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Abstract 
 

Från att lärare i Sverige haft en negativ uppfattning av grupparbete, har det på senare år 

skett en ökad användning av arbetsformen i exempelvis matematikämnet. Lärares 

uppfattningar kan ha påverkan på grupparbetes process och resultat, trots det är 

forskningsfältet kring detta begränsat. Studien görs utifrån ett fenomenografiskt perspektiv 

med syfte att öka kunskapen om lärares uppfattningar och erfarenheter av grupparbete i 

matematikämnet. Frågeställningarna berör lärarnas definition av grupparbete, vad de ser 

för möjligheter och svårigheter, samt vad de anser är syftet med arbetsformen i 

matematikämnet. Kvalitativa intervjuer användes vid datainsamling. Resultatet visade att 

majoriteten av lärarna definierade grupparbete som att två eller fler elever samarbetar med 

en arbetsuppgift. Lärarnas uttalanden indikerade att de hade en överlag positiv uppfattning 

av grupparbete, trots att några av lärarna problematiserade arbetsformen. Den positiva 

uppfattningen grundade sig främst på positiva erfarenheter, såsom att eleverna fick 

möjlighet att fördjupa matematisk kunskap. Matematiklyftet framkom även som en faktor 

som påverkat lärarnas uppfattningar. Vidare ansåg flest av lärarna att huvudsyftet med 

grupparbete var att låta eleverna kommunicera matematik. De lärare som problematiserade 

arbetsformen utgick från negativa erfarenheter, där svårigheter vid gruppsammansättning 

och bedömning framstod som några faktorer som påverkat lärarnas uppfattningar av 

arbetsformen.  

 

 

Nyckelord: matematik, lärare, kvalitativ intervju.  
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1. Inledning  

I Sverige har många lärare haft en negativ inställning gentemot grupparbete som 

pedagogisk metod, vilket har bidragit till att arbetsformen tagit relativt liten plats i svenska 

klassrum (Hammar Chiriac & Hempel, 2013; Hensvold, 2006). Särskilt liten plats har 

grupparbetet haft i matematikämnet, där läroboken varit utgångspunkt för majoriteten av 

all matematikundervisning (Skolinspektionen, 2009). I en utvärdering av Skolverket 

(2012) framgick det däremot att användningen av laborativa arbetsformer ökat i 

matematikundervisningen i Sveriges grundskolor, varpå arbetet allt oftare förekom i 

grupp. Studier har även visat att Matematiklyftet, en fortbildning som pågick mellan 2012 

och 2016, har påverkat lärares uppfattningar om elevers samlärande och dialogiska 

arbetssätt ytterligare (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van Bommel, 2016). 

Matematiklyftet innebar exempelvis att EPA-modellen introducerades och fick spridning 

(Hagström & Wetterstrand, 2018).      

Grupparbete är dock en krävande arbetsform för både elever och lärare (Hensvold, 2006). 

Beroende på vilken uppfattning läraren har av grupparbetet kan processen och resultatet se 

olika ut, varpå det är viktigt att överväga vilket syfte grupparbetet ska ha innan arbetet 

inleds (Hammar Chiriac & Hempel, 2013). Lärares uppfattningar om arbetsformen kan 

således ha stor påverkan på dess utfall. Däremot är forskningsfältet begränsat gällande 

lärares uppfattningar av grupparbete. Med det i åtanke, samt att arbetsformen har ökat i 

användning under de senaste åren, är det således relevant att studera detta noggrannare. 

Vidare utförs föreliggande studie utifrån ett fenomenografisk perspektiv, vilket grundar 

sig på antagandet att människors uppfattningar utgörs av vilka erfarenheter och relationer 

de har till sin omvärld (Starrin & Svensson, 1994). Genom att öka kunskapen om lärares 

uppfattningar samt erfarenheter av grupparbete kan man således bidra till en djupare 

förståelse för arbetsformens för- och nackdelar, liksom för de pedagogiska problem som 

kan uppstå.  

1.1. Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om grundlärares uppfattningar och 

erfarenheter av grupparbete i matematikämnet för årskurs ett till tre.  

 Hur definierar lärarna grupparbete? 

 Vilka möjligheter och svårigheter har lärarna upplevt vid användning av 

grupparbete i matematikämnet? 
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 Vad anser lärarna är syftet med att använda grupparbete i 

matematikundervisningen?   
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2. Forskningsbakgrund 

Avsnittet inleds med en beskrivning av den litteratursökning som utfördes och hur den 

utgjorde grunden för uppsatsen. Därefter presenteras en beskrivning av hur 

matematikundervisning i svensk grundskola har sett ut och utvecklats, vilket syftar till att 

skapa en kontext innan vidare forskning om grupparbete och kooperativt lärande lyfts.  

2.1. Litteratursökning  
Initialt utfördes en sökning av relevant litteratur för att skapa en förståelse för 

kunskapsområdet. Denna litteratur utgjorde sedan grunden för studiens 

forskningsbakgrund. Med ökad kunskap om området kunde vi därefter avgränsa oss till ett 

syfte med tillhörande frågeställningar. Litteraturen fungerade även som underlag för den 

intervjuguide som därefter skapades.  

För att finna relevanta artiklar och dylikt gjordes ett flertal sökningar i Umeå 

Universitetsbiblioteks databas, Google Scholar samt på Skolverkets hemsida (se Tabell 1).  

Tabell 1 

Sökning av litteratur 

Databas Sökord 

Umeå Universitetsbiblioteks databas  Grupparbete, matematik, cooperative 

learning, mathematics, primary school, 

elementary school, fenomenografi, 

fenomenografiskt perspektiv, group work, 

group acitivities. 

Google Scholar  Cooperative learning, mathematics, 

primary school, elementary school, group 

work, group activities. 

Skolverket.se  Grupparbete, kooperativt lärande, 

läroplan.  

 

Sökningarna på samtliga databaser gav flera träffar gällande grupparbete, vilket visade på 

ett brett forskningsfält på området. Däremot var forskningsfältet betydligt mer begränsat 

gällande lärares uppfattningar och erfarenheter av grupparbete, samt grupparbete i relation 

till matematikämnet. Detta pekade på en kunskapslucka i forskningsfältet, vilket 

motiverade föreliggande studies syfte.  
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Gällande internationell forskning upptäckte vi tidigt att samtliga artiklar och dylikt vi 

påträffade som relaterade till grupparbete i grundskolans yngre årskurser fokuserade kring 

kooperativt lärande. Vidare fann vi några internationella artiklar som relaterade till denna 

studies syfte, varav samtliga var expertgranskade enligt Umeå Universitetsbibliotek. När 

det kom till svensk forskning fann vi en doktorsavhandling samt meta-analyser av tidigare 

studier om grupparbete i form av antologier. Genom sökningen på Skolverkets hemsida 

fann vi också utvärderingar och rapporter om matematikundervisningen i grundskolan 

samt Matematiklyftet. Ur dessa kunde vi plocka ut relevant innehåll.  

2.2. Matematikundervisning i svensk grundskola  
Under 2009 gjorde Skolinspektionen en granskning av skolors undervisning i matematik i 

årskurserna 1 till 9, där de inspekterade 23 grundskolor i 10 kommuner spridda över 

Sverige. Granskningen utgjordes av intervjuer med skolledare, lärare och elever, samt 

observationer av matematiklektioner. I resultatet framkom det att den granskade 

matematikundervisningen dominerades av enskilt arbete med slentrianmässigt räknande i 

läroboken. Det medförde att många elever gick miste om den undervisning som de enligt 

Skolinspektionen hade rätt till. Eleverna fick även små eller inga möjligheter att utveckla 

sin kompetens i problemlösning, förmågan att resonera om matematik, samt förmågan att 

sätta in matematiska problem i ett sammanhang (Skolinspektionen, 2009). 

Några år senare presenterades ytterligare en utvärdering av matematikundervisningen i 

grundskolan av Skolverket (2012). Även denna gång intervjuades och observerades lärare, 

varvid majoriteten uttryckte en önskan om att skapa större variation i sin 

matematikundervisning. Vad den variationen innebar var dock oklart. Däremot framkom 

det att användningen av läroboken minskat till förmån för laborativa arbetsformer i 

matematik, vilket bygger på att elever ska få uppleva och upptäcka olika delar av 

matematiken. Fortsättningsvis framkom det att elevernas arbete allt oftare skedde i grupp, 

vilket gjorde eleverna mer aktiva under lektionerna. I utvärderingen konstaterade man 

följaktligen att lärarna verkade ha tagit till sig det som Skolinspektionen tidigare 

konstaterat (Ibid; Skolinspektionen, 2009). 

2.2.1. Matematiklyftet 
2012 tog regeringen beslut om ökade satsningar i matematikämnet, varpå de gav 

Skolverket i uppdrag att genomföra en fortbildning för verksamma matematiklärare i hela 

Sverige. Denna fortbildning fick namnet Matematiklyftet och hade som målsättning att på 

sikt öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att utveckla undervisningskulturen och 

kulturen för kompetensutveckling på skolorna (Utbildningsdepartementet, 2012). 



 

5 

 

Matematiklyftet pågick från 2012 till 2016. Under denna period deltog 87 procent av alla 

grundskoleenheter i Sverige vid något av läsåren som satsningen genomfördes 

(Skolverket, 2016b). Matematiklyftet bestod följaktligen av olika moduler som lärarna 

arbetade med kollegialt. Modulerna bestod av didaktiskt material som lärarna använde vid 

planering och genomförande, samt vid reflektioner och diskussioner om 

matematikundervisning (Österholm et al., 2016). 

Umeå Universitet fick i uppdrag av Skolverket att utvärdera effekterna av 

Matematiklyftet. Studiens fokus låg på att undersöka i vilken utsträckning Matematiklyftet 

bidragit till att utveckla en bestående undervisnings- och fortbildningskultur, samt vilka 

faktorer som påverkat hur väl satsningen lyckats. Baserat på observationer och intervjuer 

konstaterade forskarna bland annat att fortbildningen lett till en bestående förändring av 

lärarnas undervisning. Det framkom även att lärarna under och efter matematiklyftet la 

större vikt vid dialogiska arbetssätt i klassrummet, där mer tid gick till grupparbeten och 

helklassdiskussion (Ibid).       

I en artikel skriven av Hagström och Wetterstrand (2018) beskrivs fortsättningsvis den så 

kallade EPA-modellen, vilken fick spridning genom Matematiklyftet där det i en av 

modulerna gavs som exempel på arbetssätt. EPA står för enskilt, par och alla. Modellen 

har samma syfte som den internationellt kända Think-Pair-Share, vilket är en modell för 

att öka elevaktiviteten i klassrummet. Kort beskrivet så går modellerna ut på att eleven 

först får tänka själv, sedan samtala med en klasskamrat och sedan redovisa sina tankar 

med hela klassen (Ibid).  

2.2.2. Läroplanen om grupparbete 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2016a) står det inte 

specifikt hur undervisningen ska utformas, utan fokus ligger på vilka mål som eleverna 

ska uppnå. Det finns med andra ord inget explicit skrivet om grupparbete. Däremot 

återfinns innehåll i kapitlen Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och 

riktlinjer, samt kursplanen i Matematik som går att koppla till grupparbete.  Det står 

exempelvis att ett av skolans uppdrag är att “eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra” (s. 9). 

Gällande matematikämnet beskrivs en rad förmågor som eleven bör utveckla genom 

matematikundervisningen. Samtliga förmågor kan kopplas till grupparbete på ett eller 

annat sätt, men framförallt ger grupparbetet eleven möjlighet att utveckla förmågan att 
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använda matematiska resonemang, förmågan att använda matematiska begrepp, samt 

förmågan att använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera matematik på 

olika sätt (Ibid). 

2.3. Olika former av grupparbete 
Initialt är det väsentligt att beskriva vad vi menar vid användning av begreppet 

grupparbete. Kort sagt kan grupparbete definieras som att två eller flera elever gemensamt 

löser en uppgift (Hensvold, 2006). Följaktligen bör även gruppmedlemmarna på något sätt 

vara beroende av varandra under arbetet för att nå ett gemensamt mål (Forslund Frykedal, 

2013). 

Grupparbete är med andra ord ett brett begrepp som kan ha flera innebörder, varpå 

Forslund Frykedal (2013) i sin doktorsavhandling har synliggjort fyra olika grundformer 

utifrån arbetsprocess och arbetsprodukt (varav dessa är applicerbara i hela grundskolan). 

Arbetsprocessen syftar till det arbete som eleven presterar inom en fast tidsram och skapas 

av det som sker mellan eleverna under arbetet. Arbetsprodukten är i sin tur vad eleverna 

ska prestera individuellt eller gemensamt (Ibid). 

De fyra grundformerna av grupparbete är enligt Forslund Frykedal (2013) gemensamt 

grupparbete, självvalt grupparbete, individuellt grupparbete och individuellt arbete. Vid 

gemensamt grupparbete arbetar eleverna tillsammans både till form och till innehåll, vilket 

gör att eleverna blir beroende av varandra. Uppgiften de arbetar med är utformad på ett 

sätt som gör att alla i gruppen måste arbeta tillsammans för att nå målen. Den här typen av 

grupparbete är mest ovanlig och eftersom det blir ett ömsesidigt beroende där eleverna 

måste arbeta tillsammans ställs stora krav på eleverna (Ibid). 

Självvalt grupparbete inträffar när eleverna själva söker sig till varandra för att samverka 

kring både innehåll och form. Eleverna är alltså inte beroende av varandra för att skapa en 

gemensam arbetsprodukt, men tar ändå hjälp av varandra (Ibid). 

Individuellt grupparbete innebär att det sker en individuell arbetsprocess med en 

gemensam arbetsprodukt. En förutsättning för detta är att elevernas uppgift ger möjlighet 

att dela upp arbetet i skilda delar, varpå eleverna arbetar individuellt med varsin del. Detta 

sker utan att läraren gett sådana instruktioner och är alltså självvalt av eleverna (Ibid).     

Individuellt arbete är egentligen inte ett grupparbete per definition eftersom det inte 

förekommer något samarbete i varken arbetsprocessen eller arbetsprodukten. Det är dock 

en dimension av arbetsprocess och arbetsprodukt som fungerar som utgångspunkt för de 
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olika arbetsformerna. Individuellt arbete innebär att eleven inte behöver interagera med 

någon annan under arbetsprocessen eller samarbetar med arbetets form eller innehåll, 

vilket kan ske trots att de sitter i grupper. Trots att eleverna arbetar individuellt kan det 

förekomma social interaktion med klasskamrater, men det utbyte som kan ske mellan 

eleverna är snarare socialt än arbetsinriktat. Till viss del kan det liknas vid individuella 

grupparbeten, men skillnaden ligger i att eleverna då arbetar med en gemensam produkt 

(Ibid). 

2.3.1. Kooperativt lärande  
Om man blickar ut mot internationell forskning om grupparbete finns det begränsat med 

forskning vid en direktöversättning av begreppet (exempelvis group work eller group 

activities). När det kommer till didaktisk forskning gällande yngre barn stöter man snarare 

på begreppet cooperative learning (vidare används den svenska översättningen 

kooperativt lärande). Begreppet syftar till en grupparbetsform som har mycket gemensamt 

med det som Forslund Frykedal (2013) benämnde som gemensamt grupparbete, då 

kooperativt lärande korteligen innebär att eleverna är beroende av varandra för att nå ett 

gemensamt lärandemål. Därmed främjas både elevernas lärande och utveckling av sociala 

förmågor (Johnson & Johnson, 1999).  

De gemensamma lärandemålen kan utformas för att främja kooperativa, konkurrerande 

eller individualistiska ansträngningar. Hur lärandemålet formuleras avgör således på vilket 

sätt elever interagerar med varandra och läraren i klassrummet. I en kooperativ 

lärandesituation arbetar individerna på ett sätt som både gynnar dem själva och de andra i 

gruppen för att maximera sitt eget och andras lärande. I ett idealt klassrum arbetar 

eleverna således kooperativt med varandra, samtidigt som en konkurrens mellan eleverna 

bidrar till att de utmanar varandra till att utvecklas. På samma gång kan eleverna även 

arbeta självständigt och ha förmågan att själva reglera sitt lärande (Ibid).  

Hur lärandemålen formuleras är därmed avgörande för att kooperativt lärande ska lyckas. 

Det är också viktigt att läraren verkar för att eleverna ska ha förväntningar på varandra, ge 

varandra stöd, samt att alla eleverna får möjlighet att reflektera över arbetet genom hela 

processen. Alla elever i gruppen ska inspireras till att vilja delta (Forslund Frykedal, 

2013). 

2.4. Lärares uppfattningar samt effekter av kooperativt lärande   
Det har internationellt bedrivits mycket forskning om kooperativt lärande under de senaste 

decennierna, men när det kommer till lärares uppfattningar och erfarenheter om 

arbetsformen är forskningsfältet begränsat och då särskilt i relation till matematikämnet. 
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1998 gjordes dock en amerikansk studie som undersökte lärares uppfattningar av 

kooperativt lärande och hur de inkorporerar och anpassar det till sitt klassrum. Urvalet 

bestod av lärare i grundskolans lägre årskurser och datainsamlingen gjordes med enkäter 

och ostrukturerade intervjuer. I studien fokuserade forskarna på lärarnas erfarenheter av 

kooperativt lärande, vad de ville uppnå med arbetsformen och hur de bedömde metodens 

effekt på elevers lärande (Antil, Jenkins, Wayne & Vadasy, 1998).  

Majoriteten av lärarna som deltog i studien indikerade att de dagligen använde 

kooperativa arbetsformer i flera ämnen, med syfte att uppnå både akademiska och sociala 

lärandemål. Samtliga lärare var även överens om att kooperativt lärande hade positiva 

effekter på elevernas lärande. Under intervjuerna var det dock bara en av lärarna som 

refererade till tidigare forskning om kooperativt lärande. När forskarna jämförde lärarnas 

svar med de kriterier som finns för kooperativt lärande som härrör från tidigare forskning, 

var det få av lärarna som uppfyllde de krav som krävs för att kooperativt lärande ska 

fungera. Lärarna hade även mycket skilda uppfattningar om vad kooperativt lärande 

faktiskt innebar (Ibid).    

I en annan amerikansk studie undersöktes istället vilken effekt införandet av kooperativt 

lärande i matematikundervisningen kunde ha på elevernas lärande. Lärare från tre olika 

grundskolor deltog i en veckolång fortbildning om hur kooperativt lärande kunde 

användas i klassrummet. De fick därefter prova att implementera kooperativa arbetssätt i 

sin egen undervisning och reflektera över utfallet. Syftet var att öka lärarnas förståelse för 

matematik samt ge alternativa modeller för hur elever kan lära sig matematik tillsammans 

med andra. Arbetssätten syftade följaktligen till att utveckla gemenskap i elevgrupperna 

och inspirera till en dialog kring matematik (Cobb et al., 1991).  

Eleverna fick efter några veckors arbete göra ett nationellt standardiserat kunskapstest i 

matematik, varvid resultatet analyserades mot tre kontrollgrupper där kooperativt lärande 

inte förekom. I resultatet framkom det att eleverna i det kooperativa klassrummet fick 

genomgående bättre resultat när det kom till resonemangsförmågan, samt på test som 

betonade begreppsförståelsen. När det kom till mer rutinmässiga räkneuppgifter fick de 

däremot samma resultat. I sina reflektioner beskrev de lärare som deltagit i fortbildningen 

hur det kooperativa arbetssättet förändrat deras roll i klassrummet. Lärarna var också 

betydligt mer positiva till idéer som handlar om elevers samlärande (Ibid).     

I en liknande, spansk studie utvärderades också vad kooperativa inlärningsmetoder hade 

för effekter i matematikundervisningen. Undersökningen studerade dock inte heller 
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lärarnas uppfattningar eller erfarenheter av kooperativt lärande, utan var istället 

elevcentrerad. Studien visade däremot att kooperativa inlärningsmetoder ledde till att 

eleverna fick en positivare syn på matematiklektionerna, att de var mer lustfyllda, lärde sig 

mer och blev bättre på att arbeta i grupp. Å andra sidan framkom det även att vissa elever 

blev uttråkade, tyckte att arbetet var svårt och att detta ofta ledde till olika 

beteendeproblem (Iglesias Muñiz, Lopez Miranda & Fernandez-Rio, 2017).       

2.5. Grupparbete i Sverige 
Det finns mycket svensk forskning om grupparbete, men när det kommer till lärares 

uppfattningar och erfarenheter av grupparbete är forskningsfältet även här begränsat. 

Detsamma gäller forskning kring grupparbete i relation till matematikämnet, varpå 

följande forskning som presenteras behandlar grupparbete mer allmänt.   

När det kommer till lärares uppfattning av grupparbete i Sverige är det flera forskare som 

har lyft problematiken kring att lärare generellt har haft en negativ inställning till 

grupparbete som pedagogisk metod (Hammar Chiriac & Hempel, 2013; Hensvold, 2006). 

Det har bidragit till att grupparbetstiden generellt har minskat under de senaste 

decennierna, vilket även inkluderar matematikämnet. Några av förklaringar sägs vara 

bristande kunskap hos läraren, lärarens uppfattning av grupparbete eller tidigare negativa 

erfarenheter av arbetsformen. Många lärare finner det även svårt att bedöma elevers 

kunskaper och kompetens när de arbetar i grupp (Hammar Chiriac & Hempel, 2013). På 

samma linje skriver Hensvold (2006) att lärarnas skepsis till grupparbete också beror på 

att metoden sällan inneburit något egentligt samarbete mellan eleverna, utan att endast en 

eller några elever i gruppen löst uppgiften.     

Enligt Hensvold (2006) är grupparbete med andra ord en krävande arbetsform för läraren. 

Att införa ett nytt arbetssätt i undervisningen är följaktligen en lång och tidskrävande 

process som kräver noggrann planering av läraren (Ibid). Det som vidare betonas som 

avgörande för att ett grupparbete ska fungera är att läraren tänker över vad de vill att 

arbetsformen ska ha för funktion och mål (Hammar Chiriac & Hempel, 2013). Det är även 

viktigt att läraren utformar en arbetsuppgift med tydliga mål och ramar för att minska 

risken för osäkerhet hos eleverna. Arbetsuppgiften bör även vara utformad på ett sätt som 

gör att samtliga elevers bidrag behövs (Hensvold, 2006). Vid genomförandet är det 

följaktligen viktigt att läraren försäkrar sig om att gruppens samtal handlar om matematik, 

samt att alla gruppmedlemmar har chans att komma till tals och får en chans att lära 

(Grevholm, 2014).  



 

10 

 

Att sätta ihop bra grupper är en svårighet som många lärare stöter på vid grupparbete och 

är även en omdiskuterad fråga inom forskningen. Läraren kan inte bara sätta ihop grupper 

på måfå, utan det krävs att eleverna fått föregående träning i att arbeta i grupp (Hammar 

Chiriac & Hempel, 2013). Läraren måste även ta hänsyn till individens personlighet, samt 

sociala förmågor och ämnesmässiga förkunskaper. Ju större bredd av förmågor som finns i 

gruppen, desto större möjlighet har däremot eleverna att få ett givande utbyte av tankar 

och idéer (Forslund Frykedal, 2013). Även Grevholm (2014) hävdar att forskning visat att 

heterogena grupperingar är mest gynnsamt för samtliga gruppmedlemmar. När 

grupparbetets alla delar fungerar uppstår en effektiv lärandesituation (Ibid). En väl 

fungerande grupparbetsmetod kan också möjliggöra att elever utvecklar viktiga sociala 

förmågor, ett reflekterande tankesätt och god ämneskunskap (Forslund Frykedal, 2013). 
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3. Teoretiskt perspektiv  
 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av det fenomenografiska perspektivet, 

samt hur detta har kopplats till föreliggande studie. Avslutningsvis uppmärksammas även 

den kritik som det fenomenografiska perspektivet har fått.  

3.1. Ett fenomenografiskt perspektiv 
Ference Marton är en forskare vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet 

som 1981 formulerade forskningsansatsen fenomenografi. En grundläggande distinktion 

inom fenomenografin är skillnader mellan första och andra ordningens perspektiv. Den 

första ordningens perspektiv innebär att forskningsfrågorna tar sin utgångspunkt i hur 

verkligheten ser ut och varför den ser ut på det sättet. Å andra sidan utgår den andra 

ordningens perspektiv från människors uppfattningar eller tankar kring denna verklighet. 

Det är följaktligen det andra perspektivet undersökt inom ett fenomenografiskt perspektiv 

(Uljens, 1989). Huvudsyftet med fenomenografi är således att beskriva hur ett fenomen 

uppfattas av människor, där fenomen syftar till någon typ av företeelse eller objekt 

(Starrin & Svensson, 1994). Det motiverar användningen av perspektivet i föreliggande 

studie, där syftet är just att öka kunskapen om lärares uppfattningar och erfarenheter av 

grupparbete. I detta fall är grupparbete sålunda det fenomen som undersöks.  

En viktig utgångspunkt inom fenomenografin är fortsättningsvis att människor uppfattar 

företeelser i sin omvärld på olika sätt, vilket förklaras av att människor har olika 

erfarenheter och relationer till sin omvärld (Ibid). Vidare är det viktigt att framhålla att den 

fenomenografiska undersökningen inte endast söker efter individens uppfattning i form av 

en åsikt, utan den meningsskapande och oreflekterade grund som utgör individens 

uppfattning (Uljens, 1989). För att förtydliga, så innebär det exempelvis att målet för 

denna studie inte endast är att lyfta lärares åsikter om grupparbete, utan att nå en djupare 

förståelse av de faktorer som påverkat deras uppfattning av grupparbete. Ett exempel på 

en sådan faktor som i denna studie kan ha påverkat lärarnas uppfattning om grupparbete är 

svårigheter som de har stött på vid användning av arbetsformen.  

3.1.1. Uppfattningsbegreppet 
Uppfattningsbegreppet är alltså en central del av det fenomenografiska perspektivet, men 

vad innebär det egentligen? Starrin och Svensson (1994) skriver att för att kunna hantera 

en komplex värld utvecklas människans kunskap om världen bitvis, varpå 

forskningsintresset inom ett fenomenografiskt perspektiv fokuseras på hur människor 

uppfattar en avgränsad del av sin omvärld. Enligt fenomenografin är uppfattningen 
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således en grundläggande enhet av människans kunskap om världen, vilket syftar på det 

innehåll som människan gett åt relationen mellan något i sin omvärld och sig själv. 

Vidare används begreppet uppfattning för att beteckna karaktären av och innebörden av 

detta meningsskapande (Ibid). För att förtydliga bildas alltså en människas uppfattning av 

att de med sinnena uppfattar olika händelser eller information i sin omvärld.  

3.1.2. Erfarenhetsbegreppet 
Som tidigare nämnt utgår det fenomenografiska perspektivet från att människor uppfattar 

företeelser på olika sätt beroende på vilka relationer och tidigare erfarenheter de har av 

sin omvärld. Därför kompletteras uppfattningsbegreppet ofta av erfarenhetsbegreppet 

(Ibid). Enligt Nationalencyklopedin (2018) kan en erfarenhet i vardagligt tal syfta på en 

process varigenom någon typ av kunskap eller färdighet förvärvas. En förutsättning för 

att en person ska erhålla en erfarenhet är således att de deltagit och själv upplevt något 

som ligger till grund för byggandet av denna kunskap eller färdighet, vilket kan beskrivas 

som en praktisk erfarenhet. Vidare kan personen också förvärva negativa och positiva 

erfarenheter, vilket syftar på en erfarenhet som inte inneburit byggandet av en färdighet 

utan snarare syftar på en emotionell upplevelse (Ibid). Det kan exempelvis vara att 

personen haft en rolig erfarenhet av att använda grupparbete.  

I den fenomenografiska analysen uppmärksammas dels vilken innebörd människan 

tillskriver en specifik företeelse (alltså hur man erfarit något) och dels hur dessa olika 

aspekter av företeelsen (det vill säga erfarenheterna) relaterar till varandra (Starrin & 

Svensson, 1994). 

3.1.3. Beskrivningskategorier   
Samtliga undersökningar som görs utifrån ett fenomenografiskt perspektiv innebär att den 

empiriska undersökningen omfattar en kvalitativ analys av transkriberade intervjuer. 

Innehållet kan variera, men nästan alla fenomenografiska studier bygger på samma 

arbetsordning. Först sker ett val av vilket fenomen och vilken grupps uppfattningar av 

detta fenomen som ska studeras. Därefter intervjuas människor i den valda gruppen, 

varefter intervjuerna transkriberas och analyseras grundligt. Avslutningsvis redovisas 

resultatet i olika beskrivningskategorier (Ibid).  

Det är värt att inflika att forskning som görs utifrån ett fenomenografiskt perspektiv inte 

utgår från en strikt stegvis metod, eftersom analysen i första hand är innehållsrelaterad. En 

strikt stegvis metod skulle snarare hindra forskaren från att vara öppen till datamaterialet 

och med andra ord försvåra upptäckten av de olika uppfattningar som den 

fenomenografiska forskningen ämnar upptäcka (Ibid). 
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Skapandet av beskrivningskategorierna är däremot en central del av det fenomenografiska 

perspektivet och syftar till att visa den variation av uppfattningar som finns av ett 

fenomen. Beskrivningskategorierna används således för att beteckna och sammanföra 

kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen som finns hos en grupp individer (Ibid). 

Enligt Uljéns (1989) är det följaktligen tre aspekter som medverkar vid skapandet av 

beskrivningskategorier. Den första aspekten innebär att det i intervjun framkommit någon 

typ av meningsbärande innehåll som utgör basen för beskrivningskategorin. Den andra 

aspekten vilar på relationen mellan olika utsagor, där utsagornas betydelse bestäms av den 

kontext de befinner sig i. Den tredje och sista aspekten innebär att 

beskrivningskategorierna skapas utifrån jämförelser mellan det meningsbärande innehåll 

som framkommit i intervjuerna (Ibid). Hur beskrivningskategorierna har skapats i 

föreliggande studie beskrivs noggrannare i avsnittet 4.3. Analysmetod.  

Vidare finns det olika system för att organisera beskrivningskategorier och visa på den 

variationen av uppfattningar som framkommit. De tre vanligaste är horisontella system, 

vertikala system och hierarkiska system. Det horisontella systemet innebär att 

beskrivningskategorierna betraktas som jämbördiga, medan beskrivningskategorierna i ett 

vertikalt system rangordnas med hänsyn till hur vanliga förändringar av olika 

uppfattningar är. Det hierarkiska systemet kan istället användas för att visa hur vissa 

uppfattningar av ett fenomen är mer utvecklade eller mer omfattande än andra 

uppfattningar. I resultatet ordnas då beskrivningskategorierna följaktligen från den 

vanligaste uppfattningen till den minst vanligaste (Uljens, 1989). I denna studie har det 

hierarkiska systemet använts. 

3.1.4. Kritik mot ett fenomenografiskt perspektiv 
Den kritik som det fenomenografiska perspektivet har fått och hur följande aspekter kan 

ha påverkat studiens resultat kommer att diskuteras under avsnittet 6.4. Metoddiskussion. 

Att uppmärksamma den kritik som fenomenografin har fått kan dock vara vanskligt, då 

undersökningar som görs ur ett fenomenografiskt perspektiv karaktäriseras av stor 

variation. Detta är även en del av kritiken, nämligen att det saknas en grundläggande 

analys av den fenomenografiska forskningspraktiken och att det i vissa sammanhang 

efterlyses en sammanhållen teoretisk ram att förhålla sig efter (Starrin & Svensson, 1994).  

Det leder till en annan kritisk fråga gällande fenomenografins metod, nämligen om de 

redovisade uppfattningarna verkligen återspeglar innehållet i intervjusituationen. Det är 

därför av yttersta vikt att analysen av det insamlade datamaterialet tydligt redogörs för 

(Ibid).  
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Vidare hävdar Starrin och Svensson (1994) att det krävs stor ämneskunskap hos forskaren 

för att kunna genomföra en studie ur ett fenomenografiskt perspektiv, då en bristande 

ämneskompetens kan ha negativ påverkan på tolkningen av datamaterialet. 

. 
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4. Metod 
 

Eftersom föreliggande studie skrevs ur ett fenomenografiskt perspektiv och syftade till att 

öka kunskapen om lärares uppfattningar och erfarenheter av grupparbete i 

matematikämnet användes kvalitativa intervjuer som metod. Det är en metod som syftar 

till att utröna, upptäcka och förstå företeelser eller egenskaper hos någonting (Svensson & 

Starrin, 1996). I följande avsnitt beskrivs närmare hur datainsamling, urval och analys har 

gått till. Vidare beskrivs även genomförandet av studien.   

4.1. Datainsamling 
Baserat på studiens syfte, samt med utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet, 

valde vi att inom den kvalitativa intervjumetoden använda oss av ostrukturerade 

intervjuer. Metoden innebär att man i förväg förbereder ett antal frågor som man önskar 

diskutera med informanten. Vid intervjutillfället tas frågorna upp i den ordning som passar 

situationen (Stukát, 2011). Inför intervjuerna utformade vi därmed en Intervjuguide (se 

Bilaga 1) som innehöll de frågor som vi önskade diskutera med lärarna. Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas.  

Frågorna i intervjuguiden formulerades med underlag från litteratur samt med 

utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet. Frågornas huvudsyfte var följaktligen 

att besvara studiens syfte och frågeställningar som också baserats på detta. Det innebar att 

frågorna berörde lärarnas definition av grupparbete, deras erfarenheter av arbetsformen, 

vad de såg för möjligheter och svårigheter, samt vad de ansåg var syftet med att använda 

grupparbete i matematikundervisningen. Därmed var det möjligt att skapa en bred bild av 

lärarens uppfattning av grupparbete och de faktorer som spelade in i formandet av 

uppfattningen. Vid intervjutillfället hade vi fortsättningsvis målsättningen att skapa en 

trygg och naturlig samtalssituation för den intervjuade, där frågorna togs upp i den 

ordning som föll naturligt i samtalet (Stukát, 2011).  

Svensson och Starrin (1996) skriver att intervjuaren måste vara medveten om vad den vill 

ha ut av intervjun och därmed kunna styra samtalet åt den riktningen. Därför utformade vi 

en lista med punkter som vi ämnade beröra under samtalens gång (se Tabell 2).  

Tabell 2 

Områden som intervjun bör beröra  
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o Vad läraren anser är syftet med grupparbete   

o Vad läraren anser om grupparbetets påverkan på elevers lärande   

o Vilka möjligheter läraren ser med grupparbete i matematikämnet  

o Vilka svårigheter läraren ser med grupparbete i matematikämnet   

o Lärarens anledningar till att använda eller inte använda grupparbete i 

matematik 

 

o Lärarens personliga erfarenheter av grupparbete (positiva och/eller 

negativa) 

 

 

På så sätt kunde vi kontrollera att intervjun berört samtliga av våra frågeställningar och 

var av värde för resultatet. Det innebar att om samtalet ledde till att intervjufrågor i 

Intervjuguiden föll bort eller att nya frågor uppstod i stunden, kunde vi ändå kontrollera 

att samtalet fortfarande höll fokus. Vi förberedde även en rad följdfrågor till våra 

huvudsakliga intervjufrågor, vilka kunde användas för att antingen styra samtalet åt den 

riktning vi önskade eller fördjupa lärarnas tidigare svar (se Bilaga 1).    

4.1.1. Pilotintervju 
Vi utförde inledningsvis en pilotintervju för att testa intervjufrågorna och träna på att leda 

samtalet i en ostrukturerad intervju. Intervjun spelades in för att sedan transkriberas. 

Direkt efter intervjun frågade vi läraren om intervjufrågorna varit begripliga, om något 

saknades som läraren önskade få berätta mer om gällande grupparbete i matematikämnet, 

samt övriga synpunkter på intervjun. Baserat på lärarens svar justerades intervjufrågornas 

formuleringar, men dess innehåll fortsatte att vara detsamma. Den ordning som 

intervjufrågorna ställdes ändrades också. Eftersom datatmaterialet som pilotintervjun gav 

besvarade vårt syfte och frågeställningar valde vi att inkludera det i resultatet.  

4.2. Urval  
Studiens urval bestod av 11 verksamma lärare som undervisade i årskurs 1 till 3 i 

grundskolan. Lärarna var verksamma i sammanlagt 3 norrländska kommuner och 4 olika 

skolor. Vid urvalet av informanter hade vi sålunda två kriterier. Det första kriteriet var att 

informanten skulle vara en verksam lärare i grundskolans yngre år, varav det andra 

kriteriet var att denne vid tillfället undervisade i matematikämnet.  
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En av de viktigaste faktorerna vi hade i åtanke vid val av undersökningspersoner var 

tidsaspekten, då fördjupande intervjuer är en tidskrävande metod (Ryen, 2004; Stukát, 

2011). På grund av en begränsad tidsram valde vi därmed att främst använda oss av vad 

Stukát (2011) kallar för ett snöbollsurval, vilket innebär att vi genom vänner och bekanta 

har kommit i kontakt med relevanta informanter. Vid ett tillfälle använde vi även ett så 

kallat frivilligt urval. Med det menas att vi tillfrågade en informant som Hanna var bekant 

med sedan tidigare (Ibid). 

4.3. Analysmetod 
För att kunna analysera kvalitativ data måste man reducera datamängden på något sätt 

(Ryen, 2004). I enlighet med det fenomenografiska perspektivet spelades samtliga 

intervjuer in för att därefter transkriberas. Sedan sorterades datamaterialet i olika 

beskrivningskategorier (Starrin & Svensson, 1994). Vid skapandet av studiens 

beskrivningskategorier utgick vi delvis från Uljéns (1989) tre aspekter. Den första 

aspekten, det vill säga att någon typ av meningsbärande innehåll framkommit i intervjun, 

innebar i detta fall att läraren exempelvis gjorde ett uttalande i intervjun såsom att en 

grupparbetsform ökat elevernas lärande. Den andra aspekten innebär fortsättningsvis att 

beskrivningskategorierna vilar på relationen mellan olika utsagor och får sin betydelse 

genom den kontext de befinner sig i. Det betyder att lärarnas uttalanden om grupparbete 

ses genom den kontext som lärarna arbetar i och grupparbetet tar plats, det vill säga i 

matematikundervisningen. Den tredje aspekten, vilken handlar om jämförelser mellan de 

meningsbärande innehåll som framkommit i intervjuerna, skedde genom jämförelser av 

likheter och skillnader mellan lärarnas uttalanden (Ibid).   

För att ett uttalande i de transkriberade intervjuerna skulle kunna utgöra eller vara en del 

av en beskrivningskategori, skapade vi även fyra kriterier som uttalandet var tvungen att 

uppfylla:    

Tabell 3 

Kriterium Exempel 

1. Uttalandet är kopplat till 

grupparbete. 

Läraren berättar att denne har låtit eleverna 

arbeta med problemlösningsuppgifter i mindre 

grupper.   

 

2. Uttalandet är relevant i Eleverna arbetade med 
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gällande kontext (i detta fall 

grundskolan och 

matematikämnet). 

problemlösningsuppgifter i mindre grupper i 

klassrummet under en matematiklektion. 

3. Uttalandet kan kopplas till 

minst en av våra forskningsfrågor 

eller syfte. 

Genom att beskriva lektionen där eleverna 

arbetade med problemlösningsuppgifter i 

mindre grupper har läraren dels beskrivit en 

personlig erfarenhet av att använda 

grupparbete, liksom de möjligheter och 

svårigheter som denne mötte under tillfället. 

4. Uttalandets meningsinnehåll 

förändrades inte under intervjun. 

Lärarens uttalanden om användningen av 

problemlösningsuppgifter i mindre grupper 

förändrades inte, exempelvis sa läraren att de 

använt arbetsformen och ändrade aldrig detta 

uttalande genom att exempelvis säga att de inte 

gjort det senare under intervjun.   

 Sammanfattningsvis uppfylldes alla kriterier 

gällande lärarens uttalande om 

problemlösningsuppgifter i mindre grupper, 

varvid det blev en beskrivningskategori.  

 

Under analysen av de transkriberade intervjuerna plockade vi även ut citat som 

illustrerade de faktorer som utgjorde de olika beskrivningskategorierna och lärarnas 

uppfattningar av grupparbete i matematikämnet.  

För att tydligare anknyta beskrivningskategorierna till studiens syfte och frågeställningar 

skapades rubriker baserat på dessa: Lärarnas definition av grupparbete, Lärarnas 

erfarenheter av grupparbete, Möjligheter med grupparbete, Svårigheter med grupparbete, 

och Syftet med grupparbete. Beskrivningskategorierna sorterades därefter under den 

rubrik som uppfattningen främst handlade om, till exempel placerades 

beskrivningskategorin Gruppsammansättning under rubriken Svårigheter med 

grupparbete eftersom gruppsammansättningar var något som lärarna uppfattade som en 

svårighet med grupparbete. 
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Beskrivningskategorierna sorterades i ett hierarkiskt system under varje rubrik, det vill 

säga med den vanligaste förekommande uppfattningen först och den minst vanligaste 

uppfattningen sist (Starrin & Svensson, 1994). Värt att nämna är att en lärare kunde ha 

flera uppfattningar om samma fråga, exempelvis att de uppfattade flera olika möjligheter 

med att använda grupparbete i matematikundervisningen. Det innebar i analysen att deras 

svar kunde delas upp i flera olika beskrivningskategorier under en och samma rubrik. För 

att visa en bredare variation av de olika uppfattningar som förekom i intervjuerna valde vi 

även att redovisa de uppfattningar som endast fanns hos enskilda lärare. I figur 1 som 

presenteras under avsnittet 6. Resultat illustreras vilka beskrivningskategorier som 

framkommit och hur de sorterats efter den färdiga analysen.   

4.4. Procedur 
Lärarna kontaktades via telefon eller mail, varvid de informerades om studien och vad 

deras medverkan skulle innebära. Därefter fick lärarna själva bestämma när och var 

intervjun skulle ta plats. Inledningsvis utfördes som sagt en pilotintervju för att testa 

intervjufrågorna och träna på att leda samtalet i en ostrukturerad intervju.  

Vi var båda närvarande vid 10 av intervjuerna. Vid den sista intervjun var dock Maja sjuk, 

varpå Hanna fick genomföra intervjun ensam. När vi båda närvarade var det endast en av 

oss som intervjuade informanten medan den andra agerade aktiv åhörare. Med aktiv 

åhörare menar vi att den ena personen ansvarade för ljudinspelning och prickade av de 

punkter som intervjun skulle beröra för att kontrollera att allt viktigt tagits upp. Eftersom 

Hanna var bekant med en av informanterna sedan tidigare fick Maja intervjua den 

informanten för att öka tillförlitligheten. I slutändan hade Maja intervjuat sex lärare och 

Hanna hade intervjuat 5 lärare. Efter att ha genomfört intervjuerna så transkriberade vi 

hälften av det inspelade datamaterialet var. Därefter utförde vi analysen gemensamt på det 

sätt som beskrevs ovan. 

4.5. Forskningsetiska överväganden 
Under studiens genomförande har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) krav för 

god forskningssed. Vi upplyste de intervjuade lärarna om att deras deltagande var 

frivilligt, varpå de hade rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst under studiens gång, 

samt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta. Det uppfyller således 

informationskravet och samtyckeskravet. Vidare uppfylldes konfidentialitetskravet då vi 

tagit bort namn och annat ur transkriberingen som kan röja någons identitet. Uppgifterna 

vi har om de intervjuade lärarna användes inte till något annat än forskningssyftet och 
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kommer inte att lånas ut, missbrukas eller användas för kommersiellt bruk. Därmed 

uppfylls även det sista kravet, vilket är nyttjandekravet (Ibid).   
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5. Resultat   

Figur 1 
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I tabellen ovan illustreras vilka beskrivningskategorier som framkommit i analysen av 

datamaterialet, samt hur de har sorterats. Beskrivningskategorierna har som tidigare 

nämnt skapats utifrån fyra kriterier. Dessa innebar kortfattat att lärarens uttalande kan 

kopplas till grupparbete, att det är relevant i gällande kontext, att det kan kopplas till 

minst en forskningsfråga eller syfte, samt att meningsinnehållet i uttalandet inte 

förändrats under intervjuns gång.  

I följande avsnitt redovisas resultatet följaktligen utifrån samma struktur som syns i 

tabellen, det vill säga utifrån rubrikerna Lärarnas definition av grupparbete, Lärarnas 

erfarenheter av grupparbete, Möjligheter med grupparbete, Svårigheter med 

grupparbete, och Syftet med grupparbete. Beskrivningskategorierna presenteras som 

tidigare nämnt i ett hierarkiskt system, varvid den vanligaste uppfattningen presenteras 

först och den minst vanligaste sist. Syftet med detta är att visa på variationen av lärarnas 

uppfattningar samt hur omfattande varje uppfattning var (Starrin & Svensson, 1994).   

5.1. Lärarnas definition av grupparbete  
Det är väsentligt att ta reda på hur lärarna definierar grupparbete eftersom det kan ha stor 

påverkan på deras uppfattningar av arbetsformen. I lärarnas uttalanden framkom endast 

en tydlig beskrivningskategori som uppfyllde samtliga kriterier, vilket var att två eller 

fler elever samarbetar med en arbetsuppgift. Denna uppfattning delades av samtliga 

lärare förutom en, vilken inte uttalade någon tydlig definition av grupparbete. 

Uppfattningen var dock mer eller mindre utvecklad hos lärarna, där den gemensamma 

nämnaren i lärarnas uppfattning var att ett grupparbete innebär att två eller fler elever 

samarbetar med en arbetsuppgift. De menade således att grupparbetet kräver ett tydligt 

syfte och mål som eleverna samarbetar kring, vilket exempelvis skulle kunna vara att lösa 

ett matematiskt problem. Det som skiljde lärarnas uppfattningar åt var att somliga lärare 

menade att det fanns ytterligare kriterium för att en arbetsform ska räknas som ett 

grupparbete. Två av lärarna menade exempelvis att alla elever bör ha ett individuellt 

ansvar i gruppen för att grupparbetet ska kunna fungera, såsom att en elev är sekreterare, 

en annan leder ordet och så vidare.  

En annan lärare ansåg till skillnad från övriga lärare att ett grupparbete även kan uppstå 

utan lärarens påverkan:    

Ett grupparbete kan ju också vara att det är tre elever som sitter ihop och 

hjälper varandra, det är inte ett tydligt syfte och mål kanske med den typen av 

uppgifter kanske. Men det är ändå lite det här att hjälpa varandra, stötta 
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varandra, se varandras lösningar, försöka komma fram till någonting 

tillsammans, lyssna! 

Med andra ord menade läraren att eleverna spontant kan välja att arbeta tillsammans för 

att lösa ett problem som uppstår. Såsom läraren även beskriver har denna typ av 

grupparbete inget tydligt syfte eller mål, till skillnad från tidigare nämnda uppfattningar 

av grupparbete.  

5.2. Lärarnas erfarenheter av grupparbete  
Vad hade lärarna egentligen för erfarenheter av att använda grupparbete i 

matematikundervisningen? Under intervjuerna var det fem olika typer av praktiska 

erfarenheter som framkom i lärarnas uttalanden, vilket gav beskrivningskategorierna: 

EPA-modellen, problemlösning i mindre grupper, stationer, utomhuspedagogik och 

basgrupper.  

Flera av lärarna berättade att de hade genomgått Matematiklyftet, vilket de menade hade 

påverkat deras allmänna uppfattning om elevers samlärande och således grupparbete 

positivt. I samband med att det hade gått fortbildningen beskrev åtta av lärarna att de 

introducerats för EPA-modellen. Samtliga av dessa lärare hade följaktligen positiva 

erfarenheter av att ha använt modellen, varav en av lärarna beskrev sina erfarenheter som 

följande: 

Ja, det jag försöker använda mig av är ju just EPA, eget, par och alla. Alltså det 

upplägget funkar väldigt bra tycker alla i gruppen, oavsett vilken, just det här 

att tänka själv, diskutera med en kompis, få in resonemangsbiten bättre faktiskt. 

Och sen att se på olika lösningar, att hitta olika svar, alltså olika sätt att tänka. 

Det blir mer tydligt. 

Den näst vanligaste formen av grupparbete som sex av lärarna erfarit var att de låtit 

eleverna arbeta med problemlösning i mindre grupper under ett flertal 

matematiklektioner. Samtliga lärare uttalade att de haft positiva erfarenheter av detta. En 

av lärarna berättade att denne arbetat med problemlösning i mindre grupper kontinuerligt 

i matematikämnet under flera års tid. Vidare menade några av lärarna att detta var något 

de inspirerats till under Matematiklyftet, där liknande typer av arbetsuppgifter 

förespråkades.  

Tre av lärarna hade vid något tillfälle provat att organisera olika stationer i klassrummet 

under matematiklektioner och hade positiva erfarenheter av detta. Eleverna hade då 

arbetat i mindre grupper och roterat bland de olika stationerna. En av lärarna berättade att 
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stationerna bestått av matematiska spel, medan de andra lärarna hade låtit eleverna arbeta 

med uppgifter i geometri.  

Vidare var det två lärare som hade erfarenhet av grupparbete vid användning av 

utomhuspedagogik i matematik. I lärarnas uttalanden framkom däremot en variation av 

vilka typer av aktiviteter de gjorde i relation till utomhuspedagogik. Lärarna beskrev 

bland annat hur de organiserat olika stationer med matematikuppgifter, låtit eleverna 

samla in data för att skapa statistik, samt arbetat med geometri där eleverna undersökt 

geometriska former, längd och massa som återfinns i utemiljön. Gemensamt för samtliga 

uttalanden var att de erfarenheter av grupparbete i matematik som lärarna beskrev tog 

plats i utemiljön och att erfarenheterna varit positiva. 

Under intervjuerna var det två av lärarna som berättade att de kontinuerligt arbetade med 

fasta basgrupper i sin matematikundervisning. De två lärarna arbetade i ett klassrum 

tillsammans och hade placerat elevernas bänkar i olika grupper, varpå de hävdade att det 

gjorde det mer naturligt och lättsamt för eleverna att arbeta tillsammans i fasta 

basgrupper. Lärarna beskrev hur de följaktligen planerade en stor del av sin 

matematikundervisning utifrån ett kooperativt lärandeperspektiv, vilket enligt dem 

innebar att eleverna i en basgrupp hade olika roller vid grupparbetet. Att ge eleverna 

tydliga roller i samband med arbetsuppgiften syftade enligt lärarna till att öka samtliga 

elevers engagemang och utveckla sättet som de utfört grupparbeten tidigare. Lärarna 

beskrev fortsättningsvis att det hade upplevt en positiv effekt hos flera elever vid 

användningen av grupparbete och kooperativa metoder, såsom att elevaktiviteten ökade. 

Däremot hade de också erfarit att det fanns enskilda elever som haft problem att 

samarbeta med andra och således hade svårt att utvecklas vid grupparbeten. Deras 

erfarenheter var således mestadels positiva, men till viss del även negativa.  

Två av de intervjuade lärarna sa att de hade en begränsad erfarenhet av att använda 

grupparbete i matematikämnet, varpå de till skillnad från de andra intervjuade lärarna 

endast provat arbetsformen vid enstaka tillfällen. Bägge lärarna uttryckte dock en önskan 

om att använda det mer i sin matematikundervisning. En av lärarna resonerade som 

följande:  

Jag tror att jag tidigare var ganska dålig på att använda det just i matte, matte 

var nog lite mera enskilt eller parjobb. Men att man kan ju självklart ha 

grupparbete i matte, precis som någonting annat. För det är ju ett ämne där 

man verkligen ska prata med varandra, och tänka tillsammans. 
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Samma lärare berättade även att hon haft en positiv erfarenhet av att använda grupparbete 

i matematikämnet vid det enstaka tillfälle som hon testat arbetsformen. Läraren uppgav 

däremot att hon kände sig “orutinerad” och inte hade tillräckligt med kunskap för att 

fortsätta att använda grupparbete i matematikämnet. Därför efterfrågade läraren själv 

ökad fortbildning. Denne hade nämligen inte genomgått någon typ av fortbildning 

tidigare, exempelvis Matematiklyftet. Den andra läraren som enligt egen utsago inte 

heller använde grupparbete i sin matematikundervisning hade däremot genomgått 

Matematiklyftet, men hade därefter ingen matematikundervisning under tre år. Läraren 

menade fortsättningsvis att Matematiklyftet gett upphov till nya idéer och tankar kring 

samlärande, men att denne inte haft möjlighet att implementera dessa i sin 

matematikundervisning. Läraren menade dock att det eventuellt hade sett annorlunda ut 

om denne haft möjlighet att jobba kontinuerligt med matematikämnet, då den begränsade 

erfarenhet läraren hade av arbetsformen varit positiv.  

5.2.1. Möjligheter med grupparbete  
Samtliga lärare kunde se flera möjligheter med att använda grupparbete i 

matematikämnet, liksom hade upplevt positiva effekter gällande elevernas lärande när de 

använt grupparbete i sin matematikundervisning. Dessa positiva upplevelser bidrog 

således till att lärarna uttryckte en överlag positiv uppfattning av grupparbete som 

arbetsform i matematikämnet. Utifrån lärarnas uttalanden om möjligheter med 

grupparbete i matematikämnet, skapades åtta beskrivningskategorier: fördjupa 

matematisk kunskap, aktivera alla elever, stärka elevers självförtroende, utveckla 

kommunikationsförmågan, utveckla begreppsförmågan, utveckla resonemangsförmågan, 

synliggöra elevers kunskaper och slutligen att träna sociala förmågor.  

Den vanligaste uppfattningen bland lärarna var att grupparbetet gav eleverna större 

möjlighet att fördjupa matematisk kunskap. Nio lärare menade att de själva observerat en 

positiv effekt gällande elevernas lärande vid grupparbete. Vidare upplevde tre av dessa 

lärare att eleverna genom grupparbete kunde dela med sig av och lära sig nya strategier 

för att lösa olika matematiska problem.  

När man får vara i en mindre grupp, då upplever jag att eleverna tar till sig 

olika strategier på ett helt annat sätt. Det kanske blir mindre press för eleven, 

att man, åh, nu kommer en ny grej, också måste man snabbt anamma det och 

lära sig det för att kunna gå vidare sen. Att man får ett helt annat, att man är 

mindre som man går igenom det med, om man inte förstår kan man gå igenom 

det en gång till.  



 

26 

 

För att förtydliga, menade läraren ovan att grupparbetet gav eleverna möjlighet att 

bearbeta matematisk kunskap i sin egen takt, samt att de kunde få hjälp av övriga 

gruppmedlemmar vid behov. Eleverna kunde med andra ord lära av varandra. Läraren 

menade att eleverna på så sätt kunde bearbeta nya matematiska strategier på ett 

effektivare sätt, till skillnad från vid exempelvis enskilt arbete. 

Därefter var det två uppfattningar som var lika förekommande under intervjuerna, där 

varje uppfattning delades av sex olika lärare. Den första uppfattningen var att 

grupparbetet kunde aktivera alla elever. Lärarna beskrev fortsättningsvis hur 

grupparbetet ökade elevernas engagemang under matematiklektionerna, då det gav 

samtliga elever möjlighet att vara aktiva i högre utsträckning än vid exempelvis enskilt 

arbete eller helklassundervisning. Enligt lärarna kunde detta exempelvis bero på att 

eleverna kunde motivera och inspirera varandra i arbetet.   

Den andra uppfattningen var att arbetsformen bidrog till att stärka elevers självförtroende 

i matematikämnet. En av lärarna menade exempelvis att samarbetet medförde att elever 

inte behövde känna sig ”så utsatta” om de var osäkra i matematikämnet. Vidare var alla 

lärarna överens om att i ett lyckat grupparbete kan alla elever bidra med något, känna att 

deras insats behövs och få en plats i gemenskapen. För att detta ska ske menade lärarna 

således att grupparbetet måste ske i en trygg arbetsmiljö där varje elevs insats är viktig 

för både processen och resultatet. En av lärarna beskrev till skillnad från de andra hur 

denna observerat en positiv förändring i elevernas självförtroende i samband med att ha 

använt EPA-modellen:  

Första gången man gör det kommer de en liten bit. Nästa gång vi gör det 

kanske de har fått lite mer självförtroende, att då kan de visa lite till. Och helt 

plötsligt står de längst fram och vill visa sitt svar. 

Läraren hävdade fortsättningsvis att denne observerat flera elever som efter att ha 

samarbetat med klasskamrater utvecklat större tilltro till sin egen förmåga, samt valde att 

delge sina egna tankar och lösningsförslag i högre utsträckning under 

matematiklektionerna. 

Vidare menade fem lärare att grupparbetet gav eleverna goda möjligheter att utveckla 

kommunikationsförmågan i matematik, eftersom arbetsformen ger varje elev större 

talutrymme och således större möjlighet att delge samt utbyta tankar under 

matematiklektionen i jämförelse vid exempelvis enskilt arbete.  
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Tre av lärarna pekade även på att grupparbetet skapade naturliga situationer för eleverna 

att träna på att använda matematiska begrepp och således utveckla begreppsförmågan. En 

av lärarna menade exempelvis att eleverna i samtal med andra måste kunna använda de 

matematiska begreppen på ett korrekt sätt för att kunna göra sig förstådd och samarbeta 

kring matematiska problem.  

Det var också två lärare som ansåg att arbetsformen innebär att eleverna får möjlighet att 

utveckla resonemangsförmågan genom att föra och följa matematiska resonemang. 

Lärarna menade fortsättningsvis att detta sker naturligt när eleverna tvingas samtala om 

matematik.  

Vidare menade två lärare att grupparbetet är en fungerande metod för att synliggöra 

elevers kunskaper. Genom att observera och lyssna på elevernas samtal menade lärarna 

att de kunde upptäcka både elevernas styrkor och svagheter. Utifrån den information de 

erhållit kunde de därefter anpassa och planera den fortsatta undervisningen. 

Jag kan gå runt och lyssna på dem när de pratar, och förhoppningsvis så får 

alla säga någonting om man har en liten grupp, och alla kan, man kan höra, 

man kan hänga med och se hur dem diskuterar och tänker kring matematik och 

om det är någonting. Jag märker att det är, de här har dem inte förstått, eller 

så, så kan jag lättare ta upp det sen i helgrupp, eller prata med den lilla 

gruppen om just det som dem har haft problem med. 

Två av lärarna lyfte även möjligheten för eleverna att träna sociala förmågor, såsom att 

kunna samarbeta med olika typer av människor för att lösa ett problem. Enligt en av 

lärarna var detta särskilt viktigt eftersom att “den dag du börjar jobba får du ju inte välja 

exakt vilka du ska jobba med”, varpå det är viktigt att eleverna tidigt får träna på 

samarbete och då även i matematikämnet.  

Det är avslutningsvis värt att nämna att trots att lärarna observerat flera möjligheter och 

fördelar med att använda grupparbete i matematikundervisningen, var det tre av lärarna 

som poängterade att arbetsformen kräver mycket träning för både läraren och eleverna för 

att möjligheterna ska kunna bli verklighet. De menade att grupparbete, liksom alla 

arbetsformer, inte är något som fungerar magiskt av sig själv, utan kräver god förkunskap 

och noggrann planering av läraren. En av lärarna ansåg även att eleverna bör börja med 

att arbeta i par, för att träna på att arbeta med någon annan. När pararbetet fungerar kan 

de därefter pröva att genomföra ett grupparbete med fler än två medlemmar. 
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5.2.2. Svårigheter med grupparbete 
Under intervjuerna framkom det alltså att samtliga lärare uttryckt en överlag positiv 

uppfattning av grupparbete i matematikämnet. Samtidigt hade dock alla lärarna också 

upplevt olika typer av svårigheter vid genomförandet av arbetsformen. I lärarnas 

uttalanden var det fyra svårigheter som återkom under intervjuerna, vilket i sin tur gav 

beskrivningskategorierna: gruppsammansättning, bedömning, elevernas mognad och 

kräver noggrann planering. 

Den uppfattning som återkom i åtta av intervjuerna och således i flest av lärarnas 

uttalanden var gruppsammansättning och dess problematik.  Vidare uttryckte lärarna 

olika aspekter som alla var en del av samma problematik. Denna problematik 

innefattande bland annat svårigheter med att para ihop eleverna i fungerande 

gruppkonstellationer, vilket enligt en av lärarna försvårades ytterligare av stora 

individuella behov i gruppen. Ett annat återkommande problem var att endast en eller två 

i gruppen utförde arbetsuppgiften, vilket enligt flera av lärarna motverkade själva syftet 

med grupparbetet. En lärare uttryckte det som följande:  

Att någon tar, jag brukar säga att någon tar semester, man lutar sig tillbaka 

och låter de andra sköta snacket, då är de ju inte med och då har ju jag som 

pedagog misslyckats. Det är ju inte barnet som har gjort fel utan det är ju jag 

som har gjort sammansättningar av gruppen fel, och det är ju oftast i det 

dilemmat man hamnar tycker jag. Att jag har misslyckats att sätta ihop gruppen 

på rätt sätt. 

Lärarna var dock oense om hur man sätter ihop en grupp på rätt sätt; en del ansåg att 

gruppmedlemmarna bör ligga på samma nivå både kognitivt och kunskapsmässigt, medan 

andra ansåg att eleverna skulle få ut mer av grupparbetet om de låg på olika nivåer och 

således skulle kunna hjälpa varandra att utvecklas i större utsträckning. De hade alltså 

skiftande uppfattningar om hur svårigheten kunde hanteras.  

På samma linje menade tre av de intervjuade lärarna att grupparbete inte alltid fungerar 

eftersom elevgrupperna kan vara väldigt varierande. På frågan om huruvida läraren 

använde sig av grupparbete i sin matematikundervisning svarade en av dem: 

Nej med dem här har jag inte gjort det, för det här är inte en sådan grupp som 

är, riktigt så att man sätter sig och gör, alltså det funkar inte riktigt. 

Det leder vidare till den näst vanligaste uppfattade svårigheten gällande grupparbete i 

matematikämnet, då fyra av lärarna upplevde problem vid bedömning av eleverna vid ett 
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grupparbete eftersom det ofta är svårt för läraren att avgöra vad enskilda elever har 

bidragit med i arbetsprocessen. En av lärarna menade att denna svårighet blir särskilt stor 

om grupperna placeras i olika rum:  

Det är ju till exempel att de får gå ut till ett grupprum såhär själv, och förväntas 

jobba och det är egentligen så att två skriver av den ena. Det tycker jag är ett 

mindre bra grupparbete. 

Vidare lyfte fyra av de intervjuade lärarna svårigheter gällande elevernas mognad. De 

menade att elever i årskurs ett till tre i många fall inte är tillräckligt mogna för att jobba 

med grupparbete, vilket bland annat leder till svårigheter i samarbetet. En av dessa lärare 

ansåg att det i sådana fall är lärarens ansvar att säkerställa att grupparbetet blir gynnsamt 

för eleverna:  

Det är ju en svårighet med grupparbete tycker jag, just att alla ska få komma 

till tals, speciellt i de lägre åldrarna… kan jag se med det. Och där tror jag som 

lärare att man måste se att alla kommer till tals och se vilka som hamnar i 

skymundan. 

Läraren menade således att det är dennes ansvar att säkerställa att eleverna har de sociala 

förmågor som krävs för att kunna samarbeta med andra, liksom att se till att alla elever 

även får möjlighet till talutrymme och en plats i gemenskapen. Om inte de sociala 

förmågorna finns där och samarbetet mellan eleverna därför inte fungerar försvinner även 

möjligheten att ta till sig matematikinnehållet, menade en av lärarna.    

Den lägst förekommande uppfattningen som framkom vid intervjuerna var att 

grupparbete kräver noggrann planering av vilket matematiskt innehåll som ska behandlas 

samt arbetsformens genomförande. Två av lärarna tog upp denna svårighet och beskrev 

hur det krävs mycket tid och åtanke för att ett grupparbete ska bli gynnsamt, annars 

riskerar grupparbetet att misslyckas. Vidare upplevde lärarna att de inte alltid hade den 

tid som krävdes. En av dessa två lärare menade fortsättningsvis att det vid ett grupparbete 

krävs en tydlig och bra arbetsuppgift, varvid en annan lärare menade på att denne inte 

besatt den kunskapen som krävdes för att skapa en sådan utan kände sig ”orutinerad”.  

5.3. Syftet med grupparbete 
De intervjuade lärarna hade bevisligen varierade erfarenheter av att använda grupparbete 

i matematikämnet, men samtliga hade valt att använda sig av arbetsformen vid något 

tillfälle. Vad ville de då uppnå med grupparbetet? Sammanfattningsvis framkom tre olika 

syften med att använda grupparbete i matematikundervisning i lärarnas uttalanden, vilket 
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gav beskrivningskategorierna: kommunicera matematik, ökad variation samt nå alla mål 

i kursplanen för matematik.  

Sex av lärarna ansåg att huvudsyftet med grupparbetet var att ge eleverna möjlighet att 

kommunicera matematik, vilket alltså var den vanligaste uppfattningen. De hade dock 

olika anledningar till varför de ansåg att det var viktigt. En av lärarna betonade främst att 

elevernas samtal synliggjorde deras matematiska kunskaper, vilket gav underlag för 

planeringen av fortsatt matematikundervisning. Samtidigt var samtliga sex lärare överens 

om att eleverna genom att kommunicera matematik kunde fördjupa sina tidigare 

kunskaper. En av lärarna uttryckte det som följande:     

Att sätta ord på sina tankar... att kunna, det vet man ju själv, att kunna förklara 

hur man har tänkt kräver en extra dimension av matematiskt kunnande. Så är 

det. Det känner man ju även själv, att kunna förklara hur man räknar ut det 

där, det kräver ju någonting helt annat. 

Samtliga lärare menade fortsättningsvis att eleverna genom att delge sina tankar, idéer 

och strategier med varandra, också ökade sitt lärande. 

Dels så tänker jag att de kan lära sig av varandra, istället för att jag ska stå där 

och mässa. Oftast är det någon som har snappat upp det att de kan lära sig av 

varandra och med sitt eget språk, på sin egen nivå. Och att de kanske blir lite 

mer nyfikna, intresserade, att det blir lite variation i undervisningen så. Dels 

det, sen så att de kanske får använda, ja men språket, att det blir mer att de får 

prata matte istället för att bara tänka. Att de får använda sig faktiskt, att 

kommunicera så där. För det är ju svårare när man är i helklass, då är det ju 

oftast bara någon som får prata, Men jobbar de två och två eller i en större 

grupp så har de ju större talutrymme. 

I citatet ovan lyfter läraren ytterligare fördelar som denne uppfattat när eleverna fått 

möjlighet att kommunicera matematik. Liksom flera av de andra lärarna menade läraren 

att eleverna kan fördjupa sitt eget och andras lärande genom att förklara och beskriva 

matematik på ”sitt eget språk”. Genom grupparbetet hävdade läraren även att eleverna har 

större möjlighet att bli mer aktiva i undervisningen. Läraren hävdade dessutom att 

grupparbetet kan väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna då det bidrar till ökad 

variation i matematikundervisningen.   

Det leder in på den näst vanligaste uppfattningen om grupparbetets syfte, nämligen att 

skapa ökad variation i undervisningen. Av de intervjuade lärarna var det fem stycken 
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som lyfte variation som ett av huvudsyftena med att inkorporera grupparbete i 

matematikundervisningen. Av dessa var det tre lärare som menade att variationen ökade 

elevernas motivation för matematikämnet, i jämförelse med en undervisningen bestående 

av endast helklassundervisning och enskilt arbete.  

På samma linje var det två lärare som delade en annan uppfattning av syftet med 

grupparbete, närmare bestämt att grupparbete tillsammans med andra arbetsformer gav 

eleverna möjlighet att nå alla mål i kursplanen för matematik:  

Sen har vi ju, ja men ska man nå de olika målen i matematik, då kan man inte 

sitta själv och räkna, då når man inte alla målen. 

För att förtydliga, så menade bägge lärarna att enskilt arbete i en lärobok eller 

katederundervisning inte kunde ge eleverna möjlighet att uppnå alla kunskapsmål eller ge 

dem möjlighet att utveckla samtliga förmågor som efterfrågas i kursplanen för 

matematik. Detta kan till viss del kopplas till föregående beskrivningskategori, då lärarna 

indirekt även i detta fall förespråkar en varierad matematikundervisning. Skillnaden från 

övriga lärares uttalande ligger dock i att dessa lärare betonade kunskapsmålen i 

matematikämnet som syfte, medan de andra betonade variationen.  

Slutligen var det en av lärarna som inte uttryckte något tydligt syfte med att använda 

grupparbete i matematikämnet, trots att grupparbete var något som läraren kontinuerligt 

använde i sin matematikundervisning. Anledningen till att läraren initialt börjat använda 

grupparbete (i detta fall EPA-modellen) grundade sig i positiva erfarenheter av att ha 

provat att inkorporera dialogiska arbetssätt i matematikämnet i samband med 

Matematiklyftet. Eftersom läraren då fått ett positivt gensvar av eleverna, samt upplevde 

positiva effekter gällande elevernas lärande, hade denne sålunda fortsatt att använda 

arbetsformen. 

5.4. Sammanfattning av resultat  
Studiens syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar och erfarenheter av 

grupparbete i matematikämnet. Fortsättningsvis fokuserade forskningsfrågorna syftet och 

berörde lärarnas definition av grupparbete, deras upplevda möjligheter och svårigheter, 

samt vad lärarna ansåg är syftet med att använda grupparbete i matematikämnet.  

I resultatet framkom det att majoriteten av lärarna var överens om definitionen av 

grupparbete, nämligen att det är en arbetsform där två eller fler elever samarbetar för att 

lösa en arbetsuppgift. Vidare visade det sig att lärarna hade överlag positiva erfarenheter 

trots att deras praktiska erfarenheter av arbetsformen varierade. Den vanligaste formen av 
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grupparbete som lärarna använt sig av i sin matematikundervisning var EPA-modellen, 

följt av problemlösning i mindre grupper.  

Gällande vad lärarna upplevt för möjligheter med grupparbete i matematikämnet lyfte 

majoriteten av lärarna möjligheten för eleverna att fördjupa matematisk kunskap, vilket 

flera av lärarna även uttryckte positiva erfarenheter av. Detta kan kopplas till vad flest av 

lärarna också ansåg att huvudsyftet med grupparbetet var, närmare bestämt att 

kommunicera matematik. Lärarna menade nämligen att det var genom samtal med andra 

som eleverna kunde fördjupa sin kunskap. Den möjlighet som näst flest lärare beskrev 

var att grupparbetet bidrog till att elevaktiviteten ökade samt att elevernas självförtroende 

i matematik stärktes. 

Den svårighet som i lärarnas uttalanden framstod som mest omfattande var 

gruppsammansättningen. Lärarna lyfte olika typer av problematik kring detta, varav 

bristen på samarbete mellan elever var den mest återkommande. Lärarna berättade även 

om svårigheter kopplat till bedömning, elevernas mognad och planering.  
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6. Diskussion  
Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i relation 

till tidigare forskning samt egna reflektioner. Därefter följer en metodiskussion i vilken vi 

reflekterar över samt diskuterar studiens metod, teori och genomförande. Avsnittet 

avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1. Resultatdiskussion 
Följande resultatdiskussion sker med utgångspunkt i studiens syfte och kretsar således 

kring lärarnas uppfattningar och erfarenheter av grupparbete. Diskussionen görs även 

utifrån studiens forskningsfrågor, varvid lärarnas definition av grupparbete, lärarnas 

uppfattade möjligheter och svårigheter med arbetsformen, samt vad de ansåg är syftet 

med grupparbetet ställs i relation till tidigare forskning samt egna reflektioner.   

6.1.1. En krävande definition av grupparbete? 
Majoriteten av lärarna var överens om att ett grupparbete innebär att två eller fler elever 

samarbetar för att lösa en uppgift. Det var dock några lärare som även ansåg att det fanns 

ytterligare kriterier för att arbetsformen ska kunna definieras som grupparbete, varav två 

av lärarna betonade att det krävs ett individuellt ansvar i gruppen för att alla elever ska 

vara aktiva och bidra till arbetsprodukten. Det kan jämföras med den grupparbetsform 

som Forslund Frykedal (2013) benämnde som gemensamt grupparbete. Gemensamt 

grupparbete var med andra ord den vanligaste uppfattningen bland lärarna i denna studie, 

men enligt Forslund Frykedal (2013) är det den minst förekommande formen av 

grupparbete i svenska klassrum. Detta beror enligt henne på att gemensamt grupparbete 

är den mest krävande formen av grupparbete, då det ställer stora krav på både läraren och 

eleverna (Ibid). Denna definition av grupparbete kan således bidra till att lärarna även 

uppfattar arbetsformen som mödosam, då det är många komponenter som måste stämma 

för att grupparbetet ska fungera.    

6.1.2. Faktorer som påverkat lärarnas uppfattningar  
Som tidigare nämnt är en av de viktigaste utgångspunkterna inom fenomenografin att 

människor uppfattar företeelser i sin omvärld på olika sätt, vilket beror på att människor 

har skilda erfarenheter och relationer till sin omvärld (Starrin & Svensson, 1994). För att 

få en djupare förståelse av lärarnas uppfattningar av grupparbete studeras av den orsaken 

även de bakomliggande faktorer som påverkat dessa uppfattningar och som återfinns i 

lärarnas tidigare erfarenheter av att använda grupparbete i matematikämnet.    

Samtliga lärare som deltog i studien hade testat eller använde grupparbete kontinuerligt i 

sin matematikundervisning. Av de intervjuade lärarna var det fortsättningsvis två lärare 
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som endast provat att använda grupparbete vid några enstaka tillfällen. En av lärarna 

kände sig enligt egen utsago “orutinerad” och därför osäker, liksom hade aldrig 

genomgått någon typ av fortbildning inom matematik. Den andra läraren hade däremot 

genomgått Matematiklyftet och menade att fortbildningen gett upphov till nya idéer 

gällande grupparbete i matematikundervisningen. Men eftersom läraren därefter inte hade 

undervisat i matematikämnet under tre års tid hade läraren inte hunnit testa dessa idéer i 

verkligheten i någon större utsträckning. Detta kan jämföras med de övriga lärarna som 

genomgått Matematiklyftet, vilka använde grupparbetsformer såsom EPA-modellen och 

problemlösning i mindre grupper i högre utsträckning. Detta styrks av Hagströms och 

Wetterstrands (2018) artikel som beskriver hur EPA-modellen fått spridning genom 

Matematiklyftet. Flera av lärarna menade fortsättningsvis att just fortbildningen varit en 

viktig faktor som påverkat deras syn på elevers samlärande positivt och i många fall varit 

en anledning till att de inledningsvis provat att använda grupparbete i 

matematikundervisningen. Detta är även i enlighet med resultatet som framkom i studien 

av Cobb et al. (1991), där lärare fick genomgå en fortbildning i kooperativt lärande, 

inkorporera det i sin undervisning och sedan utvärdera effekterna. Även i det fallet hade 

fortbildningen påverkat lärarnas uppfattningar positivt (Ibid).     

Detta visar på hur Matematiklyftet och således även Skolverket har påverkat lärarnas 

praktik, men är deras rekommendationer alltid de bästa? Det är ofrånkomligt att 

konstatera att Skolverkets utvärderingar, rapporter och rekommendationer gällande 

matematikundervisningen har påverkat lärarna. Detta framgick även efter att 

Skolinspektionen (2009) i en utvärdering förespråkat en ökad variation i 

matematikundervisningen, vilket Skolverket (2012) senare konstaterade att lärarna tagit 

till sig eftersom deras utvärdering i sin tur visade en ökad variation av arbetsformer i 

matematikämnet. I vår studie var just variation något som flera av de intervjuade lärarna 

betonade som viktigt och även ansåg var syftet med grupparbete. Man kan således 

föreställa sig att Skolinspektionens och Skolverkets rekommendationer påverkat lärarnas 

uppfattningar även här.  

Men är grupparbete verkligen en lämplig arbetsform i alla grundskolans årskurser? Några 

av de intervjuade lärarna lyfte frågan om elevernas mognad och huruvida eleverna i de 

yngre årskurserna hunnit utveckla de sociala och kognitiva förmågor som krävs för att 

kunna samarbeta med andra kring en arbetsuppgift. Detta är en rimlig fråga eftersom den 

mest omfattande svårigheten som lärarna lyfte kring arbetsformen också var av social 

karaktär, nämligen problem vid gruppsammansättning. Ändå väljer flera av lärarna att 
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använda arbetsformen, vilket leder till frågan om det är på grund av att Skolverket 

förespråkat dialogiska arbetssätt genom exempelvis Matematiklyftet (Österholm et al., 

2016) eller för att lärarna trots dessa svårigheter ändå upplever övervägande positiva 

effekter av grupparbete?   

Sammanfattat uttryckte lärarna trots allt främst positiva erfarenheter av att använda 

grupparbete i matematikämnet, men det var några av lärarna som till viss del 

problematiserade arbetsformen. Utöver frågetecknet kring elevernas mognad lyfte flera 

lärare som sagt även svårigheter med gruppsammansättningen. Detta var något som fick 

några av lärarna att ifrågasätta ifall grupparbetet verkligen är en lämplig arbetsform för 

att främja elevers lärande i matematik i alla situationer. En aspekt av denna svårighet som 

återkom i flera av intervjuerna var att en misslyckad gruppsammansättning ofta leder till 

att det saknas ett verkligt samarbete mellan eleverna, vilket även Hensvold (2006) skrivit 

om. Fortsättningsvis betonade en del av lärarna att svårigheten att skapa en fungerande 

grupp försvårades ytterligare i en elevgrupp med många individuella behov. Sådana 

svårigheter är något som kan komma att öka i framtiden, då skolan rymmer allt fler elever 

med särskilda behov. Det har exempelvis skett en ökning av andraspråkselever och elever 

med olika typer av diagnoser. Som några av lärarna betonade innebär detta att 

grupparbetet inte alltid är en arbetsform som nödvändigtvis främjar enskilda elever.  

Å andra sidan har flera av de intervjuade lärarna som tidigare nämnt beskrivit hur de 

observerat positiva effekter gällande elevernas lärande i matematik vid användning av 

grupparbete. Lärarna menade fortsättningsvis att grupparbetet skapade möjligheter att 

lära av varandra genom samtal där de utbyter tankar och matematiska strategier. Denna 

uppfattning får enligt Grevholm (2014) stöd i tidigare forskning, där det visats att det 

uppstår en effektiv lärandesituation när elever får möjlighet att samtala om matematik.  

Det finns fortsättningsvis en mängd forskning kring både grupparbete och kooperativt 

lärande som också visat att elevernas lärande i matematik ökar, samtidigt som de ges 

möjlighet att utveckla viktiga sociala förmågor genom att arbeta tillsammans (Antil, 

Jenkins, Wayne & Vadasy, 1998; Forslund Frykedal, 2013; Iglesias Muñiz, Lopez 

Miranda & Fernandez-Rio, 2017; Johnson & Johnson, 1999).  

Sammanfattningsvis innebär det att lärarna i föreliggande studie har en överlag positiv 

uppfattning av grupparbete, Skolverket rekommenderar liknande arbetsformer som en del 

av en varierad matematikundervisning, samtidigt som forskningsfältet pekar på att 

grupparbete och kooperativt lärande har flera fördelar.  Kanske borde 
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matematikundervisningen i svenska grundskolor faktiskt innehålla ännu mer 

grupparbete? I dagsläget står det inget explicit om grupparbete i läroplanen (Skolverket, 

2016a). Men baserat på de många fördelar som tidigare forskning och lärarnas egna 

erfarenheter vittnar om borde arbetsformen kanske få en tydligare roll i styrdokumenten?  

Någonting som flera av lärarna även diskuterade var om grupparbeten öppnade upp 

möjligheter för att stärka elevers självförtroende i matematikämnet. Några av lärarna 

beskrev positiva erfarenheter av detta, vilket därmed även påverkat deras uppfattning av 

grupparbete positivt. De betonade dock att en förutsättning för detta var att grupparbetet 

präglas av ett tryggt klimat där eleverna inte behöver känna sig utsatta och där alla 

gruppmedlemmars insats är viktig för både processen och resultatet. Denna uppfattning är 

något som vi inte har stött på i tidigare forskning, men det betyder däremot inte att det 

inte finns någon forskning om sambandet mellan grupparbete och elevers självförtroende. 

Oavsett är det något som de lärare som delade uppfattningen betonade som en viktig i 

faktor till varför de valde att använda grupparbete i sin matematikundervisning. 

6.1.3. Slutsatser  
I lärarnas uttalanden framkom det att majoriteten av lärarna var överens om att 

grupparbete kan definieras som att två eller fler elever samarbetar med en arbetsuppgift. 

Några av lärarnas fortsatta resonemang kring detta visade stora likheter med gemensamt 

arbete (Forslund Frykedal, 2013). Det är dock en krävande form av grupparbete som 

således kan ha påverkat lärarna till att ha uppfattat grupparbete som en till viss del 

mödosam arbetsform. Däremot indikerade lärarnas uttalanden att de hade en överlag 

positiv uppfattning av arbetsformen, även om vissa av lärarna problematiserade 

arbetsformen till viss del. Den positiva uppfattningen grundade sig främst i positiva 

erfarenheter av att ha använt olika former av grupparbeten. En annan faktor som påverkat 

lärarnas uppfattningar om grupparbete positivt var bland annat Matematiklyftet. De lärare 

som problematiserade arbetsformen grundade sina resonemang till stor del på negativa 

erfarenheter av att ha använt grupparbete i matematikämnet, där problematik kring 

gruppsammansättningen framkom som den mest omfattande uppfattningen.     

 6.2. Metoddiskussion  
För att studien skulle kunna uppnå syftet samt besvara samtliga frågeställningar valde vi 

att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vidare motiverades metodvalet också av studiens 

teoretiska perspektiv, närmare bestämt det fenomenografiska perspektivet som avser 

undersöka människors uppfattningar av ett fenomen (Starrin & Svensson, 1994; Uljéns, 

1989). I följande avsnitt diskuterar och reflekterar vi över metodvalens betydelse för 
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studiens resultat; vilken påverkan hade det teoretiska perspektivet och vad hade kunnat 

göras annorlunda?  

6.2.1. Val av teori  
Då det fenomenografiska perspektivet inte är styrt av någon strikt mall var det möjligt för 

oss att förhålla oss öppet till resultatet (Uljens, 1989). Som tidigare nämnt är detta även en 

del av kritiken som det fenomenografiska perspektivet har fått, närmare bestämt att det 

saknas ett tydlig teoretiskt ramverk att förhålla sig efter (Starrin & Svensson, 1994). Men i 

detta fall var det som sagt en fördel, eftersom det möjliggjorde en större öppenhet vid 

analysen av datamaterialet. Därmed kunde vi  upptäckta uppfattningar hos lärarna som vi 

inte hade stött på i tidigare forskning. Ett sådant exempel är att några lärare såg ett 

samband mellan grupparbete och ökat självförtroende i matematik.  

Det leder till en annan central fråga, nämligen om det är möjligt att vi tolkat lärarnas 

uttalanden fel? Vidare har fenomenografins metod också kritiserats för att de redovisade 

uppfattningarna inte nödvändigtvis speglar innehållet i intervjusituationen (Ibid). Utan ett 

tydlig teoretiskt ramverk att förhålla sig efter lämnas även ett relativt stort 

tolkningsutrymme vid analysen av datamaterialet. För att minska risken för feltolkningar 

vid analysen utformades en rad kriterier för att kunna urskilja lärarnas olika uppfattningar 

och således skapa beskrivningskategorier, varav ett av de viktigaste kriterierna var att 

meningsinnehållet i lärarens uttalande inte förändrades i olika delar av intervjun. Detta 

undanröjer dock inte alla risker att göra feltolkningar. Skulle föreliggande studie 

genomföras vid ett framtida tillfälle hade det därför kunnat vara fördelaktigt att 

komplettera nuvarande kriterier med ytterligare för att minimera risken för feltolkningar 

ännu mer.  

Starrin och Svensson (1994) skrev även att det krävs god ämneskunskap hos forskaren för 

att kunna genomföra en studie ur ett fenomenografiskt perspektiv. Inför föreliggande 

studie gjorde vi därför en litteratursökning för att skapa oss en god bild av 

kunskapsområdet, vilket således utgjorde grunden för studiens syfte och frågeställningar, 

samt gav underlag för metoden och intervjuguiden.  

6.2.2. Studiens datainsamling och urval  
När det kommer till studiens urval använde vi oss främst av ett snöbollsurval, vilket 

innebär att vi genom vänner och bekanta fick kontakt med relevanta informanter (Stukát, 

2011). En av urvalets styrkor är att samtliga informanter är verksamma lärare och 

undervisar i matematikämnet vid studiens genomförande. Det innebär att de dagligen 
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arbetar i den verksamhet som de också samtalar kring, varpå resultatets tillförlitlighet 

stärks. 

Föreliggande studie är dock förhållandevis liten då den endast utgörs av elva intervjuer, 

varpå studiens resultat hade kunnat få ett annat utfall om vi intervjuat fler lärare. Vi 

upplevde dock en viss mättnad vid datainsamlingen efter sju intervjuer, eftersom det 

därefter endast tillkom fyra nya beskrivningskategorier av totalt tjugotvå.  

Det är fortsättningsvis värt att nämna att Maja inte kunde närvara vid den sista intervjun 

eftersom att hon var sjuk. Därför genomförde Hanna denna intervju själv. Som tidigare 

nämnt agerade en av oss som aktiv åhörare medan den andra intervjuade under alla övriga 

intervjuer. Den aktiva åhöraren ansvarade då för att kontrollera att intervjuerna berörde 

allt som vi ämnat diskutera för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Denna möjlighet 

fanns dock inte när Hanna genomförde den sista intervjun ensam, vilket hade kunnat 

påverka resultatet. Vid analysen av datamaterialet framkom det dock att intervjun hade 

gett oss alla svar vi behövde, varpå detta alltså inte blev ett problem.  

6.3. Förslag på vidare forskning  
I studien var det sex lärare som menade att de observerat hur elevers självförtroende i 

matematik ökat i samband med användning av grupparbete. Eftersom vi inte funnit någon 

tidigare forskning om detta samband vore det intressant att studera detta vidare. En annan 

idé till vidare forskning är att studera hur lärarnas uppfattningar om grupparbete i 

matematikundervisningen också kommer till uttryck i klassrummet rent praktiskt.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 

De inledande frågorna (1,2) syftar till att skapa en bakgrund som det fortsatta samtalet kan 

vila på. Frågorna som följer ämnar därefter besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi har 

valt att skriva en övergripande fråga, följt av eventuella följdfrågor. Under intervjun kan 

följdfrågorna dock formuleras annorlunda eller falla bort beroende på hur samtalet 

fortskrider. Andra följdfrågor som inte finns nedskrivna kan även uppstå.  

 

1. Börja med att berätta lite om dig själv som lärare. 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

 Har du genomgått någon typ av fortbildning i matematik (t.ex. Matematiklyftet)?   

 Hur har den fortbildningen påverkat din undervisning i matematik?  

 

2. Hur brukar eleverna vanligtvis jobba under matematiklektionerna?  

 Hur bestämmer du vilka arbetsformer som ska förekomma under 

matematiklektionerna?  

 Finns det någon arbetsform som du föredrar framför någon annan? Varför? 

 

3. Hur skulle du beskriva arbetsformen grupparbete?  

 

4. Vad har du för erfarenhet av grupparbete i matematikämnet?  

 Varför har du valt att använda grupparbete i din matematikundervisning? 

 Varför har du inte valt att använda grupparbete i din matematikundervisning? 

 Vad anser du är syftet med att använda grupparbete i matematikundervisning, 

alltså vad vill du att grupparbete ska leda till? 

 Har du märkt någon skillnad när det kommer till elevernas lärande vid användning 

av grupparbete jämfört med andra arbetsformer (t.ex. helklassundervisning eller 

enskilt arbete)?  

 Kan du berätta om en gång då grupparbete har fungerat bra eller mindre bra i 

matematikundervisningen; vad tror du att det berodde på?  

 Ser du några möjligheter med att använda grupparbete i matematik? 

 Ser du några svårigheter med att använda grupparbete i matematik? 
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5. Tycker du att grupparbete är en bra metod för att främja elevernas lärande? 

 Om ja, på vilket sätt då?  

 Om nej, vad är det som gör att det inte är en bra metod?   

 På vilket sätt kan grupparbete vara en bra metod för arbeta med de matematiska 

förmågorna och mot kunskapsmålen i matematik?  

 

6. Fråga om läraren inte använder grupparbete som metod i matematik, men i andra 

ämnen:  

 Vad är det som gör att grupparbete inte fungerar i matematikämnet men i xx?  

 


