktion innan grupparbetet 

startade.  Till sist utförde deltagarna ett enskilt test. Provet motsvarade de uppgifter som 

eleverna tidigare hade löst tillsammans i grupp. Studiens resultat påvisade att 

gruppsammansättningen påverkade elevernas utfall av senare prestation. Sammantaget 

presterade eleverna från de heterogena grupperingarna bättre vid det slutgiltiga testet i 

förhållande till de homogena grupperna. Studiens resultat visade på en relativ överlägsenhet 

vad gäller de medverkandes prestation efter arbete i en heterogen gruppkomposition.  

5.2 Hur påverkar gruppkompositionen elevers kommunikation? 
 

Bennet och Cass (1989) undersökte hur elevers kommunikation påverkas av arbete i skilda 

gruppkompositioner. De medverkande delades inledningsvis in i homogena, heterogena eller 

mixade grupper om tre elever utifrån deras prestationsnivå. Homogena grupperingar utgjordes 

av låg-, medel- eller högpresterande elever. Homogena gruppsammansättningar bestod av en 

deltagare från varje prestationsnivå. Mixade gruppkonstellationer utgjordes av två 

högpresterande samt en lågpresterande elev eller två lågpresterande och en högpresterande 

elev. Deltagarna löste skilda matematiska uppgifter tillsammans med sina gruppmedlemmar.  

Eleverna fick instruktion av läraren innan lösandet av uppgifter påbörjades. Studien visade att 

homogena grupper hade minst individuella yttranden i ord samt minst antal talakter där 

eleverna talade frivilligt. Heterogena gruppsammansättningar kommunicerade mer vad gäller 

antalet talakter och yttranden. Deras kommunikation var likvärdiga med de högpresterande 

homogena gruppkonstellationerna. Inom homogena grupper interagerade högpresterande 

elever mest, därefter medelpresterande och slutligen lågpresterande elever. Beträffande 

mixade gruppkompositioner samverkade två lågpresterande och en högpresterande i högsta 

grad. Det förekom mest givande samt mottagande av förklaringar och förslag i de mixade 

gruppsammansättningarna, därpå de heterogena grupperingarna och slutligen i homogena 
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grupper. Ett undantag kunde dock ses hos högpresterande homogena grupperingar som gav 

och mottog nästintill lika många förklaringar och förslag som de mixade 

gruppkonstellationerna.  

 

Webb (1984) studerade hur elevers kommunikation påverkas i skilda gruppsammansättningar. 

Alla medverkande fick genomföra ett enskilt test som mätte deras aritmetiska kunskaper och 

resonemangsfärdigheter. Utefter detta delades eleverna in i skilda gruppkonstellationer om 3-

4 personer. Homogena grupperingar utgjordes av medelpresterande elever. Heterogena 

gruppkompositioner innefattade hög-, medel- och lågpresterande deltagare. Mixade grupper 

utgjordes av hög- och medelpresterande elever eller låg- och medelpresterande elever. Under 

tre veckors tid fick de medverkande lösa problemuppgifter innehållandes: area, omkrets och 

volym. Innan arbetet med problemlösningsuppgifterna gavs eleverna instruktion från läraren. 

Studien visade att de mixade gruppsammansättningarna gav flest förklaringar under sitt 

arbete. Elever i homogena grupper gav minst förklaringar till sina kamrater. Ett mellanting 

bedrevs av deltagare i den homogena gruppkompositionen. Det visade sig dock att elever 

inom heterogena grupperingar fick störst andel förklaringar av sina gruppkamrater, medan 

mixade grupper erhölls näst mest förklaringar. Homogena gruppkompositioner fick minst 

förklaringar. De mixade grupperingarna hade högst andel vad gäller att ej få någon förklaring, 

därefter heterogena grupper och slutligen homogena gruppsammansättningar. 

 

I sin studie granskade Webb (1982) hur olika gruppkompositioner inverkar på elevers 

kommunikation. Vid studiens början utförde eleverna ett test som speglade deras individuella 

prestationsnivå. Utifrån resultatet delades de medverkande in i homogena eller heterogena 

gruppsammansättningar beståendes av tre deltagare. Eleverna fick under en veckas tid lösa 

uppgifter i sina grupper. Eleverna erhölls instruktion från läraren innan grupparbetet 

påbörjades. Resultatet av studien påvisade att gruppsammansättningen spelade en avgörande 

roll för elevers kommunikation i grupp. Deltagarna i heterogena grupperingar visade på större 

andel kommunikation jämförelsevis med de homogena gruppkonstellationerna. Elever i 

heterogena grupper gav mer hjälp till sina kamrater än i de homogena gruppkompositionerna.  

Det var dock mycket jämt mellan gruppkompositionerna vad gäller att få hjälp från sina 

kamrater. Heterogena grupper ställde mer frågor, fick större andel respons på sina frågor till 

skillnad från de homogena grupperingarna. 
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Webb (1981) undersökte relationen mellan gruppsammansättning och elevers 

kommunikation. Inledningsvis genomförde eleverna ett enskilt test som innefattade 

matematiska resonemangsfrågor. De medverkandes testresultat brukades för att placera in 

dem i heterogena eller homogena grupperingar. Heterogena grupper innefattade en 

lågpresterande, högpresterande samt två medelpresterande elever. Homogena 

gruppsammansättningar utgjordes av fyra medelpresterande deltagare. Under två veckors tid 

fick eleverna lösa matematiska uppgifter i sina tilldelade grupper. Pedagogen överlämnade 

instruktion till eleverna innan de påbörjade grupparbetet. Studien uppvisade att det förekom 

mest kommunikativa processer i de heterogena gruppsammansättningarna. Elever i dessa 

grupper fick och gav mer förklaringar till sina gruppmedlemmar vid en jämförelse med de 

homogena gruppkompositionerna. Medelpresterande elever i en heterogen 

gruppsammansättning var ej lika delaktiga och lämnades utanför kommunikationen 

jämförelsevis med en homogen gruppering. En skillnad kunde ses angående 

kommunikationen mellan deltagarna i de heterogena grupperna. Högpresterande elever gav 

mer förklaringar än medel- och lågpresterande deltagare. Lågpresterande elever fick större 

andel förklaringar än hög- och medelpresterande elever. 

 

Swing, Peterson och Penelope (1981) granskade hur elevers prestationsnivå påverkar 

kommunikationen i en heterogen gruppsammansättning. Inledningsvis genomförde de 

medverkande ett individuellt test beståendes av problemlösningsuppgifter. Utifrån 

testresultatet mättes elevernas prestationsnivå. Därigenom kunde deltagarna placeras i grupper 

beståendes av en högpresterande, lågpresterande samt två medelpresterande elever. 

Grupperna fick under några veckor arbeta med problemuppgifter som behandlade bråk och 

division. Det framkom ej om eleverna erhölls instruktion av läraren före problemlösandet. 

Studiens resultat visade att kommunikationen påverkades av elevernas individuella 

prestationsnivå. Låg- och högpresterande deltagare var mer involverade i kommunikationen 

till skillnad från medelpresterande elever. Högpresterande elever gav mest förklaringar och 

direktiv, därefter medelpresterande och slutligen lågpresterande elever. De medverkande som 

erhölls störst del förklaringar och direktiv i gruppen var de lågpresterande deltagarna, sedan 

medelpresterande och slutligen högpresterande elever.  
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Nattiv (1994) kontrollerade elevernas beteende vid arbete i heterogena grupper. Vid studiens 

början genomförde eleverna två tester inom matematik. Utifrån testresultaten bestämdes 

deltagarnas individuella prestationsnivå. Därigenom kunde de medverkande delas in i 

heterogena grupper om 5-6 elever. Eleverna från årskurs 3 löste uppgifter inom multiplikation 

och problemlösning. Fjärdeklassarna studerade uppgifter innehållandes mätning av area, 

avstånd och volym. Deltagare från årskurs 5 arbetade med komplexa bråkuppgifter. Eleverna 

tilldelades instruktion av pedagogen innan de påbörjade problemlösningsarbetet. Studiens 

resultat visade på att högpresterande elever gav störst andel förklaringar och hjälp, medan 

lågpresterande elever gav minst hjälp och förklaringar till de andra gruppmedlemmarna. 

Medelpresterande deltagare bedrev ett mellanting mellan dessa två grupper. De 

lågpresterande eleverna fick mest förklaringar, därefter medelpresterande och slutligen 

högpresterande elever. Högpresterande deltagare erhölls mest hjälp när de hade bett om detta.  

Lågpresterande deltagare fick minst hjälp i detta sammanhang.  

6 Diskussion 
 
Inledningsvis sker en sammanfattning av de utvalda artiklarnas resultat. Avslutningsvis 

behandlar avsnittet en diskussion, där en jämförelse mellan resultatdelen och arbetets 

bakgrund utförs. I diskussionen vävs även skilda slutsatser in.  

 

6.1 Sammanfattning av studiernas resultat 
 

Flertalet studier påvisar att gruppsammansättningen har en central påverkansfaktor på elevers 

senare prestation (Leonard, 2011; Linchevski & Kutscher, 1998 ; Lou et al., 1996 ; Webb, 

1981, 1982).  Majoriteten artiklar lägger fram att lågpresterande elever gynnas av arbete i en 

heterogen gruppkonstellation (Leonard, 2011; Linchevski & Kutscher, 1998 ; Lou et al., 1996 

; Webb, 1982). En splittring ses huruvida vilken gruppsammansättning som är mest 

fördelaktig angående högpresterande elevers prestation. Leonard (2011) påvisar att det ej 

spelar någon större roll vilken gruppkomposition som högpresterande elever medverkar i. De 

nämnda eleverna presterar lika bra i både homogena och heterogena grupperingar. Lou et al. 

(1996) samt Linchevski och Kutscher (1998) framhäver att högpresterande elever presterar en 

aning bättre efter arbete i homogena grupper. Gällande medelpresterande elever framhäver 

Lou et al. (1996) och Webb (1981) att de presterar bättre efter samverkan i en homogen 

gruppkonstellation. Leonard (2011) samt Linchevski och Kutscher (1998) belyser att 
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medelpresterande elever befrämjas av en heterogen gruppering gällande deras prestation. 

Därigenom kan en oenighet ses angående vilken gruppkonstellation som medelpresterande 

elever gynnas mest av. 

 

Majoriteten av studierna ser gruppkompositionen som en påverkande faktor för elevers 

kommunikation (Bennet & Cass, 1989 ; Nattiv, 1994; Swing, Peterson och Penelope, 1981 ; 

Webb, 1981 ; Webb, 1982 : Webb 1984). Två artiklar åskådliggör att det sker störst andel 

kommunikation i mixade heterogena gruppsammansättningar (Bennett & Cass, 1989 ; Webb, 

1984). Flera studier påvisar att heterogena grupper kommunicerar mer jämförelsevis med 

homogena gruppkonstellationer (Bennet & Cass,1989 ; Webb, 1982). Det förekommer flest 

givande samt mottagande av förklaringar och hjälp i mixade sammansättningar, därpå de 

heterogena grupperingarna och slutligen i homogena gruppkompositioner (Bennett & Cass, 

1989 ; Webb, 1982 ; Webb 1984). I de heterogena gruppkonstellationerna ger högpresterande 

elever mest förklaringar och hjälp. De lågpresterande eleverna erhålls mest förklaringar och 

hjälp från sina gruppkamrater. Medelpresterande eleverna bedriver ett mellanting angående 

givande samt mottagande av förklaringar och hjälp (Swing, Peterson & Penelope, 1981; 

Nattiv, 1994 : Webb, 1981). 

 

6.2 Gruppsammansättningens påverkan på elevers prestation 
 

Ahlberg (1995) poängterar att problemlösning ses som en väsentlig del inom 

matematikundervisningen. Skolverket (2011b) genomförde en rapport av 2011 års nationella 

prov inom matematikämnet. Resultatet visade att problemlösning var det näst svåraste 

området för eleverna i årskurs 3. Utifrån ovanstående resultat blir det centralt för pedagogen 

att vara medveten om hur han/hon skall lägga upp sin undervisning för att gynna alla elever 

vid problemlösningsarbetet. Med hänsyn till detta blir det intressant att diskutera 

gruppkonstellationens inverkan på elevers prestation.   

 

Emanuelsson (1995) och Shaw (1976 refererad i Sjödin, 1991) påpekar att 

gruppkonstellationen kan resultera i större påverkan än vad man egentligen tror. Även 

Forslund Frykedal et al. (2013) visar på gruppsammansättningens betydelse. Enligt dessa 

författare benämner forskning att gruppkompositionen är en av de mest väsentliga 

påverkansfaktorerna gällande gruppens produktivitet och dess lärande. Därigenom måste 

elevernas resurser koordineras på bästa vis för gruppens samverkan och lärande. Om 
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gruppsammansättningen har en inverkan på elevernas lärande, skulle det kunna tolkas som att 

detta lärande speglar av sig på elevernas individuella prestation vid lösandet av likande 

uppgifter. Därigenom skulle elevernas prestation och lärande kunna ses som sammanlänkade 

med varandra. Forslund Frykedal et al. (2013) tankegång kan därmed stå i förhållande till 

Leonard (2001) Linchevski och Kutscher (1998) Lou et al. (1996)  och Webb, (1981, 1982) 

resultat. Deras studier framlägger att gruppkonstellationen har väsentlig betydelse för elevers 

senare prestation. Utifrån detta kan en central slutsats dras. Pedagogen innehar därmed ett 

stort ansvar gällande att vara påläst om hur skilda gruppsammansättningar inverkar på 

elevernas lärande. Detta är för att läraren skall kunna bilda så effektiva grupper som möjligt.  

Resonemanget kan relateras till Emanuelsson (1995) som framlägger att läraren bör sätta ihop 

grupper omsorgsfullt och med eftertänksamhet.  

 

6.2.1 Grupperingens inverkan på lågpresterande elevers prestation 

 
Emanuelsson (1995) samt Forslund Frykedal et al. (2013) poängterar att mindre grupper inte 

leder till en stimulerande omgivning för alla elever. Liknande tankegång kan ses hos Shaw 

(1976 refererad i Sjödin, 1991).  Författaren påpekar att gruppsammansättningar antingen kan 

bromsa eller stimulera processen i gruppen. Enligt Emanuelsson (1995) framhäver somliga 

pedagoger att en fördel kan ses med homogena grupperingar. Motivet till detta är att eleverna 

då innehar samma prestationsnivå i gruppen.  Dessa lärare understryker att lågpresterande 

elever stimuleras till en större del i homogena grupperingar eftersom de får sina verkliga 

behov tillfredställda. Därmed erhålls de säkrare kunskaper i en sådan gruppkonstellation. Jag 

tolkar denna argumentering som att lågpresterande elever lär sig mer i en homogen 

gruppering. Till följd därav borde dessa elever erhålla en bättre prestation.  Detta förhåller sig 

dock inte till Leonard (2011) Linchevski och Kutscher (1998)  Lou  et al. (1996)  samt Webb 

(1982) artikelresultat. Deras studier visar på att lågpresterande elever får ett bättre testresultat 

efter samverkan i en heterogen gruppkomposition, jämförelsevis med homogena grupper. 

Utifrån somliga lärares resonemang och forskares resultat kan en stor skillnad ses angående 

vilken gruppsammansättning som är mest gynnsam för lågpresterande elever. Det kan dock 

tolkas som att forskares resultat väger mer och har större tillförlitlighet jämförelsevis med 

somliga lärares egna åsikter. Därigenom skulle det bli mer pålitligt att förhålla sig till de 

nämnda forskarnas resultat. I sålunda fall är det möjligtvis större chans att lågpresterande 

elever främjas mest av en heterogen gruppering gällande deras prestation.  
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Enligt Bråten (1998) konstaterar Vygotsky att eleven tillsammans med mer kunniga kamrater 

kan lyckas lösa uppgifter som annars skulle vara omöjliga att lösa på egen hand. Vygotsky 

(1978) påpekar att elever lär sig mer och bättre tillsammans med andra som är kunniga inom 

området. Att arbeta tillsammans med kamrater som innehar mer kunskaper möjliggör att 

eleven kan verka inom den proximala zonen för utveckling. Ovanstående teori kan relateras 

till Leonard (2011) Linchevski och Kutscher (1998) Lou et al. (1996)  samt Webb (1982) 

studier. Forskarna påvisar att lågpresterande elever gynnas av en heterogen gruppering. 

Orsaken till detta är att lågpresterande elever presterar bättre efter arbete i en heterogen 

gruppkonstellation. Med hänsyn till dessa forskares resultat och Vytogskys teori skulle en 

heterogen gruppering möjliggöra för lågpresterande elever att verka i den potentiella zonen 

för utveckling med hjälp av medel- och högpresterande elever. Därigenom skulle 

lågpresterande elever kunna tillägna sig nya kunskaper som i sin tur resulterar i bättre 

prestation.  

 

Polya (2003) påpekar att elever som är tillfredställda med sin slutgiltiga uppfattning, har 

lättare att bevara en viss tankegång efter grupparbete. Tankegången kan dock glömmas bort 

enklare om eleven accepterat en tankegång på grund av lärarens auktoritet. Detta kan kopplas 

samman till att elever med högre prestationsnivå kan i somliga fall kunna inneha en högre 

auktoritet än de lågpresterande eleverna. Detta kan möjligtvis leda till att lågpresterande 

elever ej tillägnar sig den korrekta tankegången efter arbete i heterogen gruppering. De 

nämnda eleverna tillägnar sig därigenom ej lika god prestation. Utifrån detta resonemang kan 

en central konklusion dras. Lågpresterande elever behöver inte alltid främjas av arbete i en 

heterogen gruppering gällande deras prestation 

 

6.2.2 Gruppkonstellationens effekt på medelpresterande elevers prestation 

 
Lou et al. (1996) och Webb (1982) undersökningar visar en svag överlägsenhet gällande 

elevers prestation då de samverkar i heterogena grupperingar. Resultatet kan sammankopplas 

till Leonard (2011)  samt Linchevski och Kutscher (1998) studier. De nämnda forskarna fann 

att medelpresterande elever främjas av en heterogen gruppkonstellation vad gäller deras 

senare prestation. Dessa elever gynnas i mindre utsträckning av arbete i en homogen 

gruppkomposition. Detta resultat förhåller sig ej till en studie som Emanuelsson (1995) 

behandlar. Denna undersökning påvisar att medelpresterande elever befrämjas av en homogen 



28 

 

gruppsammansättning. Ett motiv till detta är att eleverna förbättrar sin prestation efter 

samverkan i denna gruppering. Detta resultat samstämmer med Lou et al. (1996) och Webb 

(1981)  studier som visar på likande verkan. Utifrån samtliga författare och forskare skulle en 

oenighet kunna ses mellan vilken gruppkonstellation som är mest fördelaktig angående 

medelpresterande elever prestation. För att kunna förstå de skilda resultaten undersöks 

studiernas tillvägagångssätt. Leonard (2011)  Linchevski och Kutscher (1998) Lou et al. 

(1996) samt Webb (1981) studier utfördes med en experimentell design. En skillnad kan dock 

ses mellan studiernas tillvägagångssätt, då eleverna inledningsvis fick genomföra olika test 

som speglade deras prestationsnivå. Detta kan resultera i att vissa elever som benämndes som 

lågpresterande elever i en studie, möjligtvis klassades som en medelpresterande i en annan 

studie. Alltså kan detta vara en påverkansfaktor till studiernas skilda resultat. 

 

6.2.3 Gruppkompositionens påverkan på högpresterande elevers prestation 
 

Enligt Emanuelsson (1995) påpekar somliga pedagoger att högpresterande elever gynnas av 

arbete i en homogen gruppsammansättning. Anledningen till denna åsikt är att eleverna får 

sina behov tillgodosedda och mer utvecklade kunskaper i denna grupperingsform. Detta 

resonemang tolkar jag som att högpresterande elever lär sig mer i en homogen 

gruppkonstellation. Därmed skulle dessa elever kunna erhållas en bättre prestation. 

Tankegången kan relateras till Fuchs et al. (1998) samt Linchevski och Kutscher (1998) 

studier. Forskarna påvisar att högpresterande elever presterar bättre efter samverkan i en 

homogen gruppering, jämförelsevis med heterogen gruppkonstellation. Lou et al (1996) 

framhäver att högpresterande elever presterar i ringa mängd bättre efter arbete i en homogen 

gruppkomposition. Leonard (2011) hävdar det ej kan ses någon större skillnad rådande 

högpresterandes prestation efter arbete i homogena eller heterogena grupperingar. 

Ovanstående stycke visar att en splittring kan ses i forskarnas resultat. Detta avser om en 

homogen gruppsammansättning är att föredra, eller om det ej spelar någon roll vilken 

gruppering högpresterande elever tilldelas utifrån ett prestationsperspektiv. Då en 

övervägande del av studierna visar att en homogen gruppering gynnar högpresterande elever 

prestation, kan det tolkas som att det pekar mot denna riktning. Denna tankegång kan relateras 

till Stensmo (2008) som menar att högpresterande elever drar nytta av varandras kunskaper 

genom samspelet i en homogen gruppkonstellation. 
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Gruppsammansättningens påverkan på elevers prestation 

Figur 2: Visar de centrala slutsatserna som dragits utifrån hur gruppsammansättningen inverkar på elevers prestation. Det 

vita strecket visar att det finns ett samband mellan de givna elementen. Grön pil indikerar att elever från den givna 

prestationsnivån främjas mest av en specifik gruppsammansättning gällande deras prestation. Röd pil påvisar att elever med 

en viss prestationsnivå gynnas ej i lika stor grad av en specifik gruppering. Gul pil visar att en tvivelaktighet ses huruvida 

elever med en given prestationsnivå främjas av en viss gruppkonstellation gällande prestation.  

6.3 Gruppkonstellationens påverkan på elevers kommunikation 
 

Lester (1983) ser problemlösning som en process för att elever skall kunna tillägna sig 

lärande. Denna tolkning av begreppet görs även av Ahlberg (1991, refererad i Emanuelsson, 

Johansson och Ryding, 1991) som benämner att denna process sker då elever resonerar och 

diskuterar kring ett problems lösning. Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) har en 

liknande tankegång. De påvisar att elever genom problemlösning skall kunna argumentera för 

val av metoder, framställa tankar och idéer, hitta skilda samband samt begripa och kunna föra 

matematiska resonemang. Utifrån dessa författare kan det tolkas som att problemlösning ses 

som en samverkande process där kommunikationen får stor betydelse för elevers lärande. 

Detta kan relateras till Høines (2000) Skolverket (2003) Stendrup (2001)  Säljö (2000) samt 

Vygotsky (1982 refererad i Williams, Sheridan, och Pramling Samuelsson, 2000) 

resonemang. Författarna påvisar att elever tillägnar sig lärande genom deras kommunikation. 

De ovanstående resonemangen visar alltså på att kommunikationen ses som en 

påverkansfaktor för elevers lärande. Därigenom kan det tolkas som att elevers tillägnade 

lärande påverkar deras prestation. Denna tankegång kan sammankopplas till Swing, Peterson 

och Penelope (1981)  Bennet och Cass (1989) Webb (1981,1982,1984) och Nattiv (1994) 

resultat. De menar att kommunikationen i grupp är en central faktor som påverkar elevers 

senare prestation. Utifrån detta resultat blir det väsentligt att studera hur skilda 

gruppkonstellationer inverkar på elevers kommunikation vid problemlösningsarbete.  
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Lotan (1997 refererad i Cohen och Lotan., 1997) och Sjödin (1991) påpekar att det är centralt 

att elever får samverka i goda gruppsammansättningar. Ett motiv till detta är att författarna 

nämner att skilda gruppkonstellationer och elevers enskilda förmågor påverkar gruppens 

kommunikation. Detta resonemang kan även ses hos Bennet och Cass (1989 ) Nattiv (1994) 

Swing, Peterson och Penelope (1981) Webb (1981,1982, 1984) studier som visade på att 

gruppkompositionen ses som en central påverkansfaktor för elevers kommunikation. Då alla 

benämnda författare och forskare visar på grupperingens centrala inverkan kan en viktig 

slutsats dras. Läraren har en viktig roll då det gäller för denne att ha kunskaper om vilka 

gruppsammansättningar som är fördelaktiga eller missgynnande för elevers kommunikation. 

Detta för att pedagogen skall kunna sätta samman grupper vars kommunikation fungerar 

optimalt. 

 

6.3.1 Kommunikationens omfattning i skilda gruppkonstellationer 
 

Emanuelsson (1995) och Sjödin (1991) poängterar att det förmodligen erfordras en variation 

av kunskaper och färdigheter vid arbete med problemlösning i grupp. Därigenom är 

antagligen en heterogen gruppsammansättning att föredra, då denna form stimulerar till 

kommunikation. Författarnas tankegångar kan relateras till Bennett och Cass (1989) samt 

Webb (1982, 1984) resultat på deras studier. Dessa forskare menar att en heterogen 

gruppkomposition kommunicerar mer jämförelsevis med homogena grupperingar. Bennet och 

Cass (1989) menar dock att kommunikationen i den heterogena grupperingen dock är 

likvärdig med homogena grupperingar beståendes av högpresterande elever. Fuchs et 

al.(1998) benämner däremot att homogena gruppsammansättningar som utgörs av 

högpresterande elever interagerar till större del än heterogena grupperingar. Utifrån de 

benämnda författarna och forskares studier kan en oenighet ses huruvida det sker störst del 

kommunikation i en heterogen gruppsammansättning, homogena grupperingar beståendes av 

högpresterande elever eller lika stor andel kommunikation i båda konstellationerna. 

Därigenom blir det svårt att kunna dra en slutsats kring den gruppering som är mest gynnsam 

för elevers kommunikation. Då ingen av studierna uppvisar att homogena 

gruppkompositioner beståendes av låg- eller medelpresterande elever kommunicerar till störst 

del, kan en viktig konklusion dras. Dessa typer av gruppkonstellationer gynnar möjligtvis inte 

elevers kommunikation vid grupparbete i lika stor grad som andra grupper.  
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De behandlade studiernas tillvägagångssätt undersöks för att kunna förstå de skilda resultaten. 

Bennett och Cass (1989) Fuchs et al.(1998) samt Webb (1982, 1984) studier är av 

experimentell design. Dessutom ger pedagogen instruktion innan eleverna skall lösa 

gruppuppgifterna. De skilda studierna skiljer sig dock på hur många uppgifter samt vilka 

typer av uppgifter som eleverna fick lösa. Medan Bennett och Cass (1989) samt Webb (1982, 

1984) studier inkluderar att eleverna fick lösa flera problemlösningsuppgifter, innefattar 

Fuchs et al. (1998) studie att eleverna löste en komplex problemlösningsuppgift. Ovanstående 

skillnad skulle kunna ses som en påverkande faktor till att Fuchs et al. (1998) resultat avviker 

från Bennett och Cass (1989) samt Webb (1982, 1984) artikelresultat. 

 

6.3.2 Den befrämjande kommunikationens omfattning i olika grupperingar 
 

Nattiv (1994)  Swing, Peterson och Penelope (1981) och Webb (1981, 1982,1984) studier 

påvisar att givande och mottagande av förklaringar är positivt relaterat till elevers prestation.  

Att ej mottaga eller ge förklaringar ger dock motsatt effekt på elevers senare prestation. Detta 

kan relateras till Gillies och Ashman (2003) som framhäver att de elever som ger förklaringar 

måste till en början klargöra sina tankar individuellt. Detta kan leda till att eleven utvecklar 

större förståelse. Därigenom uppstår lärande hos individen. Ovanstående resonemang visar att 

givandet av förklaringar kan resultera i lärande hos eleven. På detta sätt skulle dennes 

prestation även kunna förbättras.  Gillies och Ashman (2003) tankegång kan sammankopplas 

med Bennett och Cass (1989) samt Webb (1982, 1984) studier. Forskarnas resultat påvisar att 

det förekommer mest mottagande och givande av hjälp och förklaringar i heterogena grupper. 

Bennett och Cass (1989)  menar dock att högpresterande homogena gruppsammansättningar 

ger och mottager dock lika stort omfång förklaringar och hjälp som heterogena grupperingar.  

Utifrån de valda studiernas resultat kan två centrala slutsatser dras. Heterogena 

gruppkonstellationer och heterogena grupperingar beståendes av högpresterande elever är 

möjligtvis de mest främjande kompositionerna. Detta för att de nämnda grupperingarna 

innehar den mest gynnande kommunikationen som inverkar positivt på elevers prestation. 

Dessutom kan det tolkas som att låg- och medelpresterande elever gynnas bäst av en 

heterogen gruppsammansättning. Motivet till detta är att det förekommer mest givande och 

mottagande av hjälp samt förklaringar i denna gruppkomposition, jämförelsevis med 

homogena medel- och lågpresterande grupper.  
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6.3.3 Högpresterande elevers kommunikation i skilda grupperingar 
 

Även om ovanstående avsnitt visar på vilka gruppsammansättningar som gynnar elevers 

befrämjade kommunikation, behöver detta ej betyda att alla elever deltar och gynnas av 

kommunikationen i en viss gruppering. Detta resonemang kan kopplas samman till Löwing 

(2004) som framhäver att en samverkan krävs i gruppen där alla elever deltar och får ett 

kommunikationsutbyte. Annars kan arbetet och samverkan i grupp bli meningslöst för 

somliga elever. Enligt Emanuelsson (1995) visar flera studier att högpresterande elever oftast 

dominerar grupparbetet i en heterogen gruppkonstellation. Detta resultat kan relateras till 

Nattiv (1994) och Webb (1981) studier. Forskarna påtalar att högpresterande elever står för 

mest givande av förklaringar och hjälp i en heterogen gruppkomposition. Bennett och Cass 

(1989)  poängterar att grupper som utgörs av högpresterande elever giver lika stort omfång 

förklaringar och hjälp som heterogena gruppkonstellationer.  Detta kan relateras till Nattiv 

(1994)  Swing, Peterson och Penelope (1981) och Webb (1981, 1982,1984) som påtalar att 

givande av hjälp och förklaringar har en positiv effekt på elevers prestation. Utifrån detta 

skulle högpresterande elever kunna gynnas av arbete i både homogena samt heterogena 

grupperingar gällande deras kommunikation och prestation.  Detta resonemang står i relation 

till till Leonard (2011)  som menar att det ej spelar någon större skillnad rådande gruppering 

vad gäller högpresterande elevers prestation. Bennett och Cass (1989) resultat förhåller sig 

dock ej till Fuchs et al. (1998) Lou et al (1996) samt Linchevski och Kutscher (1998) 

artikelresultat. De benämnda forskarna påpekar att högpresterande elever presterar bättre efter 

samverkan i heterogena grupperingar. Utifrån detta kan en central slutsats dras. Det är 

möjligtvis inte enbart elevers givande av förklaringar och hjälp som inverkar positivt på deras 

prestation. Fler faktorer bör påverka elevernas prestation på ett positivt vis. Detta skulle 

kunna utgöra en förklaring till varför några studiers resultat ej hänger samman med varandra.  

 

6.3.4 Lågpresterande elevers kommunikation i olika gruppsammansättningar 
 

Emanuelsson (1995) menar att lågpresterande elever ofta förhåller sig passiva i en heterogen 

gruppering. Detta kan relateras till Nattiv (1994) Swing, Peterson och Penelope (1981) samt 

Webb (1981)  som påpekar att lågpresterande elever ger minst hjälp och förklaringar i en 

heterogen gruppsammansättning. Forskarna menar dock att lågpresterande elever mottager 

den största delen förklaringar och hjälp i en heterogen gruppkomposition. Bennett och Cass 

(1989) samt Webb (1982, 1984) visar att det sker minst mottagande samt givande av hjälp och 
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förklaringar i homogena grupperingar. De ovanstående resultaten kan kopplas samman med 

Nattiv (1994)  Swing, Peterson och Penelope (1981) och Webb (1981, 1982,1984) resultat. 

Forskarna påpekar att givande och mottagande av förklaringar och hjälp är positivt relaterat 

till elevers prestation. Sammantaget skulle det kunna tolkas som att lågpresterande elever 

befrämjas till störst del av en heterogen gruppsammansättning, trots att de står för minst 

givande av förklaringar och hjälp i denna grupperingsform.  Anledningen till detta är för att 

de erhålls mest förklaringar och hjälp i en homogen gruppkomposition, i jämförelse med en 

homogen konstellation. Detta resonemang kan kopplas samman till Leonard (2011) 

Linchevski och Kutscher (1998) Lou et al. (1996) samt Webb (1982) resultat. Deras studier 

visar att lågpresterande elever presterar bäst efter arbete i en heterogen gruppering. 

 

6.3.5 Lågpresterande elevers kommunikation i skilda gruppkonstellationer 
 

Som tidigare nämnts påpekar Nattiv (1994)  Swing, Peterson och Penelope (1981) och Webb 

(1981, 1982,1984) att mottagande samt givande av förklaringar och hjälp gynnar elevers 

prestation. Nattiv (1994) Swing, Peterson och Penelope (1981) samt Webb (1981)  framlägger 

att medelpresterande elever utövar ett mellanting gällande givande samt mottagande av 

förklaringar i en heterogen gruppering. Därigenom skulle medelpresterande elever kunna 

gynnas av arbete i en heterogen gruppering gällande deras prestation. Denna tankegång kan 

relateras till Leonard (2011) samt Linchevski och Kutscher (1998) studier som visar att 

medelpresterande elever befrämjas av arbete i en heterogen gruppering gällande deras 

prestation. Webb (1981) och Lou et al. (1996) menar dock att medelpresterande elever ej 

tenderar att vara lika delaktiga och lämnas ofta utanför samtalet i en heterogen gruppering. De 

nämnda eleverna är mer delaktiga i en homogen gruppsammansättning. Därmed gynnas de till 

större grad i denna gruppering gällande sin prestation. Ovanstående resonemang skulle kunna 

tolkas som om medelpresterande elever är mer delaktiga i en homogen gruppering, borde de 

därmed kunna erhållas mer hjälp och förklaringar av sina gruppmedlemmar. Utifrån de 

behandlade studiernas resultat skulle alltså en oenighet ses i hur medelpresterande elever 

interagerar och presterar i skilda grupperingar. Därigenom blir det svårt att dra en slutsats 

kring vilken gruppering som stimulerar medelpresterande elever till bäst kommunikation och 

prestation. En central konklusion kan dock dras. Läraren bör vara medveten om att 

medelpresterande elever möjligtvis kan lämnas utanför kommunikationen. Därmed bör 

pedagogen ta till sig detta då han/hon skall planera sin undervisning. Detta för att dessa elever 

skall gynnas i allra bästa grad gällande deras kommunikation och prestation.   
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Gruppsammansättningens påverkan på elevers kommunikation 

 

Figur 3: Visar de väsentliga slutsatserna som dragits utifrån hur gruppkonstellationen påverkar elevers kommunikation. Det 

vita strecket påvisar att det existerar ett samband mellan de givna elementen. Grön pil indikerar att det förekommer störst 

andel kommunikation samt mottagande och givande av hjälp och förklaringar i den givna grupperingen. Röd pil visar att det 

sker mindre kommunikation samt givande och mottagande av förklaringar och hjälp i denna gruppkonstellation. Den lila 

pilen påvisar att det förekommer störst andel givande av hjälp och förklaringar, men minst mottagande av förklaringar och 

hjälp från elever med en viss prestationsnivå. Orange pil visar att det sker minst givande av hjälp och förklaringar, men störst 

andel mottagande av hjälp och förklaringar från den nämnda prestationsnivån. Den gula pilen indikerar att ett mellanting 

bedrivs gällande givande samt mottagande av hjälp och förklaringar från elever med en viss prestationsnivå. 

 

7 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med litteraturstudien har jag funderat över andra faktorer som möjligtvis kan 

påverka elevernas prestation och kommunikation i skilda gruppsammansättningar. Gällande 

framtida forskning vore det därmed intressant att studera hur olika grupperingar inverkar på 

elevernas prestation samt kommunikation då hänsyn tas till deras kön och status i 

klassrummet. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras via deltagande observation, 

intervjuer och experiment. Det skulle även vara intressant att själv studera hur 

gruppkonstellationer påverkar elevernas prestation och kommunikation då hänsyn tas till 

deras prestationsnivå. Motivet till detta är för att kunna sammankoppla tidigare studier som 

behandlar detta ämne med egna iakttagelser i skolans verksamhet. Aktuella metoder att bruka 

vid denna studie är deltagande observation och experiment.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Lesters undervisningsstrategi 
 

Läraraktivitet Avsikt 

Lektionssamtal före problemlösning 
1. Läs problemet för klassen eller låt en 

elev läsa. Diskutera ord och 

formuleringar efter behov. 

1. Illustrera betydelsen av att läsa problem 

noggrant för att förstå bra 

2. Ställ frågor som är relaterade till 

förståelsen av problemet. Fokusera på 

vad det frågas efter och vilka data 

som behövs för att lösa problemet. 

2. Betona uppmärksamhet vad gäller 

betydelsefulla data och förtydliga besvärliga 

delar av problemet. 

3. Låt eleverna föreslå möjliga 

lösningsstrategier. Censurera inte och 

värdera inte idéerna vid det här 

tillfället. (När eleverna är mer 

framgångsrika kan denna aktivitet 

undvaras.) 

3. Renodla idéer som gäller möjliga vägar att 

lösa problemet. Uppmuntra flexibilitet och 

upptäckande. 

Aktiviteter under elevernas arbete med problemet 
4. Studera eleverna medan de löser 

problemet. Ställ frågor om deras 

arbete 

4. Diagnostisera elevers styrka och svaghet i 

problemlösning. Utveckla deras förmåga att 

reflektera kring sitt arbete. 

5. Ge ledtrådar till elever som kört fast 

eller blivit alltför frustrerade. Ställ 

frågor som hjälper eleverna att förstå 

problemet om det behövs. 

Hjälp eleverna att komma över 

”oöverstigliga” hinder i problemlösningen 

och undvika negativa attityder. Hjälpa dem 

lära sig hur man använder speciella 

strategier. 

6. Be eleverna kontrollera sitt arbete 

mot förutsättningarna, när de fått 

fram ett svar. 

Utveckla elevers förmåga att utvärdera sitt 

arbete. 

7. Ge en variant av problemet till elever 

som är tidigt färdiga med en lösnig. 

(Till alla elever om tiden tillåter).  

Hjälpa elever att generalisera sina lösningar. 

Lektionssamtal efter elevernas problemlösning 
8. Diskutera elevernas lösningar på 

problemet. Visa på olika sätt att lösa 

problemet. 

8. Stödja elevers lärande kring när och hur 

man använder en särskilt strategi. Stimulera 

till flexibilitet.  

9. Jämför det lösta problemet med 

problem som lösts tidigare. Diskutera 

lösningsvarianter. 

9. Utveckla överspridning av lärande. 

10.  Diskutera speciella inslag i 

problemet sådana som överflödig 

eller missledande information. 

10. Hjälpa elever känna igen probleminnehåll 

som påverkar hur problemen löses.  

 

 
 


