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Förord 

Under min utbildning till grundlärare F-3 skrev jag konsumtionsarbetet Problemlösning: Hur 

påverkar skilda gruppsammansättningar elevers kommunikation och prestation? Det 

benämnda examensarbetet utgjorde ett grund för denna studie. Vid arbetsprocessen 

synliggjordes ett engagemang hos studiens berörda deltagare samt deras klasslärare. Dessutom 

gavs stöd från flertalet människor. Med utgångspunkt i detta vill jag inledningsvis tacka 

studiens deltagare med tillhörande klasslärare för det goda samarbetet. Jag vill dessutom tacka 

min handledare Joakim Samuelsson för mycket snabb återkoppling samt det stöd som givits 

under arbetets gång. Avslutningsvis vill jag även rikta ett tack till Emelie Hallenberg och 

Elisabeth Bergström för all givande feedback. 
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Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning iakttog jag att enbart en pedagog lät sina elever 

bearbeta problemlösningsuppgifter gruppvis i matematikundervisningen. Resterande lärare 

fokuserade på elevernas enskilda arbete vid problemlösning. Erfarenheten resulterade i ett 

intresse för elevers problemlösningsarbete i grupp med betoning på elevers kommunikation. 

Enligt Ahlberg (1995) påvisar matematiker och forskare att matematik i sin grund utgörs av 

problemlösning. Därigenom bör skolans matematikundervisning genomsyras av problem-

lösning. Resonemanget kan sättas i relation till Lindberg och Christiansen (2011) tankar. 

Författarna belyser att skapandet och stödjandet av matematisk kommunikation är en 

framgångsfaktor inom problemlösning. Skolverket (2011b) framhäver att eleverna skall 

utveckla kunskaper i att formulera och lösa problem via matematiska uttrycksformer. 

Beträffande kommunikation skall eleverna kunna använda matematiska uttrycksformer samt 

följa och föra matematiska resonemang. Utifrån de benämnda tankegångarna kan det ses som 

centralt att eleverna får bruka sin kommunikationsförmåga vid problemlösningsarbete.  

Skolverket (2011) presenterar rapporten PM-Nationella prov från 2011. Rapporten visar elevers 

resultat gällande matematikens skilda delområden. Problemlösning åskådliggörs som det näst 

svåraste området med avseende på elever i årskurs 3. Mer ingående uppnår approximativt 18 

% av eleverna ej kravnivån för det benämnda delområdet. Resultatet kan sammankopplas med 

Ahlberg (1995) som konstaterar att människans problemlösningsförmåga är nödvändig för att 

verka i dagens samhälle. Med hänsyn till detta är det väsentligt att pedagogen innehar en 

medvetenhet gällande hur problemlösningsarbetet kan utformas. 

Emanuelsson (1995) Forslund Frykedal, Hammar Chiriac och Hempel (2013) påtalar att 

gruppkonstellationer innehar större påverkansfaktor än vad man faktiskt tror. Flertalet studier 

framlägger att somliga grupperingar ej leder till en stimulerande miljö för alla elever. Utifrån 

detta blir det centralt att pedagogen är medveten om hur skilda gruppsammansättningar inverkar 

på elevers kommunikation vid problemlösningsarbete. Detta för att skapa optimala 

grupperingar som främjar elevers kunskapsinhämtande. Ovanstående resonemang utgör 

grunden för detta arbete. 
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Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka elevers kommunikation vid arbete med problemlösning. Utifrån 

detta uppkommer en intresseväckande aspekt. Det kan ses som relevant att studera kvalitén i 

elevers kommunikation. Mer ingående blir det intressant att studera gruppsammansättning som 

påverkansfaktor för kommunikationens kvalité. Syftet mynnar ut i en central frågeställning: 

Hur påverkar skilda gruppkonstellationer kvalitén i elevers kommunikation vid arbete med 

problemlösning? 

Sociokulturell teori 

Flera perspektiv kan intas när det kommer till elevers tillägnande av ny kunskap. Nedan 

presenteras studiens teoretiska ramverk utifrån ett perspektiv på lärande.  

Denna studie inriktas på elevers lärande genom kommunikation. Då studiens fokus 

karaktäriseras av ett sociokulturellt perspektiv, kan det ses som centralt att använda det 

benämnda perspektivet som utgångspunkt. Säljö (2010) påvisar att sociokulturellt perspektiv 

innefattar flertalet centrala idéer såsom kontext, medierande redskap (verktyg) samt 

appropriering. Nedan beskrivs begreppen mer ingående i relation till centrala aspekter av denna 

studie.  

Kontext  

Säljö (2010) påtalar att aktiviteter alltid ingår i en kontext, vilket även kan benämnas som ett 

specifikt sammanhang. Vidare skall kontexten vara relativ och ses som aktivitetens 

meningsbildade bakgrund. Det blir därmed centralt att inte uppfatta kontexten som en statisk 

behållare för aktiviteten. Kontext och aktivitet samverkar och utgör tillsammans en ömsesidig 

helhet. Författaren påtalar att flera skilda kontexter existerar på analytisk nivå. Inledningsvis är 

klassrummet en fysisk kontext. Detta för att kontexten innefattar aktiviteter med synliga 

strukturella drag. En kontext benämns som kognitiv när en enskild elev tolkar och löser en 

matematisk uppgift. När flera elever däremot löser en uppgift tillsammans talar man om mental 

kontext. Kommunikativ kontext innebär att sammanhanget präglas av frågor och svar. 

Avslutningsvis kan lösandet av matematikuppgifter ingå i både en kulturell samt historisk 

kontext. Människor ingår ständigt i kontexter eller överlappning av kontexter, vilket skapas och 

återskapas av aktiviteter.  
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Medierande redskap………………………………………………………….. 

Vygotsky (1986) påtalar att verktyg kan benämnas som medierande redskap. Dessa kan 

antingen vara av fysisk eller språklig karaktär. Genom verktygen medieras individers verklighet 

i skilda aktiviteter samt i olika kontexter. Redskapen verkar som en länk för samspel samt 

kontakt mellan människan och dess omvärld. Dels kan medierande redskap fungera som resurs 

för en aktivitet. Verktygen kan även underlätta aktiviteten. Vygotsky (1978) poängterar 

betydelsen av god språkutveckling för att individen skall kunna utvecklas i bästa möjliga mån. 

Vidare utvecklas inte språket som ett resultat av individens begreppsutveckling. Språket är en 

beståndsdel av begreppet. Mer ingående utvecklas tanke och språk genom ett dialektiskt 

samspel. Somliga delar av tänkandet hör samman med människans behärskande av skriftspråk 

och verbala språk. Resonemanget kan sättas i relation till Säljö (2010) synsätt. Författaren 

menar att det existerar ett förhållande mellan individens språk och tänkande. Detta för att 

språket styr människans tänkande.  

Enligt Damon (1984) betecknar Vygotsky interpsykologiska processer som individens yttre 

tänkande, vilket synliggörs som kommunikation. De intrapsykologiska processerna benämns 

som människans inre tänkande. Inrapsykologiska processer har sin grund i de interpsykologiska 

processerna. Detta med anledning av att intrapsykologiska processerna uppstår vid individens 

kommunicerande. Interpsykologiska processer uppfattas som sociala, eftersom de regleras och 

förmedlas socialt. Säljö (2010)  påtalar att den sociokulturella teorin framhäver individens språk 

som ett förbindelseelement mellan det inre tänkandet och det yttre tänkandet. Språket 

kontrollerar människans inre och yttre tänkande. Säljö (2002) framhäver språket som ett centralt 

verktyg för individen att bemästra medierande av dess verklighet. En diskurs sägs uppstå när 

människan håller samman och avgränsar det som kan tänkas och sägas om något. Mer ingående 

beskriver författaren en diskurs som länk mellan tänkande, handling och kommunikation. 

Wyndham (u.å., refererad i Säljö och Linderoth 2002) exemplifierar betydelsen av begreppet 

diskurs. Människan medierar då han/hon avviker från vardagliga uttryckssätt i en strikt 

matematisk kontext. Med andra ord kan en diskursiv gräns ses mellan vardagligt och 

matematiskt språk. Vygotsky (1971) framhäver att begrepp omfattas av begreppsinnehåll och 

begreppsuttryck. I vid mening är begreppsuttryck det språk som betecknar individens tankar 

och åsikter genom skriftspråk, tecken, kroppsspråk samt talat språk. Begreppsinnehåll 

innefattar de tankar och åsikter som människan har om föremål, individ och omgivning samt 

förhållandet mellan dem. Høines (2000) påpekar att individens begreppsuttryck samt 

begreppsinnehåll utvecklas genom brukande av språket. Begreppsuttryck och begreppsinnehåll 
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påverkar och är beroende av varandra. Bråten (1996) belyser att individens tillägnande av 

matematiska begrepp erfordrar en inlärningsprocess. Begreppsutvecklingen är en aktiv mental 

process vilket äger rum genom människans förståelse, problemlösning samt kommunikation. 

När individen utvecklat förståelse för ett begrepp tolkas ordet spontant. Därigenom behöver 

inte en översättning utföras till andra ord som han/hon innehar förståelse för. Enligt Høines 

(2000) benämner Vygotsky detta som språk av första ordningen. Om människan påträffar ett 

begrepp som denne ej har förståelse för, uppfattas begreppet som ett främmande språk. 

Vygotsky karaktäriserar detta som språk av andra ordningen. Till följd därav, måste det 

främmande begreppet översättas genom att individen brukar språk av första ordningen.  

Därigenom verkar språket av första ordningen som ett översättningsled mellan nya språket samt 

människans begreppsvärld.  

Enligt Bråten (1996) tydliggör Vygotsky en skillnad mellan akademiska begrepp samt spontana 

begrepp. Genom sociala upplevelser i individens vardagsliv utvecklas spontana begrepp. Denna 

form av begrepp är omedvetna med anledning av att de är osystematiska. Spontana begrepps 

utveckling inleds med det konkreta och övergår succesivt mot det generella. Detta benämns 

som induktiv metod. Akademiska begrepp belyser Vygotsky som medvetna begrepp. Orsaken 

till detta är att det förekommer systematik i de akademiska begreppen. Genom människans 

begreppsgeneraliseringar uppnås begreppsvetandet. Begreppsutvecklingen av akademiska 

begrepp följer en deduktiv metod. Med andra ord inleds arbetet med det generella och går 

succesivt mot det konkreta. Det existerar ett förhållande mellan de benämnda begreppen då de 

påverkar varandra. Med tiden går spontana begrepp mot att blir mer akademiska. Vygotskys 

tankegång kan sammankopplas med Löwing (2008) som menar att det informella 

matematikspråket är ett vardagsanknutet och konkretiserande språk, medan individens formella 

matematikspråk ses som ett beskrivande och förklarande språk där termer och regler följs. 

Utifrån detta kan vi se att det informella matematikspråket hör samman med spontana begrepp, 

medan det formella matematikspråket har en koppling till akademiska begrepp. Därigenom 

synliggörs att Vygotsky och Löwing intar olika perspektiv. Detta för att de talar om skilda 

begrepp, även om dess innebörder är likstämmiga med varandra.  
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Bergius och Emanuelsson (2008) påtalar att undervisningen erfordrar att elever kan bruka den 

matematiska terminologin. Pedagogens uppgift är att överföra det formella språket till eleverna. 

Därigenom synliggörs författarnas fokus beträffande det formella språkets betydelse. Ett annat 

synsätt innehar Høines (2000), som betonar att eleverna skall få nyttja sitt informella språk. 

Författaren rekommenderar att eleverna främst tillåts att bruka det reda tillägnade språket. 

Eleverna utvecklar nya kunskaper vid matematikundervisningen, vilket leder till att ett nytt 

språk tillförs. Detta språk skall verka som ett uttryck för elevers tankar både i och utanför 

skolan. Utifrån detta kan det konstateras att Høines framhäver betydelsen av det informella 

språket.  

Appropriering 

I enlighet med Säljö (2010) betonar Vygotsky att individen ständigt är under förändring och 

utveckling. Säljö (2002) framhäver att kunskap överförs via undervisning och inlärning. När 

individen inhämtat nya kunskaper till intellektet eller i relation till fysiska redskap samt kan 

bruka dessa kunskaper i skilda situationer, benämns detta som appropriering. Detta kan 

sammanbindas med Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) resonemang. Individens 

kunnande kan sättas i relation till matematisk kompetens. När individen bemästrar att föra sig 

med omdömesförmåga, säkerhet, kraft och överblick inom ett specifikt område, antas personen 

i fråga besitta kompetens. Pettersson (2013) samt Samuelsson (2007) belyser att matematisk 

kompetens är sammansatt av flera delkompetenser. Varje enskilt kompetens innehar en specifik 

betydelse och bildar tillsammans individens matematiska kompetens. Kilpatrick, Swafford och 

Findell (2001)  påtalar matematiska kompetenser representerar skilda aspekter av en komplex 

helhet och står därmed ej självständigt. För att individen skall kunna lösa ett matematiskt 

problem och uppnå djup förståelse måste flera kompetenser brukas. Kompetenserna är 

sammanlänkande och beroende av varandra för utveckling av matematisk kompetens. Somliga 

kompetenser har en central roll för utvecklingen av andra matematiska kompetenser. 

Samuelsson (2007) presenterar ett nationellt perspektiv på matematisk kompetens. Individers 

kunnande utgörs av sju matematiska kompetenser. Ett annat synsätt illustrerar Kilpatrick et al. 

(2001), som intar ett internationellt perspektiv beträffande människans kunnande. Matematisk 

kompetens utgörs av fem kompetenser. I denna studie väljs ett internationellt förhållningssätt. 

På nästkommande sida presenteras därmed Kilpatrick et al. fem matematiska kompetenser 

kortfattat.  
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 Begreppsförståelse: Är individens förståelse för matematiska operationer, begrepp och 

relationer.  

 Procedurbehärskning: Förmågan att genomföra procedurer exakt, effektivt, lämpligt 

samt flexibelt. 

 Strategisk kompetens: Omfattar förmågan att lösa, formulera och representera 

matematiska problem.  

 Adaptivt resonerande: Kännetecknas av kapacitet för reflektion, motivering, logiskt 

tänkande och förklaring.  

 Produktivt förhållningssätt: Innefattar att kunna se matematik som användbar, givande 

och meningsfull sammankopplat med att känna tilltro till sin egen förmåga. 

 

Kilpatrick et al. (2001) påtalar att elevers förståelse för specifika procedurer och begrepp, kan 

resultera i att begreppen och procedurerna utvidgas i nya sammanhang. För att stödja 

begreppsförståelsen erfordras procedurbehärskning samt vice versa. Kilpatrick et al. (2001) 

Rittle-Johnson, Siegler och Alibali (2001) samt Canobi och Bethune (2008) framhäver att 

brukandet av procedurer kan utveckla begreppsförståelsen. Likaså kan användandet av 

matematiska begrepp möjliggöra utveckling av individens strategiska kompetens. Enligt 

Kilpatrick et al. (2001) existerar ett samband mellan begreppsförståelse, strategisk kompetens 

och procedurbehärskning. Exempelvis inverkar elevens strategiska kompetens på utvecklingen 

av begreppsförståelse vid beräkning. Dessutom kan individens procedurbehärskning utvecklas 

när han/hon brukar strategisk kompetens. Ally och Christiansen (2013)  samt Kilpatrick et al. 

(2001) belyser att adaptivt resonerande interagerar med kompetenserna begreppsförståelse, 

strategisk kompetens, procedurbehärskning samt produktivt förhållningssätt. Adaptivt 

resonerande kan utvecklas när eleven synliggör andra matematiska kompetenser och vice versa. 

Kilpatrick et al. (2001) konstaterar att eleven måste inneha ett produktivt förhållningssätt för 

att kunna utveckla de resterande matematiska kompetenserna. På samma vis måste individen 

inneha begreppslig förståelse, procedurkunnande, adaptivt resonerande och strategisk 

kompetens för att möjliggöra utveckling av produktivt förhållningssätt. 

Silver, Alacaci och Stylianou (2000) studie visar att flertalet elever besitter goda kunskaper 

gällande begrepp samt behärskar att utföra beräkningar av heltalskaraktär i enkla kontexter. 

Elever innehar svårigheter beträffande mer komplexa problemlösningssituationer. Forskarnas 

resultat kan relateras till Kouba och Wearne studie. Resultatet påvisar att majoriteten elever kan 

utföra beräkningar beståendes av heltal i enkla kontexter. Dock har de benämnda eleverna 
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svårigheter gällande arbete med tals egenskaper. Enligt Kilpatrick et al. (2001) framhäver 

somliga forskare att elevers adaptiva resonerande är begränsad till 12 års ålder. Detta eftersom 

de innehar svårigheter att resonera kring hur de löser ett problem. Elever kan däremot 

demonstrera resonemang via representationsformer. Vidare påvisar Swafford och Brown 

(1989) studie att övervägande elever ser matematiken som användbar i vardagliga situationer. 

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

socialt samspel som den viktigaste drivkraften för elevers utveckling. Lärande uppstår genom 

individers samspel och kommunikation. Vygotskys tankar kan kopplas samman till Säljö 

(2010) synsätt. Elevers samspel bidrar till utveckling av deras sätt att tänka, tala samt utförande 

av fysiska handlingar. Barns lärande utvecklas via kommunikation i grupp. Inget samlärande 

och samspel, resulterar i utebliven utveckling. Vygotsky (1982 refererad i Williams et al., 2000) 

konstaterar att lösningen till ett socialt lärande utgörs av elevers färdigheter i att kommunicera 

och imitera. Barn introduceras i nya mönster och tankesätt genom engagerade samtal. Individers 

enskilda tankar influeras och påverkas genom ett kollektivt tankeutbyte. Vygotskys resonemang 

kan knytas till Säljö (2002) tankegång: ”Kunskap lever först i samspelet mellan människor och 

blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (s.9). 

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

mer skickliga inom området. Denna konstellation skapar möjligheter för eleven att gå in i den 

proximala zonen för utveckling. Enligt Bråten (1998) konstaterar Vygotsky att det existerar två 

utvecklingsnivåer hos barnet. Den första nivån kännetecknas av vad eleven behärskar 

självständigt vid en bestämd och avslutad period. Vid nivå två bemästrar barnet att lösa 

uppgifter genom handledning av en mer skicklig kamrat eller vuxen. Den benämnda nivån 

karaktäriseras som elevens möjliga utvecklingszon. Det sociala samspelet mellan ett barn och 

mer kunniga vuxna eller kamrater kan därigenom möjliggöra konstruerande av kunskap.  

Sammantaget kan det konstateras att det sociokulturella perspektivet erbjuder begrepp som kan 

stödja en analys av elevers kommunikation vid arbete med problemlösning.  
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Skolmatematik  

Det erfordras en relevant litteraturgenomgång för att kunna tala om hur gruppsammansättningar 

påverkar kommunikationen vid problemlösningsarbete. Inledningsvis behandlas begreppet 

matematik samt skilda perspektiv på skolmatematik. Därefter sker en redovisning beträffande 

området problemlösning. Avslutningsvis bearbetas begreppet kommunikation.  

Vad ska läras i matematik? 

Definitioner av matematik …………………………………………................. 

Bergius och Emanuelsson (2012) påtalar att det existerar skilda sätt att uppfatta matematik. 

Utifrån detta resonemang, beskrivs skilda föreställningar gällande begreppet. Skolverket (2003) 

benämner matematik som en problemlösande aktivitet vilket ständigt är under utveckling. 

Definitionen förhåller sig inte till Utbildningsdepartementet (1986) synsätt beträffande 

matematik. Utbildningsdepartementet framhäver matematik som: ”En vetenskap, ett hantverk 

och en konst, ett språk för kommunikation, ett hjälpmedel, men också en del av vår kultur” 

(s.9). En likasinnad uppfattning innehar Boaler (2011) som beskriver matematik som ett socialt 

fenomen, en mänsklig sysselsättning, en aspekt av vår kultur samt en samling tekniker som 

brukas för att skapa förståelse för vår omvärld. En olikartad uppfattning framhålls av Jaworski 

(1998). Matematik behandlar abstrakta objekt och förhållanden som ej kan avbildas på ett enkelt 

sätt i vår omvärld. 

Perspektiv på skolmatematik 

Hultman (1976) påtalar att matematiken i grundskolan kan förstås på skilda sätt. För det första 

redogör Hultman för att matematikämnet kan tolkas som ett tillämpningsämne, där erhållna 

kunskaper skall kunna användas i andra situationer än inom matematikområdet. För det andra 

kan matematik uppfattas som ett färdighetsämne, vilket erfordrar träning i aritmetik. För det 

tredje kan ämnet ses som ett kommunikationsämne där individen skriver och talar matematik. 

För det fjärde framhäver Hultman att matematik kan förstås som ett orienteringsämne, vilket är 

centralt för människans individuella personlighetsutveckling. Slutligen kan matematik 

uppfattas som ett probleminriktat ämne. Vid detta synsätt är ämnet ett hjälpmedel för att förstå, 

undersöka, handla samt upptäcka. Samuelsson (2007) utvecklar resonemanget genom att 

kategorisera Hultmans perspektiv av matematikämnet i två delar. Mer ingående definieras 

matematikämnet hur individen skall lära sig (skriva, tala, undersöka, övning) samt vad 

individen skall utveckla (begreppslig förståelse, färdigheter, kommunikationsförmåga). Vidare 
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avviker Hultmans och Samuelssons tankegångar från Skott (2010) synsätt på skolmatematik. 

Skolans matematik beskrivas utifrån perspektiven produkter samt processer. Produkter 

fokuserar på begrepp och färdigheter. Vid detta perspektiv får exempelvis eleven bruka metoder 

samt räknesätt för att fastställa area av en geometrisk figur. Processer inriktas mot matematiska 

processer. Detta innebär att eleven förklarar, undersöker samt söker efter mönster för att 

utveckla förståelse för matematiska relationer. Författaren tydliggör att det existerar skillnader 

i att nyttja en färdighet och begripa matematiken bakom färdigheten.  

I sin forskning använder Marton och Pang (2006)  begreppet lärandeobjekt vilket beskriver det 

som undervisningen avser att lära. Lärandeobjektet innefattar två aspekter, ett indirekt samt ett 

direkt lärandeobjekt.  Författarna tydliggör att ett direkt lärandeobjekt fokuserar på 

undervisningens innehåll. Ett lärandeobjekt av indirekt karaktär innefattar de förmågor som 

individen förväntas utveckla vid bearbetningen av innehållet. Perspektiven utgör ”två sidor av 

samma mynt”. Därigenom kan ingen sida förekomma utan den andras existens.  Dahl (2012) 

Lester och Lambdin (2006) Möllehed (2001) Niss och Höjgaard Jensen (2002) samt Pettersson 

och Wistedt (2013) tydliggör kopplingen mellan det direkta och indirekta lärandeobjektet. 

Matematiska förmågor kan observeras och utvecklas när det sker ett arbete med matematiskt 

innehåll. Resonemanget kan knytas samman med Marton och Pang (2006) som poängterar att 

elevens matematiska förmågor utvecklas vid varje innehåll som lärs. 

Hur ska matematik läras? 

Matematiska kompetenser i relation till fyra verksamheter 

Samuelsson (2007) beskriver fyra skilda verksamheter som existerar inom matematik-

undervisningen. Varje verksamhet kännetecknas av skilda matematiska kompetenser som är 

möjlig för eleven att utveckla. Därigenom illustrerar verksamheterna hur pedagoger kan arbeta 

för elevers utvecklande av matematisk kunskap. Vid en strukturerande inommatematisk 

verksamhet visualiserar pedagogen matematik via redskap såsom bilder. Här får eleven lyssna 

samt försöka förstå relationer och strukturer inom ämnet. Verksamheten kännetecknas av 

kompetenserna begreppslig förståelse samt argumentationsförmåga. Dessa förmågor kan 

likställas med Kilpatrick et al. (2001) kompetenser gällande begreppsförståelse och adaptivt 

resonerande. Samuelsson (2007) framhäver att en övande verksamhet karaktäriseras av att 

läraren delar ut innehållet som eleven i sin tur behandlar individuellt. Verksamheten gör det 

möjligt för eleven att utveckla kompetensen behärskande av procedurer, vilket Kilpatrick et al. 

(2010) framhäver som procedurbehärskning. Enligt Samuelsson (2007) undersöker och 
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laborerar eleven genom ett variationsrikt resursutbud vid en laborerande verksamhet. 

Arbetssättet möjliggör elevens utvecklande av argumentationsförmåga, helhetsperspektiv 

strategisk kompetens och produktivt förhållningssätt. Avslutningsvis presenterar Samuelsson 

(2007) diskuterande verksamhet. Detta innebär att eleven skapar sin egen kunskap genom 

diskussion med lärare och klasskamrater. Verksamheten fokuserar på kompetenserna 

begreppslig förståelse, strategisk kompetens, helhetsperspektiv, argumentationsförmåga samt 

produktivt förhållningssätt. 

Utifrån ovanstående behandlade stycken kan en central konklusion dras. Matematik är ett 

mångfacetterat ämne. Problemlösning är en central del av matematiken, vilket kommer att 

behandlas mer ingående i nästkommande avsnitt.  

Vad är problemlösning? 

Definitioner av problemlösning 

Enligt Möllehed (2001) har problemlösning existerat i skilda former och på olika sätt under 

matematikundervisningens förlopp. Mouwitz (2007) påpekar besvärligheten i att frambringa 

ordets absoluta innebörd, eftersom begreppet har formulerats på skilda vis genom åren. Utifrån 

Möllehed och Mouwitz resonemang, väljs att beskriva hur flera forskare definierar 

problemlösning.  

Skoogh och Johansson (1991) tolkar problemlösning som en situation. Definitionen 

kännetecknas av att eleven till en början analyserar kring problemet samt reflekterar över 

användbara metoder. Detta för att slutligen bruka den utvalda metoden för att finna lösningen 

på problemet. Ett likartat resonemang förs av Taflin (2007). Forskaren framhäver att 

problemlösning omfattar individens ansträngning att utse en lämplig metod för att lyckas lösa 

ett problem. För att eleven skall kunna uppfylla det benämnda målet erfordras idéer, kunnighet 

inom skilda matematiska områden samt dess begrepp och procedurer. Denna definition 

samstämmer med Silver (1985) synsätt. Författaren uppfattar problemlösning som en metod för 

att träna på samt välja olika strategier och metoder. Silvers perspektiv överensstämmer ej med 

Polya (2003) syn på det benämnda begreppet. Polya definierar problemlösning som en praktisk 

verksamhet vilket kan likställas med simning. Människans praktiska kompetens utvecklas 

inledningsvis genom imitation, för att avslutningsvis öva och praktisera.  
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Faser vid problemlösning  

Berggren och Lindroth (1998) framhäver betydelsen av att ge en god struktur till eleverna, med 

andra ord en mall som kan brukas vid lösandet av problem. Eleverna kan enklare redovisa sin 

lösning genom mallens nyttjande. Polya (2003) påvisar att fyra faser existerar inom 

problemlösning. Nedan redovisas dessa faser: 

1. Eleven förstår problemet: Vid denna fas skall eleven förstå vad som erfordras samt se 

hur de skilda delarna hänger samman med varandra. Individen bör dessutom behärska 

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

det givna. Detta för att eleven skall kunna tillägna sig en idé gällande hur lösningen skall 

se ut. Det är centralt att pedagogen kontrollerar begripligheten i problemets 

framställning.  

2. Eleven gör upp en plan: När individen förstår vilka beräkningar eller konstruktioner 

som behövs för att hitta den obekanta storheten, har eleven gjort upp en plan. För att 

eleven skall kunna lösa problemet, erfordras att han/hon upptäcker idén till en plan. 

Flertalet misstag kan undvikas genom individens utarbetande av en plan. Lärarens 

frågor och uppmaningar kan vara behjälpliga för att eleven skall kunna generera en god 

idé.  

3. Eleven genomför planen: Individen måste vid denna del noggrant kontrollera samt 

undersöka varje detalj och steg tills operationen är komplett. En elev som utarbetar sin 

plan och är belåten med sin slutliga uppfattning, glömmer ej bort tankegången lika lätt, 

jämförelsevis med om eleven mottar planen och accepterar den på grund av pedagogens 

auktoritativa ställning.……………...…………………………………………………… 

4. Eleven ser tillbaka på den fullständiga lösningen och granskar den: Individen utvecklar 

vid detta steg sina färdigheter i problemlösning samt befäster sina kunskaper. 

Pedagogen bör gestalta att problem aldrig kan bearbetas på ett fullständigt vis. Detta 

innebär att individen alltid kan förfina, förbättra samt fördjupa sin lösning och genom 

detta utveckla djupare förståelse för lösningen. 

Vad karaktäriserar en problemuppgift? 
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Figur 1: Schemat illustrerar skillnaden mellan uppgiftstyper (Taflin, 2007, s.30). 

 

Taflin (2007) poängterar att uppgifter betecknas olika bundet till situation. En rutinuppgift 

kännetecknas av att individen ej har några svårigheter att lösa uppgiften. Den benämnda 

uppgiftstypen är sedan tidigare bekant för eleven. När individen löser rutinuppgifter sker 

färdighetsträning. Denna form av uppgift kan inte uppfattas som ett problem. För att en uppgift 

skall benämnas som textuppgift, fodras språk utöver matematiska symboler. Mouwitz (2007) 

samt Wyndhamn, Reisbeck och Schoults (2000) menar att det ej skall existera en självklar 

standardmetod för att individen skall kunna bemästra lösandet av en problemuppgift. 

Därigenom måste eleven hitta möjliga lösningsstrategier, leta efter svar samt välja en lämplig 

metod för att lösa det givna problemet. Ett problem avser en situation som erfordrar en lösning 

där eleven vill delta för att hitta lösningen.  Lester (1983) tar upp de benämnda villkoren för att 

en uppgift skall betecknas som ett problem. Ett tredje villkor lyfts dock fram, vilket inrymmer 

att individen behöver anstränga sig för att bemästra lösandet av ett problemen. Därigenom kan 

en skillnad ses mellan Lester, Mouwitz samt Wyndhamn et al. syn på begreppet problem. 

Vidare betecknar Mouwitz (2007) ett problem som individuellt, vilket påverkas av människans 

erfarenhet. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) har en liknande tankegång. Forskarna belyser 

att en elev kan uppleva en uppgift som problemuppgift, medan andra individer uppfattar samma 

uppgift på ett annorlunda vis. Detta beror på förkunskaper som individen besitter. Om en elev 

lyckas lösa ett problem som denne tidigare uppfattat som en problemuppgift, blir samma 

uppgiftstyp ej ett problem vid efterföljande tillfälle.  

Skilda typer av matematiska problem 

Lilburn och Sullivan (2002) framhäver att det existerar en skillnad mellan öppna och slutna 

frågor. En fråga av öppen karaktär har flera möjliga svar, medan slutna frågor endast har ett 

korrekt svar. Boaler (1998) belyser att eleven måste tänka både bredare samt djupare vid öppna 

frågor, då de ej bara skall återge specifik fakta. Vidare karaktäriseras öppna frågor av ett 

processbaserat arbetssätt, vilket medför ett undersökande arbetssätt. Mer ingående uppmuntrar 
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detta elever till att planera vägarna genom uppgifterna, välja metoder samt ta egna beslut. Detta 

kan relateras till Sullivan, Mousley och Zevenbergen (2006) som konstaterar att elevers 

arbetssätt med öppna frågor ger dem möjlighet att generalisera, söka samband samt mönster. 

Denna form innehar större lärandepotential än slutna problem. Öppna frågor kan höja 

motivationen och väcka individens intresse. Detta för att arbetssättet möjliggör en känsla av 

säkerhet och kontroll. Elever i svårigheter kan ges möjlighet till att abstrahera matematiken 

genom öppna frågor. Genom detta arbetssätt kan även de matematiska och sociala kunskaperna 

öka via gemensamma argumentationer och diskussioner.  

Bergsten (2006) nämner att det förekommer skilda dimensioner av matematiska problem. 

Författaren delar in matematiska problem i: kontextuella, inommatematiska, slutna och öppna. 

Dimensionerna kan även klassificeras huruvida ett svar är givet eller ej. Ett matematiskt 

problem kan föras in i en kontext med avsikt att skapa betydelse för det matematiska innehållet 

samt öka elevers motivation och intresse. Detta benämns som en uppgift av kontextuell 

karaktär. Ett inommatematiskt problem startar och slutar innanför matematiken. Denna form av 

problem kan fortfarande inneha motivationsskapande potential och utesluter ej att 

problemlösaren skapar en kontextuell koppling via sina idéer till lösningsförslag.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustrerar dimensioner av problem. Ett matematiskt problem kan 

 vara en kombination av de skilda dimensionerna (Bergsten, 2006, s. 168). 

Hur skall problemlösning läras? 

Matematikundervisning genom problemlösning 

Wyndhamn (1993) påtalar att det finns skilda sätt att se på matematikundervisning relaterat till 

området problemlösning. Detta illustrerar författaren med de tre prepositionerna: om, för och 

genom. Matematikundervisning för problemlösning innebär att individen skall tillägna sig 

kunskaper inom matematiken för att bemästra lösandet av problem. Undervisning om 

problemlösning, inkluderar att eleven undervisas i strategier för att veta hur de skall kunna lösa 
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problemuppgifter. Matematikundervisning genom problemlösning har som innebörd att elever 

utvecklar matematiska kunskaper genom att lösa problem. Eftersom denna studie fokuserar på 

undervisning genom problemlösning, beskrivs detta perspektiv mer ingående. 

Taflin (2008) framhäver att individen måste bemästra begrepp, procedurer samt konventioner 

för att lyckas lösa problemuppgifter. Lester (1988 refererad i Ahlström et al., 1996) belyser att 

undervisningen skall ske på ett systematiskt och organiserat vis under pedagogens ledning. 

Detta resulterar i att undervisningen blir mest effektiv för flertalet elever. Läraren behöver 

därmed utforma ett välplanerat upplägg med effektiva arbetssätt. Lester har tillsammans med 

sina forskarkollegor utarbetat en strategi beträffande undervisning genom problemlösning. 

Strategin har uppvisat goda resultat i amerikanska skolor. Lester (1988 refererad i Ahlström et 

al., 1996) har utformat en tabell som gestaltar undervisningsstrategin. Nästkommande sida visar 

en tabell som åskådliggör Lesters undervisningsstrategi (Samuelsson, 2014).  Tabellen är starkt 

förankrad i Lesters tabell (Se bilaga 1). 
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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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Problemlösning i grupp 

Ernest (1998)  påtalar att eleven antingen kan arbeta individuellt eller tillsammans med andra 

klasskamrater i grupp vid arbete med problemlösning. Flertalet forskare lyfter fram en positiv 

effekt av diskussioner vid arbete i grupp. Kommunikationen spelar en central roll vid detta 

arbetssätt gällande elevers utveckling och förståelse i ämnet. Enligt Hammar (2008) är elevers 

resultat bättre då de arbetat i grupp jämförelsevis med individuellt arbete. Resonemanget kan 

relateras till Ahlberg (1991) som exemplifierar varför grupparbete är att föredra vid 

problemlösning i matematikämnet. När eleverna förklarar sina ställningstaganden, blir de 

medvetna om sitt eget tänkande. Vid bedömning av gruppmedlemmars synsätt, inser individen 

att olika aspekter existerar att tänka kring ett problem, vilket bidrar till att de kan lära av 

varandra.  

Nilsson (1993) framhäver att en grupp är en samling av två eller fler individer som arbetar 

tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Arfwedson (1992) belyser att gruppens medlemmar 

har en inverkan på varandra genom samspel i skilda former. En struktur utvecklas i gruppen när 

detta sker. Mer ingående definieras relationer, normer samt roller mellan gruppens individer. 

Normerna påverkar gruppmedlemmarnas beteende, medan rollerna karaktäriseras som det 

förväntade beteendet. Om gruppen ej har en existerande rollstruktur, blir samspelet kaotiskt. 

Individernas vilja och erfarenheter avgör vilka roller som tilldelas i gruppen. Arfwedsons 

resonemang kan relateras till Emanuelsson Johansson och Ryding (1991) tankegång. Elevers 

beteende är annorlunda beroende på vilken grupp de hamnar i. Några blir mer passiva, andra 

mer aktiva. Detta bestäms av individuella faktorer såsom interaktion mellan skilda 

gruppmedlemmars individuella egenskaper. Utifrån detta existerar en skillnad beträffande 

Arfwedsons samt Emanuelssons et al. synsätt. Motivet till detta är att författarna innehar olika 

perspektiv beträffande de faktorer som avgör vilka roller som tilldelas i en grupp. Enligt 

Hammar (2008) visar flera amerikanska studier att elever som på skilda sätt är starkare tenderar 

att dominera arbetet. I sin tur kan det resultera i att somliga gruppmedlemmar är mindre 

engagerade och aktiva i arbetet. Ahlberg (1992) benämner dock att diskussion i mindre grupp 

ökar möjligheten för de mer tillbakadragna eleverna att delta aktivt i samtalet.  

Hammar och Hempner (2008) påtalar att konflikter ses som ett hinder för elevernas samarbete 

vid grupparbete. De bästa sättet att förhindra konflikter är att arbeta på ett förebyggande sätt 

genom att öka acceptansen för gruppens mångfald. Arfwedson (1992) belyser att elevers 

inlärning av matematiska förmågor optimeras i en dynamisk process, där eleverna är 

engagerade och delaktiga. Gruppdynamik hör samman med det samspel som existerar mellan 
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skilda krafter och viljor som finns i gruppen. Författaren ser grupparbete som en resurs där 

eleverna får lägga samman och jämföra sina idéer, tolkningar, färdigheter, bedömningar samt 

kunskaper. Eleverna bygger vidare och kompletterar varandras bidrag. Arfwedsons tankegång 

kan sättas i relation till Stensaasen (2000), som framför att grupparbete kan generera i goda 

vinster genom ett öppet samspel mellan gruppens individer. En existerande öppenhet resulterar 

i tydliga mål, vilket leder vidare till förverkligandet av gruppens mål. Stensaasen definierar 

öppenhet som en individs villighet att lämna information gällande relevant material till gruppen 

för dess utveckling. Det kan exempelvis vara frågor, idéer, förklaringar eller kunskaper som 

erfordras för att kunna driva diskussionen framåt. Öppenhet relaterats även till individens 

förmåga att lyssna på andra medlemmar.  

Gruppsammansättningens betydelse 

Sjödin (1991) konstaterar att alla individer innehar olika resurser. Begreppet resurs anges bland 

annat i termer av status, kön, abilitet och ålder. Olika gruppkompositioner inrymmer elever med 

skilda resurser. Emanuelsson (1995) och Forslund Frykedal et al. (2013) framhäver att 

gruppkonstellationen kan inneha större påverkan än vad man minsann tror. Smågrupper leder 

ej till en stimulerande omgivning för alla individer. Ett liknande resonemang förs av Shaw 

(1976 refererad i Sjödin, 1991) som understryker att gruppsammansättningen antingen kan 

hämma eller stimulera grupprocessen. Emanuelsson (1995) framhåller lösningen på detta 

problem. Grupper bör konstrueras på ett omsorgsfullt sätt.  

Wilkinson och Fung (2002) benämner att gruppsammansättningar antingen kan vara av 

homogen eller heterogen karaktär. En homogen grupp innebär att alla medlemmar är likartade 

utifrån exempelvis kön, ålder eller abilitet. Elever som är olikartade gällande någon av de 

nämnda aspekterna, utgör en heterogen gruppkonstellation. Denna studie har grupp-

sammansättning som ett centralt nyckelbegrepp. I detta arbete definieras gruppkomposition 

utifrån elevers prestationsnivå. Leonard (2001), Linchevski och Kutscher (1998), Lou, Abrami, 

Spence, Poulsen, Chambers Apollonia (1996) samt Webb (1981, 1982) studier visar att 

gruppkonstellationen påverkar elevers senare prestation. Resultatet kan relateras till Forslund 

Frykedal et al. (2013) som belyser att gruppsammansättning är en central delkomponent för 

gruppens process och lärande. Därigenom måste elevers resurser koordineras samt nyttjas på 

bästa tänkbara vis. Detta för att gruppen skall kunna använda sin optimala förmåga till lärande 

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

framhäver att lågpresterande elever främjas av arbete i en heterogen gruppering. Samma 

tankegång innehar Emanuelsson (1995) som påtalar att lågpresterande elever stimuleras till 

större del i en heterogen gruppkomposition gällande deras lärande. Författaren belyser dock att 

somliga pedagoger ser homogena grupperingar som en fördel. Lågpresterande elever erhålls 

säkrare kunskaper i en sådan grupp, då de får sina verkliga behov tillfredsställda. Utifrån detta 

kan en splittring ses gällande huruvida vilken gruppsammansättning som genererar i optimalt 

lärande beträffande lågpresterande elever. Enligt Emanuelsson (1995) framhåller somliga 

pedagoger att högpresterande elever främjas av en homogen gruppering, då detta resulterar i 

mer utvecklande kunskaper. Vidare belyser Lou et al. (1996) samt Linchevski och Kutscher 

(1998) att högpresterande elever presterar en aning bättre efter samverkan i en homogen 

gruppkonstellation. Leonard (2011) menar dock att de benämnda eleverna presterar lika bra i 

heterogena och homogena grupperingar. Därigenom kan en skillnad ses gällande skilda 

forskares studieresultat. Beträffande medelpresterande elever belyser Lou et al. (1996) och 

Webb (1981) att de presterar bättre efter arbete i en homogen gruppsammansättning. Ett annat 

resultat visar Leonard (2011) samt Linchevski och Kutscher (1998), när de framhåller att 

medelpresterande elever prestation främjas av en heterogen gruppkomposition. Utifrån detta 

visar forskning på skilda resultat gällande vilken gruppering som medelpresterande elever 

gynnas av.  

Bennet och Cass (1989), Nattiv (1994), Swing, Peterson och Penelope (1981) samt Webb 

(1981, 1982, 1984) poängterar att gruppkonstellationen inverkar på elevens kommunikation, 

vilket i sin tur inverkar på dess enskilda prestation och lärande. Sjödin (1991) framhäver att 

heterogena grupperingar sannolikt är att föredra. Detta för att problemlösning i grupp möjligtvis 

fordrar variation av kunskaper och färdigheter, vilket kan stimulera elevernas kommunikation. 

Sjödins tankegång kan knytas samman med Emanuelsson (1995) som belyser att somliga 

pedagoger föredrar heterogen gruppering för samtalets och samverkans skull. Bennet och Cass 

(1989) samt Webb (1984) konstaterar att störst andel kommunikation sker i heterogena 

gruppkonstellationer och homogena grupper beståendes av högpresterande elever. Minst andel 

kommunikation ses i homogena gruppsammansättningar som omfattar låg- och 

medelpresterande elever. 

Nattiv (1994), Swing et al. (1981) samt Webb (1982, 1984) studier visar att givande samt 

mottagande av hjälp och förklaringar har en positiv inverkan på elevers prestation. En negativ 

relation kan ses mellan prestation och elever som ej ges någon förklaring eller hjälp, trots att de 
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ber om det. Resonemanget kan sammankopplas med Gillies och Ashman (2003) som 

poängterar att elevers om ger förklaringar måste till en början klargöra sina tankar individuellt. 

Detta kan möjliggöra elevers utveckling av större förståelse. Därigenom skapas nya kunskaper 

hos eleverna. Bennet och Cass (1989) samt Webb (1982, 1984) påtalar att heterogena 

grupperingar samt homogena grupperingar med högpresterande elever innehar mest 

mottagande samt givande av hjälp och förklaringar. Detta utövas i mindre omfattning av 

homogena grupperingar beståendes av låg- och medelpresterande elever. Bennett och Cass 

(1989), Swing et al. (1981) och Webb (1982, 1984) benämner att högpresterande elever ger 

mest förklaringar och hjälp i en heterogen gruppsammansättning. Lågpresterande elever erhålls 

störst andel hjälp och förklaringar från sina gruppkamrater. Ett mellanting bedrivs av 

medelpresterande elever angående mottagande samt givande av hjälp och förklaringar. Webb 

(1981) och Lou et al. (1996) menar dock att medelpresterande elever tenderar att ej vara lika 

delaktiga och lämnas ofta utanför samtalet i en heterogen grupp. Detta kan relateras till 

Emanuelsson (1995)  som framhäver att högpresterande elever vanligen dominerar arbetet i 

gruppen. De benämnda eleverna får en ledande roll och är mest aktiva, medan de resterande 

deltagarna är mer passiva vid en heterogen gruppering.  

Matematiska uttrycksformer 

Skolverket (2011c) framhäver att skilda matematiska uttrycksformer kan brukas vid arbete med 

problemlösning. Eleven behärskar att lösa matematiska problem när han/hon använder och 

förstår relationer och strukturer samt bemästrar att kommunicera detta genom givna 

matematiska uttrycksformer. Detta kan relateras till Gustafsson, Jakobsson, Nilsson och Zippert 

(2011) resonemang. Matematiskt språk innefattar skilda uttrycksformer. För att kunna lösa 

matematiska problem erfordras en flexibilitet att röra sig mellan matematiska uttrycksformer. 

En individ som exempelvis kan bruka flera uttrycksformer för att beskriva samma matematiska 

begrepp, innehar ett mer funktionell och rik begreppskunskap. Hagland et al. (2005) uttrycker 

att det är ”viktigt att uttrycksformer fungerar som redskap och stimulans för tankearbete och 

kommunikation” (s.33). Vidare kan uttrycksformer både vara skriftliga och muntliga. Det 

existerar fyra matematiska uttrycksformer. Konkret uttrycksform innebär att individen sorterar 

material för att bemästra lösandet av en uppgift, till exempel genom att klippa papper. När 

eleven ger förklaringar via muntligt språk eller skrivna texter talar man om språklig 

uttrycksform. Exempel på detta kan ses när individen beskriver sin förklaring till uppgiften med 

ord, dock utan att bruka några matematiska symboler. Aritmetisk uttrycksform uppenbarar sig 

när en individ använder matematiska symboler, bokstäver eller siffror.  Slutligen talar 
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författarna om grafisk uttrycksform. Detta innebär att lösningen redovisas i form av bilder, 

tabeller eller grafer. Enligt Bruner (1966) förekommer tre nivåer av uttrycksformer. Den första 

nivån benämns som handlingsbaserad, där begreppen existerar så länge individen kan relatera 

dem till verkligheten. Nivå två är den bildmässiga, vilket kategoriseras av att händelser 

representeras av bilder. Slutligen är den symboliska nivån den mest avancerade formen. Denna 

bygger på individens erfarenhet av de tidigare benämnda nivåerna. Matematiken sker med 

symboler då de bildmässiga och handlingsbaserade uttrycksformerna ej behövs. Begreppet 

uttrycksform skulle kunna uppfattas som synonym till begreppet medierande redskap. Vidare i 

arbetet väljs att använda begreppet medierande redskap 

Sammanfattningsvis existerar flera perspektiv på problemlösning. Beträffande problemlösning 

i grupp kan flera aspekter ses som centrala påverkansfaktorer för gruppmedlemmars tillägnande 

av lärande. Gruppkompositioner inverkar på medlemmars kommunikation som i sin tur speglar 

deras lärande. Utifrån detta kan det ses som centralt att behandla kommunikation mer ingående, 

vilket tas upp i nästkommande avsnitt. 

Kommunikation 

Høines (2000) påtalar att skilda typer av språk existerar för att lyckas kommunicera med 

varandra gällande matematiska fenomen. Detta kan relateras till Lindberg och Christiansen 

(2011)  som framhäver att stödjandet och skapandet av kommunikation är en framgångsfaktor 

inom problemlösning. Löwing (2004) definierar kommunikation som en multimodal 

interaktion mellan individer. Denna interaktion innefattar bland annat människans skriftspråk, 

teckenspråk, bildspråk, symbolspråk, kroppsspråk, talspråk samt gestikens språk. Löwing 

(2008) framhäver betydelsen av att använda språket som ett instrument i 

matematikundervisningen. Høines (2000) uttrycker en förklaring till detta, vilket innebär att 

individen utvecklar nya kunskaper genom språket. 

Kommunikationsnivåer 

Löwing och Kilborn (2002) belyser att kommunikation kan existera på olika nivåer i 

klassrummet. Nedan presenteras dessa fem nivåer mer ingående: 

 Kommunikationen mellan elev och pedagog: Pedagogen erfordras att använda ett 

förståeligt språk till eleven. Detta eftersom läraren ansvar för att konstruera elevens 

språkbruk i relation till undervisningsinnehållet.  
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 Kommunikationen mellan elever: Alla elever måste inneha ett språk som godkänner en 

samverkan, där alla elever kan få ett kommunikationsutbyte genom dess deltagande. 

Samverkan och grupparbete kan i annat fall bli lönlöst för vissa elever. 

 Inre kommunikation: Bearbetar information som eleven lyssnat eller läst sig till. Denna 

kommunikationsform resulterar i att elever kan redovisa och diskutera sina inre idéer 

och tankar både skriftligt och muntligt. 

 Kommunikation mellan läromedel och elev: Eleven måste ha en specifik läsfärdighet 

och kunskaper för att lösa den givna uppgiften. Ofta är en läromedelstext väldigt 

komprimerad. I ett läromedel kan exempelvis termer ha dubbla betydelser eller 

besvärliga att begripa för eleven. 

 Kommunikation vid läxläsning mellan förälder och barn: Föräldrar saknar ofta kunskap 

beträffande elevens mål samt språk och metoder som barnets lärare använder. Konflikter 

kan undvikas genom att pedagogen beskriver undervisningens mål samt hur föräldrarna 

kan hjälpa till vid elevens skolarbete. 

Löwing och Kilborn (2002) påvisar betydelsen av att elever och lärare bemästrar de benämnda 

kommunikationsnivåerna. Detta eftersom krav ställs på undervisningen gällande samarbete och 

samverkan. En sådan kommunikativ kompetens bygger ej eleverna upp genom att enskilt arbeta 

med uppgifter från en lärobok. Kommunikation utvecklas genom att eleverna kommunicerar. 

Författarna lyfter därmed upp betydelsen av att detta måste ske kontinuerligt.  

Skilda former av kommunikation 

Mercer (1996) redogör för tre sätt att tänka och tala när elever lösa problem i en grupp. 

Forskaren definierar dessa aspekter som dispytpräglat tal, kumulativt tal samt upptäckande tal. 

Dispytpräglat tal karaktäriseras av att det förekommer meningsskiljaktigheter samt 

individualiserat beslutsfattande vid grupparbete. Det existerar få försök till att sammanföra 

varje gruppmedlems resurser, framföra förslag eller konstruktiv kritik. Dispytpräglat tal innehar 

även flertalet utmärkande diskursfunktioner. Mer ingående sker kortare utbyten i form av 

uppmaningar, påståenden och protester. Ett exempel på detta ger Mercer (2008) som påtalar att 

individer yttrar sig på detta vis: ”Jo det är visst så” ”Nej det är det inte”. Atmosfären präglas av 

en tävlingsinriktad karaktär istället för kooperativ anda. Mercer (1996) framhäver att kumulativt 

tal utmärks av att medlemmarna tillsammans konstruerar kunskap via utvecklande av varandras 

resonemang. Detta sker på ett positivt men okritiskt sätt genom att individerna instämmer och 

accepterar resterande gruppmedlemmars resonemang. Mercer (2008) benämner att 
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medlemmarna utvecklar och repeterar andras idéer, dock utvärderas detta ej på ett noggrant vis. 

Mercer (1996) påtalar att upptäckande tal karaktäriseras genom gruppmedlemmarnas kritiska 

och konstruktiva engagemang gällande varandras idéer. Påståenden samt förslag genomsyras 

av gemensamma överväganden som antingen förkastas eller godkännas. I jämförelse med 

dispytpräglat tal och kumulativt tal, utmärks upptäckande tal av synliga resonemang och öppen 

granskning av individers yttranden. Därigenom ges motargument samt alternativa hypoteser. 

Enligt Mercer (2008) lyssnar alla gruppmedlemmar aktivt och respekterar andras synsätt och 

idéer. Vidare uppmuntras individerna att delta i samtal genom att ställa frågor och delge 

relevanta idéer. Deltagarnas bidrag utgår från vad som tidigare sagts. Avslutningsvis utmärks 

atmosfären av ett förtroende mellan individerna.  

Samuelsson (2013) studie visar att gruppmedlemmars tal har en central inverkan på vilka 

möjligheter de har att utveckla nya kunskaper. Mer ingående påverkar olika former av tal 

(dispytpräglat tal, kumulativt tal, upptäckande tal) elevers skilda utveckling av matematiska 

kompetenser. Samuelsson (2010) belyser att elevernas brukande av effektivt språk, innehar en 

positiv effekt gällande utvecklingen av deras matematiska förmågor. Resonemanget kan 

sammankopplas med Samaha och De Lisi (2000) samt Webb och Favier (1999) forskning. De 

benämnda forskarna menar att effektiv samverkan i grupp innefattar aktiva utbyten av idéer 

genom individers verbala kommunikation. Detta kan sättas i relation till Fisher (1992), som 

påtalar att upptäckande tal innehar god lärandepotential, vilket ej är uppenbart gällande 

kumulativt och dispytpräglat tal. Vidare benämner Kruger (1993) att elevers kommunikation 

påverkar deras gemensamma kunskapskonstruktion. Lärande är tätt sammankopplat med 

kommunikationens kvalité gällande resonerande, förklaringar, förtydliganden, motivering samt 

bearbetning av idéer. Forskningsresultaten kan sammankopplas med Samuelsson (2013) studie 

som visar att effektiv samverkan sker när grupper använder upptäckande tal. Dessa 

gruppmedlemmar ber om förtydliganden, förklaringar, utmanar varandra samt praktiserar 

procedurbehärskning, begreppsförståelse, strategisk kompetens och adaptivt resonerande.  

Enligt Hall och Keynes (u.å) är dispytpräglat tal ej förknippat med konstruerande av ny 

kunskap. Denna form av tal är mest ineffektivt gällande kunskapsinhämtning i relation till 

kumulativt tal och upptäckande tal. Beträffande kumulativt tal sker en konstant bekräftelse och 

upprepning av gruppmedlemmars förslag och idéer. Följaktligen resulterar detta i att den 

allmänna kända kunskapen sätts samman. Kumulativt tal befinner sig mellan dispytpräglat tal 

samt upptäckande tal med avseende på elevers möjlighet till lärande. Detta kan relateras till 

Samuelsson (2013) resonemang. Grupper som innehar kumulativt tal eller dispytpräglat tal kan 
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ej utbyta idéer. Därigenom hindras gruppmedlemmarna från att tillägna sig lika stor andel 

kunskaper som vid undersökande prat. Vid dispytpräglat tal och kumulativt tal sätts fokus på 

begreppsförståelse och procedurbehärskning.  

Detta avsnitt påvisar kommunikation som ett nyanserat begrepp beståendes av skilda former 

och nivåer. Beroende på i vilken form och nivå som kommunikationen sker, inverkar på elevens 

lärande. 

Nedan presenteras en figur som syftar till att illustrera studiens huvudsakliga fokus. Mer 

ingående fokuseras att studera hur skilda gruppsammansättningar inverkar på elevers 

kommunikation. I figuren gestaltas kommunikationen via de tre skilda formerna dispytpräglat 

tal, kumulativt tal samt upptäckande tal. Vidare avser studien att granska hur dessa typer av tal 

inverkar på elevers problemlösningsprocess, vilket i sin tur avspeglar vad som är möjligt att 

lära. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Illustrerar studiens forskningsfokus. 
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Metod 

Inledningsvis sker en genomgång beträffande val av insamlingsmetod. Nästkommande del 

behandlar studiens urval och genomförande. Därefter redovisas val, urval samt genomförande 

av analysmetod. Slutligen sker en behandling av forskningsetiska överväganden i relation till 

studien. 

Val av insamlingsmetod 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) framhäver att observation är en lämplig metod att bruka 

för att få direkt information kring beteenden vid studiet av grupprelationer. Insamlingsmetoden 

är fördelaktigt att använda då observation är oberoende av deltagarnas förmåga att delge 

information. Detta för att gruppen kan ge information via sitt handlande. Enligt Bryman (2011) 

karaktäriseras ostrukturerad observation av att forskaren observerar hur deltagarna beter sig i 

en specifik miljö. Därigenom möjliggör metoden en kontroll av relevanta beteendemönster för 

undersökningssituationen. Utifrån detta väljs insamlingsmetoden att bruka i samband med 

studien. Motivet till detta är att studien fokuserar på elevers kommunikation vid 

problemlösningsarbete. Med utgångspunkt i detta kan metoden bidra till att uppnå studiens 

syfte, vilket innebär att undersöka elevers kommunikation vid problemlösningsarbete. 

Dessutom möjliggör insamlingsmetoden att kunna mäta studiens frågeställning beträffande hur 

skilda grupperingar inverkar på kvalitén vid elevers kommunikation. Halvorsen (1992) påtalar 

att forskaren är en del av den studerande omgivningen vid deltagande observation. Genom att 

forskaren kan ställa frågor till deltagarna, möjliggörs att ytterligare information kan 

tillhandahållas. Utifrån Halvorsens resonemang väljs insamlingsmetoden att bruka. 

Sammanfattningsvis väljs att sammanföra de benämnda metoderna ostrukturerad observation 

samt deltagande observation. Motivet till detta är att kunna samla in data som uppfyller studiens 

syfte och frågeställning.  

Urval och genomförande  

Studien genomfördes under vårterminen 2015 i en årskurs 2 belägen i östra Mellan-Sverige. Då 

klassläraren lät sina elever arbeta med problemlösning i grupp, var eleverna bevandrade med 

detta arbetssätt. Detta utgjorde ett motiv till den valda elevgruppen. Inledningsvis delades ett 

brev ut till de berörda eleverna och dess vårdnadshavare (Se bilaga 2). Brevet behandlade 

studiens syfte, vem jag var samt vad elevernas medverkan innebar. Dessutom framkom 

elevernas frivillighet att delta och rätt att avbryta sin medverkan. I brevet poängterades även att 
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det videoinspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt. Signaturer från elevens 

vårdnadshavare erfordrades för att få delta i studien.  

Eftersom denna studie syftade till att undersöka gruppsammansättning som påverkansfaktor för 

elevers kommunikation, valdes att studera fyra skilda grupperingar. Nilsson (1993) benämner 

begreppet grupp som en samling av två eller flera individer. Om en grupp är för stor kan detta 

resultera i att alla ej kommer till tals. Är en grupp för liten kan det möjliggöra att deltagarna 

inte kan lösa problem, då de inte besitter tillräckligt med kunskaper. Utifrån Nilssons 

resonemang valde jag att varje grupp skulle utgöras av tre elever. Mer ingående skulle tre av 

grupperna konstrueras homogent: lågpresterande elever, medelpresterande elever samt 

högpresterande elever. En grupp skulle sammanföras på ett heterogent vis beståendes av en elev 

från varje prestationsnivå.  

Tillsammans med den berörda klassens pedagog, utformades en öppen problemlösningsuppgift 

med hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper i matematikämnet. Detta kan 

relateras till Boaler (1998) som påpekar att eleven måste tänka djupare och bredare vid öppna 

frågor, då de ej bara skall återge specifik fakta. Öppna frågor medför dessutom ett undersökande 

arbetssätt som uppmuntrar eleverna att välja metoder, ta egna beslut samt planera vägarna 

genom uppgifterna. Den konstruerade problemlösningsuppgiften löd följande: På en bondgård 

bor det hästar, ankor, kor och höns. Det finns 38 ben på bondgården. Hur många hästar, ankor, 

kor och höns kan det finnas på bondgården? Efter utformningen av problemlösningsuppgiften 

studerades vilka elever som gett sitt tillstånd att medverka i studien. Därefter gjordes ett 

stratifierat slumpmässigt urval som enligt Bryman (2011) utgörs av två processer. Inledningsvis 

delas populationen in utifrån ett bestämt stratifieringskriterium. Slutligen sker ett slumpmässigt 

obundet urval utifrån respektive grupp. Tillsammans med klassläraren klassificerades därmed 

varje enskild elev utifrån stratifieringskriteriet prestationsnivå, för att sedan kunna göra ett 

slumpmässigt urval gällande varje grupp. Därigenom möjliggjordes skapandet av fyra skilda 

gruppkompositioner varav tre elever i varje grupp.  

Studien genomfördes i ett avskilt rum med en elevgrupp i taget. Rummet var bekant för eleverna 

sen tidigare då somliga delar av undervisningen hölls där. Eleverna placerades i en halvcirkel 

vid ett bord. Jag var närvarande i rummet vid alla inspelningssessioner, från början till slut. 

Eleverna hade penna och papper som hjälpmedel vid problemlösningen. Deltagarna fick inga 

direkta tidsramar, utan de fick sitta tills de ansåg sig klara. Som komplement ställdes frågor till 

eleverna både under och efter problemlösningsprocessen.  
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Val av analysmetod 

Mercer (2004) påtalar att sociokulturell diskursanalys innehar mindre fokus på språket i sig, då 

metoden uppmärksammar språkets funktion vid en specifik aktivitet. Metoden är fördelaktig att 

bruka vid studiet av elevers kommunikation vid problemlösningsarbete i grupp. Utifrån 

Mercers resonemang, möjliggör analysmetoden att studiens frågeställning kan besvaras samt 

att studiens syfte kan uppnås. Med utgångspunkt i detta väljs 

 sociokulturell diskursanalys att använda. Mercer (2004) benämner en positiv aspekt gällande 

sociokulturell diskursanalys. Individers kollektiva tänkande via kommunikation fokuseras 

under hela processen, vilket medför att tillägnandet av ny kunskap kan analyseras på detaljnivå. 

Därigenom kan ytterligare motiv ses beträffande val av analysmetod.  

Urval och genomförande av analys 

Bryman (2011) påvisar att transkribering innefattar att forskaren försöker fånga det som sägs 

vid en observation samt hur detta sägs. Detta kan relateras till studien. Efter de genomförda 

observationerna transkriberades allt material till skriftliga dokument. Här gjordes ett urval där 

elevernas talspråk, skriftspråk och bildspråk transkriberades. Detta för att få en bred bild 

gällande kvalitén i elevernas kommunikation. Mercer (2004) framhäver betydelsen av att 

transkriberingen skall representera vad som faktiskt sägs vid individers kommunicerande. 

Hänsyn togs till detta då jag ordagrant skriv ner elevernas talspråk, skriftspråk samt bildspråk. 

Vidare påbörjandes en analys som utgår från Mercer (2004) sociokulturella diskursanalys. Det 

transkriberade materialet lästes upprepade gånger för att begripa helheten. Efter detta plockades 

relevanta excerpt ut. Dessa kodades i de skilda kategorierna: dispytpräglat tal, kumulativt tal 

samt upptäckande tal. Vidare fann jag att excerpten kunde kodas i ytterligare kategorier med 

utgångspunkt från de tidigare framtagna kategorierna. Mer ingående grupperades excerpten 

utifrån språklig, aritmetisk samt grafiskt medierat redskap. Slutligen formulerades centrala 

teman via identifierandet av excerptens bakomliggande mening. Detta skedde med hänsyn till 

medierande redskap samt former av tal. 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) påvisar att individer ej skall utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

kränkning eller förödmjukelse. Detta benämns som individskyddskravet, vilket är en central 

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Principerna utgör riktlinjer vid forsknings 

inom samhällsvetenskap och humaniora. Vidare benämns dessa huvudkrav som: samtyckes-
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kravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. På nästkommande 

sida behandlas de forskningsetiska principerna i relation till studien.  

Bryman (2011) betonar att de berörda skall informeras om undersökningens syfte, vilka 

moment som ingår, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens 

gång. Detta betecknas som informationskravet. Studiens deltagare har dessutom rätt att 

bestämma över sin medverkan, vilket benämns som samtyckeskravet. De benämnda kraven 

uppfylldes vid studien. Eleverna och dess vårdnadshavare blev tilldelade ett informationsbrev 

om studien och dess frivilliga deltagande. Dessutom erfordrades elevens godkännande samt 

vårdnadshavares underskrift för att eleven skulle få delta i undersökningen. Enligt Bryman 

(2011) innebär konfidentialitetskravet att personuppgifter skall behandlas med största tänkbara 

konfidentialitet. Relaterat till studien förvarades videoinspelningar, anteckningar samt 

deltagarnas personuppgifter så att obehöriga ej kunde komma åt materialet. Beträffande 

studiens deltagare, användes pseudonymer för elevernas namn. Bryman (2011) påtalar att 

insamlade uppgifter endast får brukas för forskningsändamålet. Detta betecknas som 

nyttjandekravet, vilket studien tog hänsyn till. Det insamlade materialet brukades endast till 

denna studie och skall makuleras när uppsatsen är godkänd.  
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Resultat 

Avsnittet behandlar studiens resultat samt analys kring detta. Resultatet illustrerar hur elever 

samtalar i fyra skilda grupperingar: En heterogen grupp med en elev från varje prestationsnivå 

samt tre homogena grupperingar beståendes av låg- medel- och högpresterande elever. Vidare 

delas avsnittet in i skilda rubriceringar, vilket är de fyra skilda gruppkonstellationerna. Varje 

överskrift inbegriper flertalet kategorier. I sin tur består varje kategori av delarna: inledning, 

excerpt, analys av utdrag och summering. Resultatet fokuserar på fenomenen: språklig praktik, 

medierande redskap samt möjligt lärande. Slutligen sker en sammanfattning beträffande 

studiens resultat i form av en tabell. 

Lågpresterande elever – homogen gruppsammansättning 

Nedan presenteras två språkliga praktiker med tillhörande medierande redskap som 

lågpresterande elever praktiserar. Dessa benämns som kumulativt tal med språkliga och 

grafiska medierande redskap, samt dispytpräglat tal med språkliga och grafiska medierande 

redskap.  

Kumulativt tal med språkliga och grafiska medierande redskap 

Nedanstående excerpt visar problemlösningsprocessens inledande del. Denna sekvens 

behandlar hur eleverna skall gå tillväga för att lösa uppgiften.  

01 L1: Kanske två höns. 

02 L3: Men ifall vi räknar 2 plus 2 blir 4.  

03 L2: Aaa, 2 plus 2 är ju 4. 

04 L1: Eller om man tar höns så kan man väll ha fyra höns. 

05 L2: Eller fem. 

06 L1: Mmm.  

07 L3: Ska vi rita då? 

08 L1: Jaaa! Jag ritar en häst. 

09 L3: Okej du är bäst på att rita hästar. 

10 L2 till L3: Ska du rita ankor? 

11 L3: Okej, fast jag är inte så bra att rita ankor (ritar en anka).  

12 L3: Sen så plussar vi på alla djur och räknar dom, kollar om det är 38 ben. Vi kan rita en häst, en ko, en anka, 

en höna och sen… 

13 L1: En häst igen. 

14 L3: Aaa och sen en ko, en anka och höna, och så räknar vi hur många ben det finns och så kan vi lägga till 

mer sen. 
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15 L2: Mmm, om det behövs mer igen sen. 

 

Med utgångspunkt i utdraget har jag uppmärksammat flertalet existerande fenomen. 

Kommunikationen sker mellan alla gruppmedlemmar (rad 01-15).  Därigenom kommer alla till 

tals och är aktiva i samtalet. L3 styr hur gruppen skall gå tillväga genom att ge förslag på 

medierande redskap samt tydliggör vilken strategi som gruppen skall använda sig av (rad 02, 

07, 12, 14). Eleven får därmed en ledande roll med tydligt fokus på den matematiska uppgiften. 

Även L1 och L2 riktar sin uppmärksamhet mot problemlösningsuppgiften. Detta visar sig 

genom att eleverna utgår från vad som tidigare sagts (rad 03, 13, 15). Vidare kan flera 

medierande redskap identifieras, språklig samt grafisk. Det språkliga medierande redskapet 

visar sig genom att alla medlemmar uttrycker sig via sitt muntliga språk. Mer ingående sker en 

växling mellan matematiskt språk (siffror) och vardagligt språk (rad 01-15). Grafiskt medierat 

redskap synliggörs genom att L3 redovisar en bild i form av en fullständig anka (rad 11). 

Vid analyserandet av stycket kan spår av kumulativt tal ses. Exempelvis uttrycker L3 att de kan 

räkna 2+2 (rad 02), medan L2 instämmer och fyller i att 2+2 =4 (rad 03). Alltså ges dessa elever 

möjlighet att konstruera kunskap via varandras tankegångar. Detta sker på ett okritiskt vis 

genom att instämmande sker (rad 03). Dessutom synliggörs att eleverna uttrycker talen 2 och 4 

samt det spontana begreppet plus (rad 02, 03). Mer ingående kan detta relateras till elevens 

begreppsförståelse av matematiska symboler och tal. Dessutom beräknar L3 2+2 på ett effektivt 

sätt (rad 02), vilket hör samman med elevens procedurbehärskning av enkla additioner. Vidare 

har jag identifierat ytterligare ett exempel beträffande kumulativt tal. L3 benämner hur de skall 

gå tillväga för att lösa problemet (rad 07), medan L1 instämmer på ett okritiskt vis (rad 08). 

Utöver att detta kännetecknar kumulativt tal, genomsyras L3:s tankegång av strategisk 

kompetens. Detta för att eleven redogör för hur problemet skall representeras. Eftersom de 

matematiska kompetenserna begreppsförståelse, strategisk kompetens och procedur-

behärskning synliggjorts, kan en central konklusion dras. En homogen gruppering beståendes 

av lågpresterande elever kan möjligtvis utveckla dessa förmågor.  

Dispytpräglat tal med språkliga och grafiska medierande redskap 

Sekvensen behandlar problemlösningsprocessens mellersta del. Mer ingående fullföljer 

eleverna genomförandet av deras plan.  
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01 L2: Jag ska rita en häst. 

02 L3: Jag ska rita en anka. (ritar en anka) 

03 L2 till L3: Ritar du så?  

04 L3: Tydligen. Jag är inte så himla bra på att rita allting. 

05 L1: Min tur! 

06 L2: Nej, min tur! (ritar en häst) 

07 L2: Jag ritar en häst. (sjunger) 

08 L3: Nu har vi fått 26 ben, 27,28,29,30… 30 ben har vi fått snart när vi ritat klart hästen. Och vi skulle få 38.  

09 L1: Jag ska rita en höna! Jag ska rita en höna! Jag ska rita en höna! (sjunger) (ritar en höna) 

10 L3: Hur mycket är vi uppe i nu? Vi hade 30 ben innan, så nu har vi 32. Nu ska jag rita en ko, för annars blir 

det… 

11 L2: Jag vill ju rita en ko. 

12 L3: Men nu ritar jag en ko. (ritar en ko) 

13 L2: Vi glömde en sak på kossan, rita svans. 

14 L3: Nu måste vi räkna så att vi inte har fått för mycket. 2 plus 2 är 4, 4 plus 2 är 6… Eeeh… 8,10,12, 

14,16,18,20, 22,24,26,28,30, 32,34,36 och då är det bara två ben som vi behöver rita. 

15 L1: Jag vill rita en höna, eller jag menar häst. 

16 L3: Fast det blir mer än 38 ben om du ritar en häst, så du vi måste ha en anka eller höna. 

17 L1: Men jag ska i alla fall rita en höna då. Jag ritar en höna! Jag ritar en höna! (sjunger) (ritar en höna) 

 

Utifrån detta excerpt har jag urskilt mönster gällande lågpresterande elevers kommunikation. 

Alla elever kommer till tals och bedriver ett aktivt samtal sinsemellan varandra (rad 01-17). 

Språkligt medierat redskap används av alla gruppmedlemmar genom sitt muntliga språk. 

Eleverna innehar ett vardagligt språk med inslag av matematiskt språk (siffror) (rad 01-17). L3 

ansvarar för att gruppen skall komma framåt i problemlösningsprocessen. Detta klargörs genom 

att eleven kontrollerar vart gruppen befinner sig i processen (rad 08, 10, 14) samt föreslår 

tillvägagångssätt (rad 10, 14). Därigenom får L3 en ledande roll med ett bestämt fokus på den 

matematiska uppgiften. L1 och L2 innehar dock skarpare koncentration beträffande grafiskt 

medierat redskap. Mer ingående samtalar eleverna kring vem som skall rita vad (rad 01, 02, 07, 

09, 11, 15, 17). Dessutom konstruerar dessa elever bilder i form av fullständiga djur (rad 06, 

09, 17). På detta vis förflyttas fokus från problemlösningsuppgiften till själva ritandet.  
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Dispytpräglat tal påträffas genom att kortare utbyten sker i form av protester och uppmaningar 

via en tävlingsinriktad miljö. Mer ingående sker detta när alla elever ”tävlar” om vem som skall 

rita vad (rad 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 17). L3 bedriver flera försök till att ge förklaringar 

till resterande gruppmedlemmar, som ej ger respons (rad 14, 16). Därigenom uppvisas 

ytterligare bevis för dispytpräglat tal. Detta ger även uttryck för adaptivt resonerande eftersom 

L3 ger förklaringar till resterande elever. Vidare framhäver L3 att 4+2=6, räknar vidare och 

föreslår slutligen hur de skall gå vidare utan något gensvar från resterande medlemmar (rad 14). 

Utöver dispytpräglat tal, synliggörs L3:s procedurbehärskning av enkel addition. Anledningen 

till detta är att beräkningen av 4+2 sker på ett precist sätt. Eleven uttrycker talen 4 och 2 samt 

det spontana begreppet plus, vilket kan sättas i relation till begreppsförståelse av matematiska 

symboler och tal. L3 framhäver sin strategiska kompetens då denne exemplifierar 

tillvägagångssätt. Sammantaget synliggör L3 de matematiska kompetenserna adaptivt 

resonerande, begreppsförståelse, procedurbehärskning och strategisk kompetens. Detta skulle 

kunna möjliggöra kompetensutveckling hos alla gruppmedlemmar.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lågpresterande elevers problemlösningsarbete 

kännetecknas av två språkliga praktiker, kumulativt tal samt dispytpräglat tal. Vidare brukas 

språkliga och grafiska medierande redskap i respektive verksamhet. I varje praktik är alla elever 

aktiva samt att en elev intar ledarrollen. Gällande kumulativt tal innehar alla elever fokus på 

den matematiska uppgiften samt att de parerar mellan vardagligt och matematiskt språk 

(siffror). Denna praktik synliggör kompetenserna begreppslig förståelse, procedurkunnande 

samt strategisk kompetens. Vid elevernas dispytpräglade tal brukas vardagligt språk med inslag 

av matematiskt språk gällande siffror. Endast en elev innehar fokus på den matematiska 

uppgiften, medan resterande elever koncentrerar sig på själva ritandet. Kompetenser som 

synliggörs är begreppsförståelse, procedurkunnande, strategisk kompetens samt adaptivt 

resonerande.  

Medelpresterande elever – homogen gruppsammansättning 

Följande del illustrerar medelpresterande elevers två språkliga praktiker med tillhörande 

medierande redskap. Mer ingående betecknas dessa som kumulativt tal med språkliga och 

aritmetiska medierande redskap, samt kumulativt tal med språkliga och grafiska medierande 

redskap.  
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Kumulativt tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap 

Följande utdrag skildrar gruppmedlemmarnas lösningsprocess. De tre medelpresterande 

eleverna har precis befattat sig med uppgiften. 

01 M3: Man kan ju först tänka att hur många ben hästen har, hästar har ju fyra. Sen kan man tänka hur många 

hönsen har, och sen kan man räkna ihop det och sen kan man ju se hur mycket man behöver lägga till när man 

har tagit alla djur. 

02 M1: Mmm, så de blir 38 ben. 

03 M3: Aaa, så om vi tar ett djur av varje så blir de ju 4 plus 2 plus 4 plus 2. (skriver 4+2+4+2) 

04 M1: Det är ju lika med 12. 

05 M2: Mmm. 

06 M3 Hmm, så om vi tar fyra fyror till. 

07 M2: Okej, och det är? 

08 M3: Eeeh… 8 plus 8 det är sexton. Så då är vi uppe i 13,14,15,16 … 17,18,19,20 … 21,22,23,24.  

09 M1 M2 M3: 25,26,27,28!  

10 M3: Så då kan vi ju skriva ner 4 plus 4 plus 4 plus 4.  

11 M2: Okej, jag kan de. (skriver 4+4+4+4) 

12 M3: Men om vi tar två fyror så blir de 29,30,31,32…33,34,35,36. (skriver 4+4) 

13 M1: Då behöver vi en till tvåa.  

14 M3: Mmm, 37,38. (skriver 2+2)  

15 M3: Är lika med 38. 

16 M1 M2: Ja! 

 

Flertalet fenomen existerar rörande medelpresterande elevers kommunikation. Samtliga elever 

är aktiva och kommer till tals i samtalet (rad 01-16). M1 och M2 är mindre aktiva i relation till 

M3 (rad 01-16). Vidare leder M3 gruppen framåt i processen genom att benämna förslag på 

tillvägagångssätt. Detta genom att klargöra strategi (rad 01, 03, 06, 08, 09, 10,12, 14) och val 

av medierande redskap (rad 03, 11,12, 14). Utifrån detta intar M3 en ledarroll med intresse mot 

problemuppgiften. Resterande gruppmedlemmar innehar även ett tydligt fokus på uppgiften. 

Mer ingående påvisas det genom att eleverna utgår från tidigare benämnda tankar (rad 02, 04, 

09, 13). Medelpresterande elever använder flera medierande redskap. Aritmetiskt medierat 

redskap synliggörs genom att M2 samt M3 brukar matematiska siffror och symboler (rad 03, 

11, 14). Det språkliga medierande redskapet påträffas via elevernas muntliga språk. Mer 

ingående präglas samtalet av en växling mellan matematiskt språk (siffror, symbolen =) och 

vardagligt språk (rad 01-16).  
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Eleverna använder sig av kumulativt tal. Till exempel föreslår M3 att de kan räkna ihop 

4+2+4+2 (rad 03). M1 håller med och åskådliggör uträkningens svar (rad 04). M2 ger ett 

instämmande beträffande M1:s tanke (rad 05). Utifrån detta sker kommunikationen via ett 

kritiklöst perspektiv med instämmande av varandras påståenden. Dessutom kan spår ses av 

begreppsförståelse av matematiska symboler och tal. Detta eftersom M2 uttrycker det 

akademiska begreppet är lika med (rad 04), L3:s formulerande av det spontana begreppet plus 

samt talen 2 och 4 (rad 03). M2 behärskar dessutom att beräkna 4+2+4+2 på ett produktivt vis 

(rad 04). Detta hör samman med elevens procedurbehärskning beträffande beräkning av mer 

komplex addition. Utifrån excerptet har jag uppmärksammat att fler exempel kan ses 

beträffande kumulativt tal. M3 benämner vid flertalet gånger hur de skall gå tillväga för att 

komma vidare i processen (rad 01, 03, 06, 10, 12), medan M1 och M2 fyller i tankegångarna 

(rad 02, 04, 09, 13, 15) och håller med på ett okritiskt vis (rad 02, 05, 07, 11, 14,16). Vidare 

redogör M3 för hur gruppen skall representera (rad 03, 11, 12, 14) och lösa problemet (rad 01, 

03, 06, 08, 09, 10,12, 14). Detta hör samman med elevens strategiska kompetens beträffande 

representation samt lösning av problemet. M1 samt M3 förklaringar till resterande 

gruppmedlemmar under sekvensen (rad 02, 03, 04,08), vilket kan sammankopplas till adaptivt 

resonerande. Sammantaget visar analysen på synliggörande av procedurbehärskning, 

begreppslig förståelse adaptivt resonerande samt strategiska kompetens. De benämnda 

förmågorna kan därigenom ses som utvecklingsbara.  

Kumulativt tal med språkliga och grafiska medierande redskap 

Sekvensen illustrerar hur eleverna skall gå tillväga för att lösa problemet samt genomförandet 

av deras plan.  

01 Jag: Kan man lösa uppgiften på ett annat sätt? 

02 M2: Jag vet inte. 

03 M1: Nae.  

04 M3: Jag tror ja vet. Man kan rita fyra kor, med bara magen och så ritar man ner fyra ben. För det är enklare att 

bara göra magen och ben. Och så fortsätter man så och då gör man samma sak att man ritar fyra hästar men bara 

deras magar och ben och så gör man två ankor med två ben med mage och på hönan tar man och gör en enda 

höna medan två ben och en mage till.  

05 M2: Så kan man skriva hur många ben varje djur har under. 

06 M3: Aaa, och så skriver man hur många djur det finns av varje typ. 

07 M3: (ritar fyra kor, skriver siffran 4 under varje ko, skriver hur många kor det finns totalt) 

08 M3: Sådär, det är fyra kor med 16 ben. 

09 M3 till M2: Vill du rita nu? 
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10 M2: Mmm. 

11 M3: Antingen ankor, höns eller hästar. 

12 M2: Hästar! (ritar fyra hästar, skriver siffran 4 under varje häst, skriver hur många hästar det finns totalt) 

13 M1: Och jag ska rita ankor och höns. 

14 M3: Mmm. 

15 M3 till M1: Och så ritar du ankor och höns. 

16 M1: (ritar en anka, skriver siffran 2 under ankan) 

17 M3: Och så en till anka tror jag att det var, för det ska vara fyra ben. Och en höna. 

18 M1: Mmm. (ritar en anka, skriver siffran 2 under ankan, skriver hur många ankor det finns totalt) 

19 M3: Aaa, och sen ritar du en höna.  

20 M1: (ritar en höna, skriver siffran 2 under hönan, skriver hur många hönor det finns totalt) 

 

Mönster existerar beträffande kommunikationen hos medelpresterande elever. 

Kommunikationen sker mellan alla medlemmar. M3 är mest aktiv i processen jämförelsevis 

med M1 och M2 (rad 02-20). Eleverna kommer framåt genom M3:s initiativ, som styr hur 

gruppen skall agera beträffande strategier och medierande redskap (rad 04, 06, 07, 09, 15, 17, 

19). Eleven besitter därigenom ett tydligt ledarskap med fokus på aktuell uppgift. Resterande 

gruppmedlemmar riktar uppmärksamhet gentemot problemuppgiften via instämmande från 

tidigare tankegångar (rad 10,18). Vidare brukar medelpresterande elever två medierande 

redskap, grafisk samt språklig. Medlemmarnas brukande av muntligt språk kännetecknar 

språkligt medierat redskap (rad 02-06, 08-15, 17-19). Eleverna använder vardagligt språk, med 

inslag av matematiskt språk såsom siffror och symbolen = (rad 02-06, 08-15, 17-19). Grafiskt 

medierat redskap visar sig när eleverna ritar djurs underkropp med tillhörande ben (rad 07, 12, 

16, 18, 20).  

Eleverna bedriver tal av kumulativ karaktär. Mer ingående ritar M1 en anka och skriver siffran 

2 (rad 16). Elev M3 tillägger att det skall vara 4 ben totalt och att ytterligare en anka behöver 

ritas (rad 17). Denna tankegång accepteras av M1 (rad 18). Utifrån detta möjliggörs 

tillhandahållande av kunskap på ett kritiklöst sätt och att samtycke sker. M3 framhäver 

därigenom procedurbehärskning av enkla additioner, då beräkningen 2+2 utförs på ett effektivt 

sätt (rad 17). Detta synliggör även begreppsförståelse av tal och matematiska symboler. 

Anledningen till detta är att M3 nyttjar räknesättet addition samt innehar förståelse för siffrorna 

2 och 4 (rad 17). Vidare kan ytterligare mönster ses av kumulativt tal. Exempelvis belyser M3 

hur gruppen skall gå tillväga via ett specifikt medierande redskap (rad 04), vilket ej ifrågasätts 
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av resterande gruppmedlemmar. Utöver att detta karaktäriserar kumulativt tal, åskådliggörs 

M3:s strategiska kompetens gällande tillvägagångssätt. Detta för att eleven föreslår val av 

medierande redskap. Under sekvensen ger M3 förklaringar till resterande elever (rad 04, 17). 

Elevens förklaringar kan relateras till elevens adaptiva resonerande. En central slutsats kan dras 

utifrån analysen. Eleverna synliggör strategisk kompetens, begreppsförståelse, adaptivt 

resonerande och procedurbehärskning. Därigenom kan medelpresterande elever i en homogen 

gruppering möjligtvis utveckla de benämnda kompetenserna.  

Sammantaget synliggör medelpresterande elever en språklig praktik vid arbete med 

problemlösning, vilket är kumulativt tal. I denna praktik existerar en skillnad beträffande val 

av medierande redskap. Detta är språkliga och aritmetiska medierande redskap, samt språkliga 

och grafiska medierande redskap. En elev är mest aktiv samt innehar en ledarroll brukandet av 

alla medierande redskap. Dessutom har alla gruppmedlemmar ett tydligt fokus på den 

matematiska uppgiften. Matematiska förmågor som framhävs är adaptivt resonerande, 

begreppsförståelse, strategisk kompetens samt procedurkunnande. I den sekvens där aritmetiska 

och språkliga medierande redskap brukas, karaktäriseras kommunikationen av en växling 

mellan matematiskt språk (siffror, symbolen =) samt vardagligt språk. När eleverna använder 

språklig och grafisk medierande redskap fokuseras vardagligt språk med inslag av matematiskt 

språk (siffror, symbolen =).  

Högpresterande elever – homogen gruppsammansättning 

Nedan illustreras tre språkliga praktiker med tillhörande medierande redskap som 

högpresterande elever tillämpar. Dessa betecknas som kumulativt tal med språkliga och 

grafiska medierande redskap, kumulativt tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap 

samt upptäckande tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap.  

Kumulativt tal med språkliga och grafiska medierande redskap 

Följande utdrag behandlar planering av tillvägagångssätt samt den inledande delen av 

genomförandet. 

01 H2: Det känns som att man kan börja med hästarna och korna för dom har flest ben. 

02 H1: Aaa, dom har 4 ben. Man ska ju ta dom högsta talen först för då kommer man närmare 38. 

03 H3: Mmm, så kan man ta de med 2 ben o lägga till när de behövs senare. Men ska vi ta 2 hästar, så blir de ju 

8 ben. Så kan du skriva häst så vet vi vilka vi tagit. 

04 H2: Okej. Här är 4 och här är 4 till. (ritar 8 cirklar varav 4 cirklar i varje grupp, skriver rubriken häst) 

05 H2: Hur många kor tror vi på? 
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06 H3: Vi kan ju börja med att ta 3 kor och sen kan vi ju lägga till mer. 

07 H2: Mmm. (ritar 12 cirklar, varav 4 cirklar i varje hög, skriver rubriken kor) 

08 H2: Sen tar vi 2 ankor först, för då blir det 4 tillsammans. (ritar fyra cirklar varav 2 cirklar i varje grupp, 

skriver rubriken ankor) 

09 H2: Nu är vi uppe i 24 ben, sen är det höns. Vill någon av er fortsätta skriva? 

10 H3: Ja vill, hur många höns ska vi ta? 

11 H1: Hmm, då kan vi ta kanske 4 höns. Då har vi 8 ben på hönsen, så då är vi alltså uppe i 25, 26, 

27,28,29,30,31 32 ben. 

12 H1: Men om vi tar en anka och en häst till? 

13 H3: Så en anka och en häst till, det blir 6 ben till, då kommer vi upp i 38. 

14 H2: Mmm, 8 plus 8 blir 16 plus 8 till det blir 24. Sen 25… 

15 H1 H2 H3: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38! 

 

Med utgångspunkt i stycket har jag identifierat skilda mönster gällande högpresterande elevers 

kommunikation. Alla gruppmedlemmar är aktiva samt kommer till tals (rad 01-15). Eleverna 

leder tillsammans gruppen framåt i problemlösningsprocessen. Detta genom att exempelvis 

utgå från varandras tankegångar beträffande tillvägagångssätt (rad 02-06, 9-15). Därigenom 

påvisar gruppmedlemmarna ett tydligt fokus på den matematiska uppgiften. Dessutom 

åskådliggörs att ingen specifik elev intar ledarrollen, istället delas rollen upp sinsemellan alla 

medlemmar. Vidare nyttjar gruppmedlemmarna medierande redskap. Språkligt medierat 

redskap synliggörs via elevernas muntliga språk (rad 01-15). Kommunikationen kännetecknas 

av matematiskt språk (siffror) och vardagligt språk (rad 01-15). Grafiskt medierat redskap 

tydliggörs genom att H2 tecknar djurs ben i form av cirklar (rad 08).  

Eleverna synliggör tal i form av kumulativ karaktär. Till exempel ger H3 som förslag att 

använda en anka samt en häst till problemlösningen, vilket tillsammans blir 6 ben (rad 13). 

Påståendet godkänns av H2 genom att instämmande sker (rad 14). Därigenom sker 

kommunikationen på ett okritiskt vis. Utifrån exemplet har jag uppmärksammat spår av 

procedurbehärskning gällande enkla additioner. Motivet till detta är att eleven behärskar att 

beräkna 4+2 på ett produktivt och effektivt sätt. Genom att H2 uttrycker det spontana begreppet 

plus samt talen 4 och 2, synliggörs begreppsförståelse av matematiska symboler och tal. Vidare 

kan ytterligare mönster ses av kumulativt tal. Detta åskådliggörs när alla gruppmedlemmar 

inledningsvis ger förlag på hur de skall gå tillväga för att lösa problemet (rad 01-03), samtidigt 

som varje förlag accepteras på ett kritiklöst sätt (rad 02-04). Med utgångspunkt i exemplet har 

jag även urskilt att strategisk kompetens synliggörs, eleverna ger förslag på tillvägagångssätt 
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(rad 02-04). I detta utdrag ger alla gruppmedlemmar förklaringar till varandra (rad 01-03, 08, 

11, 13). Därigenom synliggörs adaptivt resonerande. Sammantaget illustreras förmågorna 

begreppsförståelse, adaptivt resonerande strategisk kompetens samt procedurbehärskning. 

Eleverna har därigenom möjlighet att utveckla de benämnda matematiska kompetenserna.  

Kumulativt tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap 

Nedanstående utdrag behandlar hur högpresterande elever löser samma uppgift ännu en gång. 

Excerptet belyser problemlösningens process från början till slut.  

01 Jag: Skulle man kunna lösa uppgiften på ett annat sätt? 

02 H2: Aaa, 4 plus 4 plus 4. Då har vi ju hästarna. Jag skriver det först. (skriver 4+4+4=12) 

03 H1: Och så tar vi kor.  Då kan vi skriva de på samma sätt som hästar eftersom vi har tagit lika många hästar 

och kor och så har de ju lika många ben.  

04 H3: Aaa, eftersom 4 plus 4 plus 4 är ju lika med 12. (skriver 4+4+4=12) 

05 H1: Mmm och sen tar vi ankor. 

06 H2: Aaa, då blir de ju 2 plus 2 plus 2.  

07 H3: Mmm, för dem har ju två ben. Och det är… 

08 H1 H2: 6! (skriver 2+2+2=6) 

09 H1: Hönsen kan vi ju skriva 2 plus 2 plus 2 plus 2 är lika med 8. (skriver 2+2+2+2=8) 

10 H2: Ja! Och sen kan vi ju skriva 12 plus 12 plus 6 plus 8 är lika... 

11 H2 H3: Med 38. 

12 H1: Mmm, och så kan man dra sträck här o visa att uträkningarna tillsammans blir 38 med det. 

13 H3: Aaa gör de, så kan du skriva 38 där. 

 

Flertalet mönster förekommer beträffande kommunikationen mellan högpresterande elever. 

Alla gruppmedlemmar är aktiva och kommunicerar med varandra (rad 02-13). Eleverna leder 

processen framåt genom att bidra med idéer som grundar sig i vad som tidigare sagts (rad 02, 

03, 05, 09, 10, 12, 13). Detta visar på gruppmedlemmarnas fokus beträffande problemuppgiften. 

Dessutom illustreras att ledarskapsrollen uppdelas mellan alla individer. Högpresterande elever 

väljer att bruka språkliga och aritmetiska medierande redskap. Mer ingående använder alla 

medlemmar sitt muntliga språk (rad 02-13), vilket är tätt sammankopplat med språkligt 

medierat redskap. Dessa elever pendlar mellan matematiskt språk (siffror, symbolen =) och 

vardagligt språk (rad 02-13). Aritmetiskt medierat redskap synliggörs när H1, H2 samt H3 

använder matematiska symboler och siffor (rad 02, 06, 09). 
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Kumulativt tal påträffas genom att eleverna instämmer samt utvecklar varandras idéer på ett 

positivt vis, utan att en noggrann utvärdering sker (rad 02-13). Till exempel påtalar H2 att 

gruppen kan skriva 4+4+4 beträffande hästar (rad 02). H1 utgår från tankegången och tillägger 

att samma uttryck kan brukas när det kommer till kor (rad 03). Därefter ger H3 ett instämmande 

och förtydligande av H1:s tankegång (rad 04). Utifrån det benämnda exemplet har jag även 

identifierat flera matematiska kompetenser. H2 samt H3 uttrycker det spontana begreppet plus 

samt hanterar talet 4 (rad 02,04), vilket hör samman med begreppsförståelse av matematiska 

symboler och tal. Dessutom synliggörs procedurbehärskning av mer komplexa additioner 

genom att beräkningen 4+4+4 utförs på ett effektivt sätt (rad 02, 04). Alla gruppmedlemmar 

redogör sina idéer beträffande hur de kan representera samt lösa problemuppgiften (rad 02-04). 

Detta är tätt sammankopplat med deras strategiska kompetens. Alla elever ger förklaringar till 

varandra via sitt muntliga språk (rad 02-04, 06, 07), vilket kan sammankopplas till adaptivt 

resonerande. Utifrån analysen kan en central slutsats dras. I och med att begreppsförståelse, 

adaptivt resonerande strategisk kompetens och procedurbehärskning framhävs, skulle 

kompetenserna kunna utvecklas via medlemmarnas kommunikation. 

Upptäckande tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap 

Eleverna löser samma uppgift via ett annat räknesätt än addition. Excerptet illustrerar 

medlemmarnas förslag på tillvägagångssätt samt genomförande av deras plan.  

01 H3: Då kunde man lika gärna ha tagit 6 gånger 4 först, för korna och hästarna.  

02 H1: Eller vänta ska vi inte räkna ut hästarna först, alltså 3 gånger 4. För de blir ju mer tydligt om vi räknar ut 

varje djur för sig.  

03 H3: Aaa, det är ju 3 fyror. 

04 H2: Mmm de blir 12, och så skriver du samma sak fast på korna. 

05 H1: (skriver 3×4=12, skriver 3×4=12) 

06 H2: Och nu är det 2 gånger 3, de går ju. 

07 H3: Hmm, ska vi inte skriva 3 gånger 2 istället, för de är ju 3 ankor med två ben.  

08 H1: (skriver 3×2=6) 

09 H3: Mmm och sen blir det 2 gånger 4 då, för att hönsen har fyra ben. Sen drar vi ett streck som vi gjorde förut 

och skriver att de blir 38. 

10 H1: De blir ju 8. (skriver 2×4=8) 

11 H2: Men om man ska skriva svaret med gånger så kan man ju skriva 38 gånger 1, för 38 gånger 1 är ju ändå 

38. 

12 H1: Fast om man tar 38 gånger 1 då blir det ju typ att det är 38 hästar. Så då kan vi inte skriva det. 

13 H3: Eller förresten! Alla djur kan man ta upp i en klump och räkna benen tillsammans, men ändå blir det som 

att det är ett djur. 
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14 H1: Fast det går ju inte för då är det som att 38 djur har ett ben. Men vi skriver bara är lika med 38 då? 

15 H2 H3: Mmm. 

 

Med utgångspunkt i excerptet har jag identifierat flertalet fenomen gällande högpresterande 

elevers kommunikation. Eleverna bedriver ett aktivt samtal mellan varandra (rad 01-15). 

Eleverna leder processen framåt genom att bidra med idéer som grundar sig i vad som tidigare 

sagts (rad 02, 06, 07, 09, 11-14). Ett fokus kan därigenom ses på problemlösningsuppgiften. 

Dessutom illustreras att ingen utnämnd elev intar ledarrollen, då denna blir uppdelad mellan 

alla deltagare. Flera medierande redskap nyttjas av de benämnda medlemmarna. Genom att H1 

använder matematiska symboler och tal, synliggör aritmetiskt medierat redskap (rad 05, 08, 

10). Aktiviteten av elevernas muntliga språk exemplifierar språkligt medierat redskap (rad 01-

04, 06-07, 09-15).). De högpresterande eleverna rör sig mellan ett matematiskt språk (siffror, 

symbolen =, alternativt enbart siffror) och vardagligt språk (rad 01-14). 

Vidare kan spår av upptäckande tal ses. Mer ingående sker ett konstruktivt och kritiskt 

engagemang beträffande varandras tankegångar (rad 02, 07, 12-14). Exempelvis menar H2 att 

gruppen kan skriva 2×3 som uttryck för antalet ankben (rad 06). H3 granskar påståendet, 

framför att de istället kan skriva 3×2 samt ger en förklaring till detta på ett konstruktivt vis (rad 

07). Tankegången accepteras genom att H2 ej förkastar idén samt att H1 väljer att skriva ner 

uttrycket 3×2=6 (rad 08). Utifrån exemplet har jag dessutom uppmärksammat flertalet 

kompetenser. Begreppsförståelse av matematiska symboler synliggörs genom att alla elever 

formulerar det spontana begreppet gånger (rad 06-08). H1 behärskar att beräkna 3×2 på ett 

korrekt och effektivt sätt, vilket hör samman med procedurbehärskning av enkel multiplikation. 

Detta framhäver även begreppsförståelse av talen 4 och 2 (rad 08). Genom att H3 ger förslag 

på hur lösningen skall representeras, ger uttryck för strategisk kompetens (rad 06). Denna elev 

reflekterar även kring H2:s tankegång och använder logiska förklaringar som motivering för 

sin tankegång (rad 07). Därigenom framhävs kompetensen adaptivt resonerande. 

Sammanfattningsvis förekommer kompetenserna procedurbehärskning, begreppsförståelse, 

strategisk kompetens och adaptivt resonerande. Eleverna kan möjligtvis utveckla dessa 

förmågor.  
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Utifrån analysen kännetecknas högpresterande elevers problemlösningsarbete av två språkliga 

praktiker, kumulativt tal samt upptäckande tal. Gällande verksamheten kumulativt tal 

förekommer en skillnad gällande val av medierande redskap. Detta är språkliga och grafiska 

medierande redskap, samt språkliga och aritmetiska redskap. Eleverna växlar mellan 

matematiskt språk (siffror, symbolen =) och vardagligt språk vid användandet av språkliga och 

aritmetiska medierande redskap. Beträffande språklig och grafiskt medierande redskap, sker en 

växling mellan matematiskt språk (siffror) och vardagligt språk. Gällande upptäckande tal 

synliggörs aritmetiska och språkliga medierande redskap. Då sker en parering mellan 

matematiskt språk (siffror, symbolen =, alternativt enbart siffror) och vardagligt språk. Alla 

praktiker kännetecknas av att alla elever är aktiva samt att ledarrollen är uppdelad emellan varje 

medlem. Dessutom innehar eleverna ett fokus på den matematiska uppgiften samt pendlar 

mellan matematiskt och vardagligt språk. Vid varje verksamhet framhävs de matematiska 

kompetenserna adaptivt resonerande, procedurbehärskning, begreppslig förståelse samt 

strategisk kompetens.  

 

Låg- medel och högpresterande elever - Heterogen 

gruppsammansättning  

Nedan behandlas två språkliga praktiker med tillhörande medierande redskap. Dessa praktiseras 

av en heterogen gruppering och betecknas som upptäckande tal med språkliga och grafiska 

medierande redskap, samt kumulativt tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap.  

Upptäckande tal med språkliga och grafiska medierande redskap 

Gruppmedlemmarna har precis läst problemuppgiften. Nedan illustreras elevernas diskussion 

beträffande tillvägagångssätt samt viss del av planens realiserande.  

01 H4: Men om vi ritar en häst som har 4 ben, sen ritar vi en anka med 2 ben, och sen ritar vi en ko och sen tar vi 

och ritar en anka så ser vi hur mycket ben det blir tillsammans. 

02 M4: Aaa, att vi räknar med plus.  

03 M4 till L4: Rita bara 4 runda ringar som en häst. 

04 L4: Nej, jag vill rita en häst ju. (ritar en häst) 

05 M4: Men det är lättast, det tar ju längre tid annars. 

06 H4 till L4: Du behöver i sådana fall inte rita hela hästen, det viktigaste är att du ritar benen så att vi ser dom 

tydligare. Och så kan du skriva 4 under hästen, så man vet att det är 4 ben. 

07 L4: Men man vet ju att det är fyra ben. 

08 H4: Men det går ju snabbare att räkna ihop siffrorna istället för att räkna varje ben.  
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09 L4: (skriver siffran 4 under hästen) 

10 H4: Nu ritar vi en anka med 2 ben. Du behöver inte rita så noggrant, det tar för mångt tid annars, kom ihåg att 

benen är det viktigaste att rita. 

11 L4: Okej då. (ritar en anka) 

12 H4 till L4: Du får skriva en tvåa under ankan. 

13 L4: (skriver siffran 2 under ankan) 

14 M4: Okej, 4 plus två är  6. Så då är vi uppe i 6 ben. 

 

Flertalet fenomen kan ses gällande kommunikationen i en heterogen gruppkonstellation. Alla 

elever kommunicerar med varandra och är aktiva i samtalet (rad 01- 14). H4 styr hur gruppen 

skall komma framåt via förslag på tillvägagångssätt (rad 01, 06, 10, 12). Därigenom får H4 en 

ledande roll med inriktning på den matematiska problemlösningsuppgiften. Även M4 riktar sin 

uppmärksamhet mot uppgiften. Det visar sig genom förslag på hur gruppen skall gå tillväga i 

processen (rad 02, 03). L4 illustrerar ett större fokus på själva ritandet i relation till 

problemuppgiften. Detta tydliggörs då L4 uttrycker viljan att rita en häst och inte teckna 

”ringar”, som symboliserar hästen (rad 04). Genom att alla medlemmar brukar sitt muntliga 

språk, visar på språkligt medierat redskap (rad 01-08, 10-12). Eleverna rör sig mellan ett 

matematiskt språk (siffror) och vardagligt språk (rad 01-14). Det grafiska medierande redskapet 

framhävs via L4:s redovisning av bilder i form av fullständiga djur (rad 04, 11).  

Gruppen bedriver tal av upptäckande karaktär. Ett kritiskt och konstruktivt perspektiv intas 

beträffande medlemmarnas tankegångar (rad 04- 09). Exempelvis spinner M4 vidare på H4:s 

tankegång beträffande tillvägagångssätt (rad 03), vilket ej godkänns av L4 (rad 04). Vidare intas 

ett kritiskt perspektiv när M4 samt H4 ger förslag på hur L4 kan gå tillväga samt ger förklaringar 

på ett konstruktivt vis (rad 05, 06, 08). L4 lyssnar på tankegångarna och beslutar sig för att följa 

H4:s förslag (rad 09).  Utifrån exemplet har jag identifierat att M4 samt H4:s förslag på 

tillvägagångsätt (rad 03, 04), som sedan fullföljs av L4 (rad 9), kan relateras till elevernas 

strategiska kompetens. Adaptivt resonerande illustreras när dessa elever reflekterar kring L3:s 

tankegång och brukar logiska förklaringar och motiveringar (rad 05, 06, 08). Dessutom 

synliggörs att M3 uttrycker begrepp, såsom det spontana begreppet plus (rad 04). Därigenom 

kan detta sammankopplas till elevens begreppsförståelse av matematiska symboler. Förutom 

detta, framhävs begreppsförståelse av tal genom H4 samt L4 benämner att talet 4 motsvarar en 

hästs ben (rad 06, 07). Vidare har jag uppmärksammat att M4 formulerar uttrycket 4+2=6, vilket 

kan relateras till elevens procedurbehärskning av enkla additioner samt begreppsförståelse av 
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matematiska symboler och tal (rad 14). Eftersom de matematiska kompetenserna 

begreppsförståelse, strategisk kompetens, procedurbehärskning och adaptivt resonerande 

synliggörs, möjliggörs utveckling av dessa kompetenser. 

Kumulativt tal med språkliga och aritmetiska medierande redskap 

Utdraget behandlar hur eleverna löser samma problemuppgift ännu en gång. Mer ingående 

illustreras elevernas tillvägagångsätt vid problemlösningsprocessen.  

01 Jag: Kan man kunna lösa uppgiften på ett annat sätt? 

02 L4: Jaa de kan man.  

03 H4: Man kanske kan ta alla, vad heter det, alla hästar först. Hästar har 4 ben och det är 5 stycken. Så skriv 4, 

5 stycken gånger. Alltså 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 

04 L4: Mmm. 

05 M4: Då är vi uppe i 20. (skriver 4+4+4+4+4) 

06 H4: Och sen kor, skriv plus 4. Men oj… då vet man ju inte vilken som är vilket djur. 

07 M4: Men man kan skriva streck här emellan. 

08 H4: Ja! Och skriver ko och häst och alltihop under det. 

09 M4: (skriver in +4 i uttrycket, drar ett streck för att göra åtskillnad på kor och hästar, skriver kor och hästar 

under uttrycket) 

10 H4: Och sen skriv 3 stycken tvåor. 

11 M4: Mmm, så att de blir 2 plus 2 plus 2. (skriver 2+2+2, skriver ankor under uttrycket) 

12 H4: 2 hönor är det nu. 

13 M4: Det är 2 tvåor, och det är 2 plus 2. (skriver 2 2) 

14 L4: Ska du inte skriva plus emellan tvåorna. 

15 M4: Jo ja vet. (skriver + mellan tvåorna, skriver hönor under uttrycket) 

16 H4: Är lika med… 

17 L4: 38! För vi räknar ju benen. 

 

Kommunikationen visar på flertalet existerande fenomen. Alla gruppmedlemmar kommer till 

tals. M4 samt H4 är mer aktiva i relation till L4 (rad 01-17). Vidare leds processen framåt 

genom att H4 benämner förslag på hur gruppen skall gå tillväga beträffande strategi (rad 03, 

06, 08, 10,12). Med utgångspunkt i detta intar eleven en ledarroll med tydligt fokus på 

problemuppgiften. Även L4 samt M4 innehar ett intresse för problemuppgiften, då dessa elever 

utgår från vad som tidigare (rad 07, 11, 14, 17). Gruppkonstellationen använder språkliga samt 

aritmetiska medierande redskap. Språkligt medierat redskap påträffas genom elevernas 
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brukande av muntligt språk (rad 02-04, 06-08, 10-13). Eleverna pendlar mellan matematiskt 

språk (siffor, symbolen =, alternativt enbart siffror) och vardagligt språk (rad 01-17). Genom 

M4:s användande av matematiska symboler och siffror, synliggörs aritmetiskt medierat redskap 

(rad 05, 11, 13, 15).   

Gruppmedlemmarna brukar kumulativt tal. Detta illustreras när H4 föreslår att de kan räkna 

ihop 4 stycken fyror via ett additionsuttryck (rad 03). Instämmande ges då L4 håller med H4:s 

tankegång (rad 04), medan M4 skriver ner additionsuttrycket (rad 05). Därefter upptäcker H4 

ett problem (rad 06). I sin tur besvaras detta via M4:s lösningsförslag (rad 07). Positiv respons 

ges av H4 beträffande förslaget (rad 08). Detta visar på att eleverna intar ett kritiklöst perspektiv 

med instämmande av varandras tankegångar. Dessutom uttrycker H2 samt H3 det spontana 

begreppet plus (rad 03, 05, 06), vilket kan sättas i relation till begreppsförståelse av matematiska 

symboler.  Genom att dessa elever uttrycker talet 4, påvisas begreppsförståelse av tal. H4 ger 

uttryck för strategisk kompetens då eleven redogör för hur de skall representera och lösa 

problemet (rad 03, 06, 08, 10). M4 bemästrar att beräkna 4+4+4+4+4 på ett effektivt och precist 

sätt (rad 05), vilket hör samman med procedurbehärskning av mer komplexa additioner. Vidare 

i utdraget framhäver M4 att 2 stycken tvåor är detsamma som uttrycket 2+2 (rad 13). L4 

framhäver att ett plustecken bör skrivas till (rad 14), vilket accepteras av M4 (rad 15). H4 frågar 

sig vad svaret blir genom att uttala begreppet är lika med (rad 16), vilket besvaras av L4 med 

tillhörande förklaring (rad 17). Utifrån detta framhäver L4 och M4 det spontana begreppet plus 

(rad 13, 14), vilket ger uttryck för begreppsförståelse av matematiska symboler. Den 

matematiska kompetensen synliggörs även genom att H4 benämner det akademiska begreppet 

är lika med (rad 16). L3 räknar ut summan av alla djurs ben (rad 17). Detta illustrerar 

procedurkunnande gällande mer komplexa additioner. Då L4 ger en förklaring ger detta uttryck 

för adaptivt resonerande. Detta synliggörs även av M4 samt H4, då dessa elever ger förklaringar 

under sekvensens gång (rad 03, 13). Sammantaget synliggörs flera de matematiska 

kompetenserna begreppsförståelse, procedurbehärskning, strategisk kompetens samt adaptivt 

resonerande. Därigenom möjliggörs utveckling av dessa förmågor.  

Sammanfattningsvis kännetecknas en heterogen gruppering av två skilda praktiker med 

tillhörande medierande redskap. Detta är upptäckande tal med grafiska och språkliga 

medierande redskap, samt kumulativt tal utgörandes av språkliga och aritmetiska medierande 

redskap. I båda verksamheterna innehar den högpresterande eleven en ledarroll och är mest 

aktiv. Vid praktiken upptäckande tal, har hög- och medelpresterande elever fokus mot den 

matematiska uppgiften. Den lågpresterande eleven innehar dock större koncentration på själva 
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ritandet. Dessutom präglas samtalet av en växling mellan matematiskt språk (siffror) och 

vardagligt språk. Alla gruppmedlemmar riktar dock sin uppmärksamhet mot den matematiska 

uppgiften när de använder kumulativt tal. Vid denna praktik sker en parering mellan vardagligt 

språk och matematiskt språk (siffror, symbolen =, alternativt enbart siffror).  
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Sammanfattning av resultat 

Nedanstående tabell behandlar arbetets frågeställning. Mer ingående ger tabellen en överskådlig sammanfattning beträffande studiens resultat. 

 

Gruppsammansättning Språklig praktik               Medierande redskap                             Möjligt lärande  

 

 

     Lågpresterande elever, 

     homogen gruppering 

 

 

 

 

 

 

 

     Medelpresterande elever, 

     homogen gruppering 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Högpresterande elever, 

     homogen gruppering 

 

 

 

 

 

    Dispytpräglat tal 

 

 

     

  

    Kumulativt tal 

 

 

Språklig – vardagligt språk, inslag av matematiskt språk 

………….(siffror) 

Grafisk – bilder i form av fullständiga djur 

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror) 

 …………och vardagligt språk 

Grafisk – bilder i form av fullständiga djur 

 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångsätt genom grafiskt medierande redskap  

Procedurbehärskning – beräkning av enkla additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom grafiskt medierande redskap 

Procedurbehärskning – beräkning av enkla additioner 

 

    Kumulativt tal 

 

 

    

 

    Kumulativt tal 

 

 

 

 

 

    Kumulativt tal 

 

 

 

 

 

Språklig – vardagligt språk, inslag av matematiskt språk 

………… (siffror, symbolen =) 

Grafisk – bilder i form av djurs underkropp 

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror, symbolen 

…………. =) och vardagligt språk 

Aritmetisk – användning av siffror och matematiska symboler  

………….(+ =)  

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror, symbolen  

…………. =) och vardagligt språk 

Aritmetisk – användning av siffror och matematiska symboler          

………….(+ =) 

 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom grafiskt medierande redskap 

Procedurbehärskning – beräkning av enkla additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom aritmetiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av mer komplexa additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom aritmetiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av mer komplexa additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 
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     Låg- medel- och hög-            

     presterande elever,  

     heterogen gruppering 

 

     Kumulativt tal 

 

 

 

 

 

     Upptäckande tal 

  

 

    

 

 

      Kumulativt tal 

 

 

     

 

 

      Upptäckande tal 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror) 

…………..och vardagligt språk 

Grafiskt – cirklar föreställande djurs ben 

 

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror,  

………….symbolen =, alternativt enbart siffror) och vardagligt 

………….språk 

Aritmetisk – användning av tal och matematiska symboler (×) 

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror,  

………….symbolen =, alternativt enbart siffror) och vardagligt 

………….språk 

Aritmetisk – användning av tal och matematiska symboler (+) 

 

 

Språklig – växling mellan matematiskt språk (siffror) 

…………..och vardagligt språk 

Grafiskt  – bilder i form av fullständiga djur 

 

 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom grafiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av enkla additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom aritmetiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av enkla multiplikationer 

Adaptivt resonerande – förklaringar, motiveringar och resonerande 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom aritmetiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av mer komplexa additioner 

Adaptivt resonerande – givande av förklaringar 

 

Begreppslig förståelse – av siffror och matematiska symboler 

Strategisk kompetens – tillvägagångssätt genom grafiskt medierande     

………………………..redskap, lösning av uppgiften 

Procedurbehärskning – beräkning av enkla additioner 

Adaptivt resonerande – förklaringar, motiveringar, resonerande 
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Diskussion 

Inledande avsnitt behandlar en diskussion beträffande studiens metod. Därefter reflekteras över 

studiens resultat med utgångspunkt från teoretiskt ramverk, litteratur samt tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre skilda avsnitt: medierande redskap, kontext samt 

appropriering. Slutligen sker en behandling gällande förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) framhäver att tillförlitlighet är ett 

grundläggande kriterium vid bedömning av kvalitativa studiers kvalité. Mer ingående består 

tillförlitligheten av de fyra delkriterierna: trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt en 

möjlighet till att styrka och konfirmera. Utifrån detta resonemang väljs att diskutera studiens 

kvalité i relation till kriteriet tillförlitlighet. 

Enligt Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) innebär trovärdighet att det skall 

existera en god överensstämmelse mellan observationer samt de teoretiska idéer som forskaren 

utvecklar. Dessutom skall forskning utföras i enighet med regler. Resonemanget kan kopplas 

samman med Bryman (2011) som belyser att det existerar en otydlig gräns gällande vad som är 

etiskt och oetiskt. Under arbetets gång, togs hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Mer ingående skedde detta från den empiriska studiens start till slut. Vidare uppfyllde 

de valda analys- och datainsamlingsmetoderna sitt uppfyllde sitt huvudsakliga ändamål. 

Motivet till detta är att metoderna bidrog till att besvara studiens syfte och frågeställning. 

Utifrån detta kan det tolkas som att studien uppfyller en hög nivå av trovärdighet.  

Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) framhäver att forskarens personliga 

värderingar ej skall påverka utförande och slutsatser av studien. Detta kriterium likställs med 

objektivitet. Resonemanget kan kopplas samman med studien. Eftersom studien innehar stark 

anknytning till forskning, skulle det kunna tolkas som att mindre inverkan kunde ske 

beträffande personliga åsikter. Vidare påtalar Halvorsen (1992) att ytterligare information kan 

erbjudas vid deltagande observation. Detta genom att forskaren kan ställa frågor till de berörda 

deltagarna.  Denscombe (2009) poängterar att forskare skall försöka påverka det som 

observeras i så liten grad som möjligt. Denscombes resonemang togs i beaktande genom att så 

få frågor som möjligt, av icke-ledande karaktär, ställdes vid elevernas problemlösningsprocess. 

I sin tur kan detta ses som positivt i relation till kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera. 

Ställandet av frågor skulle dock kunna inverkat på det system som studerades, vilket i sin tur 
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skulle kunna möjliggjort skapandet av ett snedvridet resultat. Enligt Backman (2008) skall 

forskare notera ett stort antal fenomen vid observationer. För att underlätta detta, registrerades 

elevernas problemlösningsprocess genom videoinspelning. Tillvägagångssättet skulle därmed 

kunna möjliggjort en tydligare bild beträffande elevers kommunikation. Detta för att 

videoinspelningen återgav elevernas talspråk, skriftspråk och bildspråk. På så vis minskar 

chansen att personlig värdering genomsyrar studien. Graneheim och Lundman (2004) 

framhäver att en form av tolkning sker vid analysering av text. Denna tolkning kan vara mer 

eller mindre djup. Därigenom synliggörs en negativ aspekt beträffande studiens analysmetod, 

vilket skulle kunna spegla studiens resultat. Sammantaget kan det konstateras att studien 

uppfyller en god nivå gällande objektivitet. 

Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) påpekar att överförbarhet är den omfattning 

som en studies resultat är generaliserbar till andra sammanhang. Författarnas tankegång kan 

sättas i relation till studien. Mer ingående kännetecknar studien tydliga redogörelser gällande 

det som studerats, vilket kan ses som positivt i relation till överförbarhet. I studien löste eleverna 

en problemuppgift av öppen karaktär. Dessutom fanns en avsaknad av riktad instruktion till 

eleverna. I sin tur skulle detta kunna spegla studiens resultat. På så vis kan inte resultatet 

sammankopplas med en lärandesituation som innehar ett tydligare instruerande inslag och som 

utgår från en annan form av problemuppgift. Därigenom kan resultatet ej ses som generellt 

beträffande hur gruppsammansättningen inverkar på elevers kvalité i deras kommunikation. 

Därigenom skulle det kunna tolkas som att studien kännetecknas av positiva och negativa 

aspekter beträffande överförbarhet. 

Enligt Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) innefattar pålitlighet att forskaren 

återskapar en fullständig redogörelse av processens faser samt om studiens resultat är 

densamma om undersökningen genomförs på nytt. Detta kan relateras till studien. En tydlig 

presentation och motivering skedde av studiens alla faser. Därigenom kan en gynnsam aspekt 

ses i relation till begreppet pålitlighet. Vidare syftade studien till att undersöka gruppering som 

påverkansfaktor för elevers kommunikation. Till följd därav, valdes att studera fyra skilda 

gruppsammansättningar. Därigenom kunde resultatet ge en bred bild beträffande det studerande 

fenomenet. Urvalet kan dock problematiseras. Då endast en gruppering studerades från varje 

gruppkonstellation, skulle det möjligtvis kunnat resultera i mindre pålitligt resultat. Med 

utgångspunkt i detta skulle en brist kunna ses gällande studiens pålitlighet. 
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Resultatdiskussion 

Hultman (1976) belyser att grundskolans matematik kan uppfattas på skilda sätt. Författaren 

påtalar att matematikämnet kan förstås som ett tillämpningsämne, färdighetsämne, 

kommunikationsämne, orienteringsämne eller probleminriktat ämne. Därigenom kan det tolkas 

som att Hultman menar att det endast går att förhålla sig till ett av de benämnda perspektiven 

på matematik. På så vis samstämmer ej Hultmans resonemang med vad studien synliggör. Detta 

för att elevernas problemlösningsprocess, framhäver flertalet av Hultmans benämnda synsätt. 

Motivet till detta är att deltagarna huvudsakligen skriver och talar matematik 

(kommunikationsämne) samtidigt som de undersöker och upptäcker (probleminriktat ämne). 

Dessutom tränas eleverna i aritmetik (färdighetsämne) samt att erhållna kunskaper kan 

appliceras vid andra situationer (tillämpningsämne). Utifrån detta kan en central slutsats dras. 

Även om de två perspektiven kommunikationsämne och probleminriktat ämne fokuseras, 

synliggörs även perspektiven matematik som tillämpningsämne och färdighetsämne. 

Medierande redskap  

Vygotsky (1986) benämner att medierande redskap kan vara av språklig eller fysisk karaktär. 

Resonemanget kan sammankopplas med studiens resultat. Mer ingående synliggörs tre 

medierande redskap. De grafiska och aritmetiska verktygen skulle kunna uppfattas som fysiska, 

medan det språkliga redskapet kan ses som språklig. Hagland et al. (2005) framhäver att 

medierande redskap kan verka som stimulans och redskap för elevers kommunikation samt 

tankearbete. Detta kan relateras till Vygotsky (1986) som påtalar att redskap kan fungera som 

en resurs för en aktivitet och därigenom underlätta aktiviteten. Utifrån detta skulle elevernas 

val av medierande redskap kunna inverka på deras kommunikation och därigenom påverka 

deras problemlösningsarbete. 

Wyndhamn (u.å.) framhäver att det existerar en diskursiv gräns mellan matematiskt och 

vardagligt språk. Resonemanget kan relateras till studien beträffande elevernas brukande av 

språkligt medierat redskap. I alla gruppkonstellationer används ett matematiskt och vardagligt 

språk. På vilket sätt detta sker, skiljer sig dock mellan grupperna. Ett fokus på vardagligt språk 

med inslag matematiskt språk, synliggörs endast av låg- och medelpresterande homogena 

grupperingar. Lindström och Pennlert (2012) konstaterar att alla individer innehar 

vardagskunskaper. Detta är en förutsättning för bildandet av vetenskaplig kunskap. Bråten 

(1996) påtalar att spontana begrepp blir mer akademiska med tiden. Utifrån resonemangen kan 

det tolkas som att låg- och medelpresterande homogena grupperingars kommunikation, kan 
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bidra till utvecklandet av ett mer matematiskt språk. Vidare kan en åtskillnad ses beträffande 

det matematiska språkets innehåll. Elever i en homogen lågpresterande gruppkonstellation 

brukar ett matematiskt språk gällande siffror, medan homogen medelpresterande gruppering 

synliggör matematisk terminologi rörande siffror och symboler. Detta kan relateras till Bergius 

och Emanuelsson (2008) tankegång. Det är centralt att elever kan nyttja den matematiska 

terminologin. Därigenom kan det uppfattas som att medelpresterande homogen gruppering 

nyttjar ett mer fördelaktigt språk i relation till lågpresterande homogen gruppsammansättning. 

Då vardagligt och matematiskt språk utgörs av skilda begrepp, kan resonemanget sättas i 

relation till begreppsförståelse. Medelpresterande homogen gruppering kännetecknas möjligen 

av en mer utvecklad begreppsförståelse jämförelsevis med lågpresterande homogen 

gruppkonstellation.  

Vidare rör sig medel- och högpresterande gruppering samt heterogen gruppsammansättning 

mellan vardagligt och matematiskt språk. De benämnda grupperna utmärks av likasinnad 

matematisk språkanvändning, då terminologin fokuserar siffror och symboler. Dessutom 

parerar homogen lågpresterande gruppsammansättning mellan vardagligt och matematiskt 

språk. Denna grupperings matematiska språk koncentreras mot siffror. Utifrån detta illustreras 

ett mindre gynnsamt språk beträffande lågpresterande homogen grupp i jämförelse med 

resterande gruppkonstellationer. Bråten (1996) menar att begreppsutvecklingen äger rum 

genom problemlösning, kommunikation och människans förståelse. Begrepp tolkas spontant 

när individen utvecklat förståelse för ett begrepp. En översättning behöver därigenom ej 

överföras till andra ord som eleven innehar förståelse för. Med hänsyn till Bråtens tankegång, 

skulle grupperingarnas växling mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp kunna utgöra en 

grund för deras begreppsutveckling gällande matematiskt språk. Mer ingående kan alla elevers 

brukande av matematisk terminologi möjliggöra att andra gruppmedlemmar tillägnar sig språk 

av första ordningen.  

Sammanfattningsvis framkommer att grupperingar som rör sig mellan ett vardagligt och 

matematiskt språk eller innehar ett fokus på vardagligt språk med inslag av matematiskt språk, 

kan bidra till utveckling av ett matematiskt språk. Att växla mellan matematiskt och vardagligt 

språk skulle dock kunna ses som mer fördelaktigt. Detta för att eleverna troligtvis får större 

chans att befästa matematiska begrepp i en kontext som präglar ett mer matematiskt språk. 

Dessutom skulle pareringen mellan dessa språk kunna kännetecknas av mer utvecklad 

begreppsförståelse i relation till att bruka ett vardagligt språk med spår av matematiskt språk. 

Utifrån ovanstående slutsatser kan det tolkas som att lågpresterande homogen 
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gruppkonstellation synliggör lägst nivå av begreppsförståelse. Heterogen gruppering samt 

högpresterande homogen gruppsammansättning kännetecknas av högst nivå beträffande 

kompetensen begreppsförståelse. Ett mellanting bedrivs av medelpresterande homogen 

gruppkomposition.  

Ahlberg (1991) belyser att eleven blir medveten om sitt eget tänkande när denne förklarar sina 

ställningstaganden, vilket kan utveckla nya kunskaper hos individen. Vid bedömning av 

gruppmedlemmars synsätt, kan nya tankesätt skapas. I sin tur kan detta generera i kunskaps-

utveckling. Nattiv (1994), Stensaasen (2000), Swing et al. (1981) samt Webb (1982, 1984) 

studier visar att givande och mottagande av förklaringar kan resultera i goda vinster. Detta kan 

relateras till studiens resultat beträffande grupperingarnas brukande av språkligt medierat 

redskap. Alla gruppkompositioner synliggör givande och mottagande av förklaringar. 

Resultatet kan sammankopplas till Vygotsky (1978) resonemang. Elever tillägnar större och 

bättre kunskapsutveckling tillsammans med mer kunniga kamrater. Konstellationen skapar 

möjligheter för elever att gå in i den proximala zonen för utveckling. I relation till studiens 

resultat, skulle givande av förklaringar kunna handleda somliga elever. Därigenom ges dessa 

elever möjlighet till att verka i den proximala utvecklingszonen. Utifrån ovanstående tankegång 

kan det tolkas som att alla gruppsammansättningar kan ses som fördelaktiga beträffande 

fenomenet förklaring. 

Enligt Kilpatrick et al. (2001) innehar elever svårigheter att resonera och motivera sina 

ställningstaganden vid problemlösning. Detta förhåller sig till studien gällande homogena 

grupperingar beståendes av låg- och medepresterande elever. Kilpatrick et al. resonemang 

överensstämmer dock inte med studiens resultat beträffande heterogen gruppsammansättning 

samt homogen högpresterande grupp. Motivet till detta är att de benämnda 

gruppkonstellationerna karaktäriseras av motivering och resonemang. Därigenom skulle 

heterogen gruppsammansättning samt högpresterande homogen gruppering kunna ses som mer 

fördelaktiga i relation till resterande gruppkompositioner. Vidare kan detta kopplas samman 

med kompetensen adaptivt resonerande. Homogen högpresterande gruppkomposition samt 

heterogen gruppering karaktäriseras av högre nivå beträffande adaptivt resonerande i relation 

till resterande gruppsammansättningar. Detta för att kompetensen kännetecknas av 

motiveringar, förklaringar samt resonerande.  
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Bruner (1966) framhäver tre nivåer av medierande redskap. Den första nivån karaktäriseras som 

handlingsbaserad. Nivå två hör samman med bilder. Den mest avancerade formen benämns 

som symbolisk nivå, vilket är den tredje nivån. Vidare kan nivåerna relateras till studien. 

Homogena grupperingar utgörandes av medel- och högpresterande elever, samt heterogen 

gruppkonstellation använder grafiska och aritmetiska medierande redskap. Utifrån detta rör sig 

de benämnda gruppkonstellationerna mellan nivå två (bildlig) och tre (symbolisk). Homogen 

lågpresterande gruppkomposition använder grafiskt medierat redskap, vilket hör samman med 

nivå två (bildlig). Gruppsammansättningar som synliggör en högre nivå skulle kunna ses som 

mer fördelaktig jämförelsevis med de grupperingar som använder lägre nivå av medierande 

redskap. Vidare kan detta relateras till strategisk kompetens. Heterogen gruppsammansättning 

samt medel- och högpresterande homogena grupperingar kännetecknas av en mindre utvecklad 

strategisk kompetens i relation till lågpresterande homogen gruppkonstellation.  

Skolverket (2011c) belyser att medierande redskap kan brukas på olika sätt vid arbete med 

problemlösning. Resonemanget kan relateras till studiens resultat, då alla grupperingar nyttjar 

medierande redskap på olika vis. Beträffande grafiskt medierat redskap, tecknar homogen 

lågpresterande gruppering samt heterogen gruppsammansättning bilder i form av fullständiga 

djur. Homogen medelpresterande grupp konstruerar bilder av djurs underkropp, medan 

högpresterande gruppkonstellation tecknar cirklar föreställande djurs ben. Utifrån detta kan 

grupperingarna sammankopplas till skilda nivåer av effektivitet utifrån en tidsaspekt. 

Lågpresterande homogen gruppsammansättning samt heterogen gruppering skulle kunna ses 

som lägre nivå av effektivitet. Högpresterande homogen gruppkonstellation kan tolkas besitta 

högre effektivitetsnivå. Ett mellanting skulle kunna ses beträffande medelpresterande homogen 

gruppsammansättning. Vidare sätts resonemanget i relation till strategisk kompetens. 

Heterogen gruppering samt lågpresterande homogen gruppkomposition kännetecknas möjligen 

av en lägre nivå gällande strategisk kompetens jämförelsevis med resterande grupperingar. 

Högpresterande homogen gruppering skulle kunna karaktäriseras av en högre nivå beträffande 

strategisk kompetens. Detta i relation till medelpresterande homogen gruppsammansättning.  

Via det aritmetiskt medierande redskapet, bemästrar medelpresterande homogen grupp-

konstellation samt heterogen gruppering att utföra beräkningar av enkel samt komplex addition. 

Högpresterande homogen gruppering synliggör enkel multiplikation samt komplex och enkel 

addition. Lågpresterande homogen gruppering använder ej det benämnda medierande 

redskapet. Eleverna i denna gruppsammansättning behärskar dock att utföra enkel addition 

genom språkligt medierat redskap. Utifrån detta kan flertalet likheter och skillnader urskiljas. 
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Alla grupperingar synliggör beräkningar av enkel addition. Heterogen gruppkonstellation samt 

medel- och högpresterande homogen gruppering bemästrar att utföra komplex addition. Endast 

högpresterande homogen gruppering utför beräkningar av enkel multiplikation. Vidare kan 

detta sammankopplas till Silver et al. (2000) studie som påvisar att flertalet elever bemästrar att 

genomföra beräkningar av heltalskaraktär i enkla kontexter. Elever innehar dock svårigheter 

beträffande mer komplexa problemlösningssituationer. Det kan tolkas som att Silver et al. 

studie ej förhåller sig till denna studies resultat. Motivet till detta är att alla grupperingar 

bemästrar att lösa en mer komplex problemlösningsuppgift, där uträkningen utgörs av fler led. 

Då högpresterande homogen gruppering växlar mellan flertalet räknesätt samt utför 

beräkningar av enkel och komplex karaktär, kan det tolkas som en fördelaktig gruppering. 

Mindre gynnsam gruppsammansättning utmärker lågpresterande homogen grupp i relation till 

denna problemuppgift. Detta för att grupperingen endast utför beräkningar via enkel addition. 

Ett mellanting skulle kunna ses i en medelpresterande homogen gruppkonstellation, då eleverna 

synliggör enkel och komplex addition. Resonemanget kan relateras till procedurbehärskning. 

Lågpresterande homogen gruppsammansättning samt heterogen gruppering karaktäriseras 

troligtvis av lägre nivå beträffande procedurbehärskning.  Medelpresterande homogen 

gruppering samt heterogen gruppkonstellation skulle kunna befinna sig på en högre nivå av 

procedurbehärskning jämförelsevis med lågpresterande homogen gruppsammansättning. 

Vidare innehar möjligen högpresterande homogen gruppering en högre nivå av 

procedurbehärskning i relation till resterande gruppkompositioner. 

Kontext 

Säljö (2010) menar att aktiviteter alltid ingår i en kontext. I relation till studien, synliggörs 

flertalet kontexter. Det kan uppfattas som att den fysiska kontexten framträder via det rum som 

eleverna verkar inom. Troligtvis förekommer även en kognitiv kontext. Motivet till detta är att 

varje gruppmedlem förmodligen tolkar den matematiska problemuppgiften kognitivt innan 

uppgiften bearbetas via elevernas kommunikation. Vidare skulle det kunna tolkas som att en 

mental kontext förekommer. Detta för att eleverna tillsammans löser problemuppgiften. En 

kommunikativ kontext påträffas vid elevernas problemlösningsarbete, då gruppmedlemmarna 

kommunicerar vid lösandet av problemuppgiften. Tankegången förhåller sig till Säljö (2010) 

resonemang. Flertalet kontexter samverkar och utgör tillsammans en helhet. Vidare fokuseras 

den kommunikativa kontexten vid problemlösningen. Anledningen till detta är att eleverna 

huvudsakligen samtalar vid problemlösningsarbetet. Med utgångspunkt i resonemanget väljs 

att mer ingående diskutera den kommunikativa kontexten. 
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Lindberg och Chiristiansen (2011), Høines (2000), Vygotsky (1982) samt Säljö (2010) 

poängterar att lärande uppstår genom elevers kommunikation. Detta kan relateras till 

Samuelsson (2013) studie. Gruppmedlemmars kommunikation (dispytpräglat tal, kumulativt 

tal, upptäckande tal) inverkar på vilka möjligheter de har beträffande kunskapsinhämtning. 

Vidare kan resonemanget sammankopplas till studiens resultat. Lågpresterande homogen 

gruppering synliggör dispytpräglat tal och kumulativt tal, medan medelpresterande homogen 

gruppkonstellation kännetecknas av kumulativt tal. Heterogen gruppsammansättning och 

homogen högpresterande grupp utövar kumulativt tal och upptäckande tal. Utifrån detta kan 

likheter och skillnader ses med utgångspunkt från gruppkonstellation. Enbart lågpresterande 

homogen gruppering synliggör dispytpräglat tal. Alla gruppsammansättningar karaktäriseras av 

kumulativt tal. Det är endast heterogen gruppkonstellation samt högpresterande homogen 

gruppering som kännetecknas av upptäckande tal. Med utgångspunkt från detta, kan en 

konklusion dras. Gruppsammansättning kan vara en möjlig påverkansfaktor för elevers 

kommunikation, som i sin tur avgör vad som är möjligt att lära. Tankegången samspelar med 

Bennet och Cass (1989), Nattiv (1994), Swing, Peterson och Penelope (1981) samt Webb 

(1981, 1982, 1984) studier, som framhäver att gruppkonstellationer påverkar elevers 

kommunikation. I sin tur inverkar detta på elevens enskilda lärande. 

Samuelsson (2010) och Kruger (1993) menar att användandet av effektivt språk är centralt 

beträffande elevers matematiska utveckling. Fisher (1992), Kruger (1993) och Samuelsson 

(2013) studier påvisar att upptäckande tal karaktäriseras av effektivt språk. Kruger (1993) 

framhäver att kumulativt tal och dispytpräglat tal ej kännetecknas av ett likasinnat produktivt 

språk i relation till upptäckande tal. Samuelsson (2013) belyser att elever vid kumulativt tal 

eller dispytpräglat tal hindras från att tillägna sig lika stor andel kunskap såsom upptäckande 

tal möjliggör. Hal och Keynes (u.å) studie visar att dispytpräglat tal är minst effektivt. 

Kumulativt tal befinner sig mellan upptäckande tal och dispytpräglat tal gällande möjlighet till 

kunskapsutveckling. Vidare kan forskningsresultaten sättas i relation till studien. Det kan tolkas 

som att högpresterande homogen gruppering samt heterogen gruppsammansättning är mest 

fördelaktiga. Detta eftersom gruppkonstellationernas kommunikation präglas av upptäckande 

och kumulativt tal. Lågpresterande homogen gruppering skulle kunna ses som minst gynnsamt, 

då kommunikationen influeras av dispytpräglat samt kumulativt tal. Däremellan befinner sig 

troligen medelpresterande homogen gruppkonstellation. Anledningen till detta är att eleverna 

enbart nyttjar kumulativt tal. Tankegången kan sättas i relation till Emanuelsson (1995), 
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Forslund Frykedal et al. (2013) och Shaw (1976) resonemang. Flertalet studier framlägger att 

gruppsammansättningen antingen kan stimulera eller hämma grupprocessen.  

Emanuelsson et al. (1991) påtalar att gruppsamansättning inverkar på elevers beteenden. Några 

blir mer aktiva, andra mer passiva. Rollerna bestäms utifrån medlemmarnas individuella 

egenskaper samt de rådande normer som existerar. Emanuelssons tankegång kan relateras till 

studien. Beträffande lågpresterande homogen gruppering, kommer alla till tals och är aktiva i 

samtalet. En elev för gruppen framåt i problemlösningsprocessen och innehar därmed en 

ledande roll. I en medelpresterande homogen gruppkonstellation är samtliga elever delaktiga. 

Det är en elev som innehar en ledarroll. Detta genom att vägleda resterande gruppmedlemmar 

genom processen. Eleven är mer aktiv i relation till de andra medlemmarna. Gällande 

högpresterande homogen gruppering, är alla eleverna delaktiga i samtalet. Ledarrollen delas 

upp mellan alla individer genom att alla leder gruppen framåt i processen. Alla elever är aktiva 

i en heterogen gruppering. Medel- och högpresterande elever är dock mer delaktiga i relation 

till lågpresterande elev. Resultatet samspelar ej med Webb (1981) och Lou et al. (1996) studier, 

som framhäver att medelpresterande elever tenderar att lämnas utanför samtalet och är inte lika 

delaktiga i en heterogen gruppering jämförelsevis med resterande gruppmedlemmar. Vidare 

styr högpresterande elev hur heterogen gruppering skall lösa problemet. Därigenom får eleven 

en ledande roll. Emanuelsson (1995)  förhåller sig till detta, som påtalar att högpresterande 

elever ofta får en ledande roll och är mest aktiva i en heterogen gruppering.  

Hammar (2008) påtalar att somliga elever har en viss tendens att dominera arbetet. Detta kan 

sättas i relation till studien. Inom högpresterande homogen gruppsammansättning är ledarrollen 

uppdelad mellan eleverna, medan de resterande grupperingarna kännetecknas av att en elev 

intar ledarrollen. Utifrån detta förhåller sig ej studiens resultat till Hammars resonemang 

beträffande högpresterande homogen gruppkonstellation. Vidare karaktäriseras låg– och 

högpresterande homogena grupperingar av att alla elever är aktiva i samtalet. Resultatet kan 

relateras till Arfwedson (1992) som påvisar att elevers kunskapsutveckling optimeras när alla 

gruppmedlemmar är delaktiga. Vidare synliggör studien att elever i heterogen och 

medelpresterande homogen gruppering är delaktiga i skilda omfång. Resultatet förhåller sig till 

Hammar (2008) resonemang, som påvisar att somliga medlemmar är mindre aktiva i arbetet. 

Hammars resultat ses dock inte som samstämmigt i relation till studiens homogena 

högpresterande gruppering. Detta eftersom gruppsammansättningen kännetecknas av att alla 

medlemmar är lika aktiva. Med utgångspunkt i detta kan det tolkas som att låg- och 
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högpresterande elever är mer fördelaktiga grupperingar i relation till heterogen samt 

medelpresterande homogen gruppkomposition. Detta när det kommer till elevernas delaktighet.  

Appropriering 

Samuelsson (2008) benämner att diskuterande verksamhet kännetecknas av kommunikation, 

vilket eleverna konstruerar kunskap igenom. Den benämnda verksamheten fokuserar på de fyra 

matematiska kompetenserna strategisk kompetens, begreppslig förståelse, argumentations-

förmåga samt produktivt förhållningssätt. Förmågorna kan likställas med Kilpatrick et al. 

(2001) kompetenser strategisk kompetens, begreppsförståelse, adaptivt resonerande och 

produktivt förhållningssätt. Vidare poängterar Kilpatrick att fem matematiska kompetenser 

utgör individens matematiska förmåga. Utifrån detta skulle en diskuterande verksamhet kunna 

ses som fördelaktig beträffande elevernas matematiska kunskapsutveckling. Beträffande 

studien, kan ett mönster ses gällande vilka kompetenser som vardera gruppen synliggör. Vid 

den diskuterande verksamheten framhäver alla gruppkompositioner strategisk kompetens, 

begreppsförståelse, adaptivt resonerande och procedurbehärskning. Utifrån resultatet kan en 

slutsats dras. Samuelssons resultat gällande vilka matematiska kompetenser som karaktäriserar 

en diskuterande verksamhet, överensstämmer inte med studiens resultat. 

Även om alla gruppsammansättningar synliggör samma matematiska förmågor, skiljer det sig 

dock vilken nivå varje gruppering framhäver dessa kompetenser. Detta kan relateras till Säljö 

(2002) resonemang. När individen inhämtat nya kunskaper samt kan använda dessa kunskaper 

i skilda sammanhang, benämns detta som appropriering. Med utgångspunkt i Säljös tankegång 

kan det tolkas som att grupperingarnas synliggörande av matematiska kompetenser på skilda 

nivåer, speglar vad som är möjligt att lära. Kilpatrick et.al. (2001) framhäver att elevers 

brukande av en specifik matematisk kompetens, möjliggör djupare kunskaper inom detta 

område. I tidigare avsnitt har slutsatser dragits gällande vilka kompetenser som synliggörs i 

skilda grupperingar samt vilken möjlig nivå detta sker på. Utifrån dessa konklusioner kan det 

tolkas som att lågpresterande homogen gruppering innehar minst fördelaktighet gällande att 

tillägna sig begreppsförståelse av högre nivå. Större chanser till detta innehar heterogen 

gruppering samt homogen medelpresterande gruppsammansättning. Högpresterande homogen 

gruppering skulle kunna inneha en störst möjlighet till detta. Troligen innehar låg- och 

medepresterande homogena gruppkompositioner mindre möjlighet att tillägna sig adaptivt 

resonerande på högre nivå. Detta i relation till heterogen gruppering samt högpresterande 

homogen gruppkonstellation. Vidare kan det tolkas som att låg- och medepresterande 

homogena gruppsammansättningar besitter mindre möjlighet till att utveckla adaptivt 
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resonerande av en högre nivå i relation till heterogen gruppering samt högpresterande homogen 

gruppkonstellation. Gällande strategisk kompetens, innehar troligen heterogen grupp-

konstellation samt lågpresterande homogen gruppering mindre fördelaktighet att tillägna sig 

kompetensen på en högre nivå. Större chans till detta innehar troligen medelpresterande 

homogen gruppering. Högpresterande homogen gruppering skulle kunna ha störst möjlighet till 

detta. Det kan även tolkas som att lågpresterande homogen gruppsammansättning besitter minst 

fördelaktighet att utveckla procedurbehärskning på högre nivå. Större möjlighet har 

medelpresterande homogen gruppering samt heterogen gruppkonstellation. Störst chans att 

tillägna sig detta innehar högpresterande homogen gruppering.  

Kilpatrick et al. (2001) poängterar att matematiska kompetenser är beroende av varandra för 

utveckling av matematisk kompetens. Kilpatrick et al. (2001) samt Rittle-Johnson et al. 

A(2001) och Canobi och Bethune (2008) framhäver att elevens synliggörande av 

procedurbehärskning kan utveckling begreppslig förståelse och vice versa. Kilpatrick et al. 

(2001) påtalar att elevens strategiska kompetens kan utveckla procedurbehärskning samt 

begreppslig förståelse. Enligt Ally och Christiansen (2013) samt Kilpatrick et al. (2001) kan 

adaptivt resonerande utvecklas via synliggörandet av resterande matematiska kompetenser och 

vice versa. Detsamma gäller kompetensen produktivt förhållningssätt. Detta kan relateras till 

studien. Även om ingen gruppsammansättning synliggör produktivt förhållningssätt, behöver 

ej detta betyda att kompetensen inte utvecklas under problemlösningsprocesserna. I och med 

att grupperingarna synliggör fyra matematiska kompetenser samt att de framhävs på skilda 

nivåer, skulle kunna spegla vilka kompetenser som eleverna har möjlighet att utveckla. Detta 

eftersom Kilpatrick et al. (2001) menar att förmågornas utveckling sker via samspel med 

varandra. 

Slutsats 

Gruppsammansättningar inverkar på kvalitén i elevers kommunikation vid problemlösnings-

arbete. Grupperingar framhäver olika former av tal (dispytpräglat tal, kumulativt tal, 

upptäckande tal) samt matematiska kompetenser som figurerar på skilda nivåer. Detta speglar 

kvalitén i elevers kommunikation. I sin tur skulle detta kunna inneha en avgörande roll för 

vilken nivå av kunskap som varje elev kan tillägna sig. Därav är det av stor betydelse att 

pedagogen konstruerar grupper omsorgsfullt. Motivet till detta är att kunna främja varje enskild 

elevs lärande. 
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Vidare forskning  

Till en början hade det varit intressant att genomföra en mer djupinriktad undersökning. Detta 

med utgångspunkt från denna studies frågeställning. Mer ingående skulle studien kunna utföras 

i flera klasser, där eleverna från varje klass delas in i fyra skilda gruppkonstellationer. 

Därigenom skulle resultaten från varje gruppsammansättning kunna jämföras och analyseras i 

relation till varandra. Aktuell metod att bruka vid denna studie är deltagande observation. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att studera anda faktorer som möjligtvis kan inverka 

på kvalitén i elevers kommunikation vid problemlösningsarbete. Detta då hänsyn tas till 

elevernas kön och status i klassrummet. Studien skulle förslags kunna genomföras via 

deltagande observation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

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.  
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Mitt namn är Matilda Samuelsson. Jag läser min sista termin till grundskollärare med inriktning F-3 

vid Linköpings universitet. Jag ska utföra en studie till mitt examensarbete inom matematik. För att 

kunna genomföra detta behöver jag observera elever vid matematikundervisningen. Studiens syftar till 

att undersöka elevers kommunikation vid arbete med problemlösning.  

Undersökningen utgår från att observera elevgrupper med tre elever i vardera grupp. Eleverna får 

uppgiften att tillsammans lösa ett matematiskt problem i grupp. När detta utförs studeras elevernas 

kommunikation sinsemellan.  

För att kunna genomföra studien behövs godkännande från vårdnadshavare. Deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst under studiens gång avbrytas. Observationerna dokumenteras genom 

videofilmning och anteckningar. Syftet med detta är att kunna få en verklighetstrogen bild av det som 

studerats när materialet analyseras. Dokumentationen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att alla medverkande avidentifieras. Deltagare och platser är anonymiserat både när materialet 

bearbetas och vid publicering av arbetet. Hela arbetet behandlas med hänsyn till sekretesslagen.  

Med vänliga hälsningar, Matilda Samuelsson 

 

Matilda Samuelsson   Handledare: Joakim Samuelsson 

Mailadress: Matsa258@student.liu.se  Mailadress: Joakim.samuelsson@liu.se 

   

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Barnets namn:_________________________________________________________________ 

Ja. Mitt barn får medverka. 

Nej. Mitt barn får inte medverka. 

 

Datum och vårdnadshavares underskrift: ____________________________________________ 

mailto:Matsa258@student.liu.se
mailto:Joakim.samuelsson@liu.se

