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Sammanfattning 
 
Under vår lärarutbildning har vi fått kunskap om vilken betydelse samarbete och 
kommunikation har för elevens lärande. Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) hävdar 
att trots styrdokumentens betoning på problemlösning, kommunikation och argumentation så 
är matematikämnet grundskolans tystaste ämne. Syftet med vårt examensarbete är att 
undersöka hur elever löser ett problem i grupp samt hur lärare arbetar med det nationella 
provet med fokus på gruppuppgiften i matematik. Vi har använt intervjuer, observationer och 
enkäter för att få svar på våra frågeställningar. Undersökningen genomfördes med lärare och 
elever i år 5 på två olika skolor i en kommun i Västerbottens län. Resultatet visar att eleverna 
inte är speciellt vana vid att lösa problem i grupp i matematik, vilket inte är svårt att förstå 
eftersom lärarna påpekar att detta arbetssätt inte är ett vanligt inslag i undervisningen. Bristen 
på tid är en av orsakerna till att grupparbete i matematik inte genomförs. Lärarna i 
undersökningen hävdar att en nivågruppering bör göras för att få en fungerande grupp. Detta 
kan vi också konstatera eftersom observationerna visade att de kunskapshomogena grupperna 
hade ett bättre samarbete än de kunskapsheterogena. På de skolor vi besökt är inte 
gruppuppgiften i nationella provet obligatorisk, vilket vi tycker är märkligt eftersom 
styrdokumenten starkt betonar gemensamt arbete.  
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Inledning 
 
Under hela vår lärarutbildning har vi fått kunskap om vilken betydelse samarbete och 
kommunikation i matematik har för elevens lärande. Språkets betydelse för elevens 
utveckling i matematik kan inte nog betonas. När vi har varit ute i skolorna under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har vi dock sett att en annan bild dominerat 
matematikundervisningen. Matematiklektionerna har till största delen bestått av att eleverna 
räknar tyst och enskilt i sin mattebok, samarbete i grupp och kommunikation har lyst med sin 
frånvaro. Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) har tillsatt en matematikdelegation 
som av regeringen haft i uppdrag att utarbeta en handlingsplan. Handlingsplanen innefattar 
förslag på åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt 
utveckla matematikundervisningen i skolan. Matematikdelegationen hävdar att trots 
styrdokumentens betoning på problemlösning, kommunikation och argumentation är 
matematikämnet grundskolans tystaste ämne. Detta finns det viss anledning att bli orolig över 
eftersom matematiklärandet utvecklas genom ett samspel mellan elever och inte enbart under 
individuellt arbete. Läroboksberoendet är omfattande och kan ofta leda till lektioner, 
seminarier och föreläsningar som betraktas som tråkiga och meningslösa. Naturligtvis är 
läroböcker viktiga i matematikundervisningen. Men de bör användas med fokus på det 
studerande skall lära sig, med variation i arbetssätt och arbetsformer och med hänsyn till 
intresse och förkunskaper (SOU 2004:97 s 131). De menar dock inte att läroboken ska 
uteslutas från undervisningen utan istället fungera som ett stöd i den dagliga verksamheten, 
vilket vi håller med om. Läroboken ska vara ett medel för att nå uppsatta mål inte ett mål i sig 
att arbeta igenom alla uppgifterna. En stor andel av de lärare vi har träffat i skolor under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har menat att det är synd att läroboken tar så mycket plats i 
undervisningen. Samtidigt påpekar lärarna att bristen på tid gör att de inte hinner med 
någonting annat än räkning i boken och eventuellt en och annan genomgång. Tiden är väldigt 
ofta en bristvara, den ses nästan aldrig som en resurs vilket vi kan tycka är synd. 
Matematikdelegationen anser att kunskaper i matematik handlar om allt från 
vardagsmatematik till den problemlösningsförmåga som krävs för lärande i andra ämnen och 
för att aktivt kunna delta i samhället. Eleverna bör utveckla färdigheter som logiskt tänkande, 
lösa problem, abstraktions- och kommunikationsförmåga. För att denna utveckling ska kunna 
ske krävs att eleverna får möjlighet till träning inom olika matematiska arbetssätt och 
arbetsformer. 
 
De styrdokument som gäller för grundskolan är läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94, kursplaner i varje enskilt ämne och skollagen. 
Enligt Lindström & Pennlert (2003) är alla som arbetar i skolan skyldiga att följa 
styrdokumenten, de ska ligga till grund för den undervisning som bedrivs. Skolans 
styrdokument ska spegla samhällets behov av omsorg, tillsyn och utbildning av barn och 
ungdomar vid en viss tid, därmed omformuleras och förändras skolans uppdrag och 
målsättningar över tid. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994a) fastställs det att skolan ska 
sträva efter att vara en levande social gemenskap där trygghet och lust att lära är bland det 
viktigaste. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling, vilket ska åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Eleven ska 
lära sig arbeta självständigt och i samspel med andra. Ytterligare ett mål i Lpo 94 är att eleven 
lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och lösa problem (Utbildningsdepartementet 1994a, s 25). 
Kursplanen för matematik (Utbildningsdepartementet 1994b) hävdar att syftet med 
undervisningen är att utveckla elevens intresse för matematik och ge möjlighet att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den ska även ge eleverna tillfälle 
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att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna lösa och förstå problem. 
Vidare skrivs det i kursplanen för matematikämnet att skolan skall sträva efter att eleven 
utvecklar ett intresse och en trygghet i matematik för att kunskapen ska kunna användas i 
olika situationer. Elevens logiska resonemang är av stor betydelse, eleven ska både muntligt 
och skriftligt utveckla sin förmåga att kunna förklara och argumentera för sitt tänkande. Vad 
vi kan se i styrdokumenten har kommunikationen en stor betydelse för elevens 
kunskapsutveckling, men enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) domineras 
tyvärr matematikundervisningen av enskilt räknande i boken och diskussion och 
argumentation är inte ett naturligt inslag. 
 
Det nationella provsystemet som vi har i grundskolan består av ämnesprov i engelska, 
matematik, svenska samt svenska som andra språk. Ämnesprovet genomförs i år 5, men i 
vissa kommuner är provet frivilligt. I år 9 är det nationella provet obligatoriskt i hela landet. 
Enligt Naeslund (2004) finns det även ett diagnostiskt material för intervallet F-5 respektive 
6-9. Ämnesproven består av muntliga och skriftliga uppgifter samt en gruppuppgift för att 
eleven ska få möjlighet att visa hela sin kunskapskompetens. Alla prov och övrigt material 
som ingår i det nationella provsystemet har formats och utvecklats mot bakgrund av den 
reform som kom i början av 1990-talet (SOU 1992:94). Några betydelsefulla förändringar 
som hade direkt påverkan på utformningen av det nationella provsystemet var övergången till 
mål- och resultatstyrning, ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt en vidgad 
definition av kunskapsbegreppet. Ämnesproven i år 5 gavs för första gången år 1996. 
Provuppgifterna är utarbetade i överensstämmelse med kursplanernas mål och är utprövade 
och granskade av lärare och andra experter. Den tolkning som gjorts av målen har alltså 
bearbetats i en process med många personer inblandade. Ämnesproven bygger inte på något 
visst undervisningssätt och inte heller på innehållet i några speciella läromedel. Skolverket 
(2003) har gjort en bedömning av dagens provsystem med avseende på kvalitet och 
kostnadseffektivitet. De har kommit fram till att syftet med de nationella proven är till för att 
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och att provsystemet ska 
konkretisera kursmål och betygskriterier. Det ska även fylla en diagnostisk funktion, vilket 
innebär att elevens starka och svaga sidor visas. Det nationella provet ska genom insamling av 
resultat ge en bild av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås. Dessutom kan man spåra ett 
par effekter av de nationella proven som kan vara mer eller mindre önskvärda, nämligen att 
provet styr innehåll och arbetsmetoder samt att provet kan användas som examensprov. Enligt 
Skolverket (2003/2004) är avsikten att proven ska integreras i den dagliga undervisningen. 
Det nationella provet utgör ett av flera underlag för lärarens bedömning av elevernas kunskap. 
Ingenting kan ersätta lärarens egna iakttagelser och erfarenheter vid en bedömning. Syftet 
med bedömningen som görs på elevens prestation är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att 
det eleven producerar står i fokus. Vid bedömningen av elevernas prestation ska läraren både 
ta hänsyn till hur eleven arbetat med uppgiften och vilket resultat som har framkommit. Detta 
innebär att elevens svar både analyseras och rättas för att läraren ska kunna hjälpa eleven 
vidare i sin kunskapsutveckling. Stor vikt bör läggas på det positiva hos eleven, d.v.s. det 
eleven visat att hon eller han kan. Naturligtvis bör eleven även bli upplyst om sina svagheter. 
Med anledning av den kunskap vi har fått under lärarutbildningen, att arbeta tillsammans med 
andra och det faktum att grupparbete och kommunikation är sällsynt i 
matematikundervisningen, har vi i detta examensarbete riktat uppmärksamheten mot just 
problemlösning i grupp. Ytterligare en orsak till att vi ville fördjupa oss i problemlösning i 
grupp var för att vi har upplevt att eleverna inte är speciellt vana vid detta arbetssätt. Ovanan 
har visat sig då eleverna inte lyckas särskilt bra med att lösa en gruppuppgift tillsammans utan 
att det vid många tillfällen ändå blir enskilt arbete och att tala matematik med varandra inte är 
det huvudsakliga. Det som har stått i fokus för vårt examensarbete är lärarens förhållningssätt 
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till gruppuppgiften i nationella provet i år 5 samt hur elevens inställning och upplevelse är till 
en sådan här typ av uppgift. 
 
Bakgrund 
 
Här följer en litteraturgenomgång som ligger till grund för detta arbete. Till att börja med 
beskrivs en generell bild av problemlösning och att arbeta i grupp, därefter följer lärarens 
betydelse av grupparbete. Avslutningsvis kommer en genomgång av det specifika 
ämnesprovet i matematik. 
 
Problem och problemlösning 
 
Enligt Norstedt (1999) betyder ordet problem både svårigheter som det krävs stor 
ansträngning att komma till rätta med och en uppgift som kräver tankearbete och analytisk 
förmåga (s 802). När ordet problem används i vardagslivet menar Ahlberg (1995) att det 
vanligtvis är olika problematiska situationer eller personliga svårigheter som man ställs inför. 
Vid problemlösning i skolan kan vissa uppgifter kräva stor ansträngning för en del elever 
samtidigt som det för andra är en enkel rutinuppgift. Det är relationen mellan eleven och 
problemet som avgör om uppgiften är ett genuint problem. Många elever har svårigheter att 
lösa s.k. lästal (en matematikuppgift med mycket text, vår anm.) Detta tycker Ahlberg är 
underligt eftersom lästal ofta handlar om realistiska händelser och anknyter till elevens 
verklighet. Dessa problem bör därmed vara lättare att lösa och förstå än det är att ställa upp 
och räkna ut en algoritm.  
 
Enligt Lester (2002) har förmågan att lösa problem i matematik utvecklats under lång tid 
eftersom det krävs mer än bara direkta tillämpningar av matematikkunskaper. 
Problemlösningsförmågan tycks vara en funktion av åtminstone fem, av varandra beroende, 
kategorier; kunskapande och användning, kontroll, uppfattning av matematik, affekter och 
sociokulturellt sammanhang.  
Kunskapande och användning; med kunskaper menas såväl informella som formella. Till 
denna kategori hör ett spektrum av kunskap som kan vara ett stöd för elevens prestationer i 
matematik. Speciellt betydelsefulla kunskaper vid problemlösning är: fakta, definitioner, 
algoritmer, strategier och kännedom om problemtyper. Eleven måste kunna organisera, 
representera och använda sina kunskaper.  
Kontroll; går ut på att ordna och fördela sina tillgängliga resurser för att kunna lösa 
matematiska problem. Det handlar alltså om att planera, utvärdera och styra sitt tänkande. 
Framgångsrika problemlösare är duktiga på att kontrollera sina handlingar. Det är fastslaget 
att en brist på kontroll kan ha negativa effekter på problemlösningen.  
Uppfattning av matematik; Lester och hans kollegor har funnit att eleverna i de tidigare åren 
tror att alla lästal kan lösas genom att använda en eller flera aritmetiska operationer, vilken 
operation man använder bestäms av nyckelorden i uppgiften.  
Affekter; omfattar känslor och attityder. Lester menar att känslor är situationsspecifika och 
attityder är egenskaper hos personer. En elevs prestation i matematik påverkas av attityder 
som intresse, självförtroende, motivation, förmåga att stå emot svårigheter, tolerans för 
osäkerhet, villig att ta risker och förmågan att inte ge upp.  
Sociokulturellt sammanhang; människan lever i en verklighet som både påverkar och 
påverkas av mänskligt beteende, därför är det angeläget att ta hänsyn till vilken effekt 
sociokulturella faktorer har på inhämtningen av kunskap. Sociala och kulturella förhållanden 
påverkar utvecklingen och användningen av matematiska metoder. Dels handlar det om den 
matematikkunskap som eleven har med sig hemifrån till skolan och dels om samspelet mellan 
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lärare och elev, dessutom vilka förväntningar och värderingar som prioriteras i skolan. Detta 
har betydelse för vilka kunskaper som lärs in, hur det sker samt för själva förståelsen. De 
sociokulturella förutsättningarna både i och utanför skolan har betydelse för individens 
lärande i matematik. Det går inte att separera de fem olika kategorierna från varandra 
eftersom de både påverkar och är beroende av varandra. Den matematiska uppfattningen 
inverkar på affekterna, som i sin tur påverkar kunskapernas användning och kontroll, 
samtidigt som det sociokulturella alltid är av betydelse. Lester hävdar att detta kan vara 
orsaken till att vissa elever upplever att problemlösning är komplicerat. Svårigheterna 
förstärks då elever inte får tillräckligt med undervisning i problemlösning. Lester påpekar 
vikten av att elever får möjlighet att lösa många problem och att problemlösningsförmågan får 
utvecklas under lång tid. Eleverna har lättare att ta till sig undervisningen när de förstår att 
läraren anser att problemlösning är viktig. Till sist konstaterar Lester att de flesta elever tjänar 
på en systematisk undervisning i problemlösning. 
 
Ahlberg (1991) menar att hur ett problem ser ut och är uppbyggt är av betydelse för hur 
eleverna kan lösa uppgiften. För att få ett bra samarbete vid problemlösning i grupp krävs det 
att uppgifterna är formulerade på ett sätt som inbjuder till samarbete. Ju öppnare ett problem 
är desto bättre kommunikation och samarbete sker i gruppen. Ex. Lars och Peter köpte vid en 
utförsäljning 6 skivor som tillsammans kostade 198 kronor. Hur mycket ska de betala? (s 91) 
Vid den här typen av uppgift kan eleverna i gruppen själva bestämma hur många skivor var 
och en av pojkarna köpte och räkna ut vad de ska betala i de olika fallen. Löwing & Kilborn 
(2002) anser att lärare uppfattar problem och problemlösning på olika sätt. Problemet kan 
tolkas som en benämnd uppgift, verbalt formulerad oftast med ett vardagsspråk. Det kan 
också tolkas som en uppgift som är så klurig att den ger eleverna problem att lösa. För att en 
uppgift ska vara ett verkligt problem enligt Löwing & Kilborn krävs att den som möter 
problemet har en vilja att finna lösningen, att det inte ska finnas en färdig rutin för att lösa 
problemet och att problemet kräver ett eller flera kreativa lösningsförsök. De är frågande till 
den problemlösning som ibland kan ses i dagens skola där lärare låter eleverna konstruera 
problem på egen hand eller i mindre grupper. När eleverna har formulerat ett problem får de i 
uppgift att rita och färglägga en passande bild. Många elever tycker om denna verksamhet och 
därmed kan den i vissa fall vara en givande uppgift, men som lärare bör man skärskåda denna 
verksamhet. Om syftet är att eleverna på detta undervisningssätt ska lära sig att lösa problem 
är det inte särskilt effektivt, eftersom de bara kan konstruera problem som de redan kan. Ingen 
utveckling i problemlösning sker. Att producera en passande bild blir den överordnade 
verksamheten och de lägre presterande är de som blir mest nöjda, samtidigt som de kan bli de 
stora förlorarna på längre sikt. För att arbetet med problemlösning ska bli meningsfullt för alla 
elever är det viktigt att läraren har ett klart syfte med undervisningen. Emanuelsson & 
Johansson (1995) menar att när eleverna konstruerar uppgifter i grupp eller på egen hand blir 
inlärningssituationen meningsfylld och eleverna kommer att lära sig berätta, förklara och 
argumentera på ett naturligt sätt som är ett av läroplanens mål. Eftersom eleven måste förstå 
vad de gör för att kunna formulera uppgifter kommer de att behärska området. 
 
Gruppen som arbetsform  
 
I slutet av 1960-talet införde en del lärare grupparbete som undervisningsmetod. Enligt 
Arfwedson (2002) visade det sig att eleverna upplevde denna nya arbetsform som positiv. Det 
resulterade i att under 1970-talet ville alla arbeta med grupparbete, vilket ledde till att 
eleverna kastades från grupparbete till grupparbete i det ena ämnet efter det andra. För 
eleverna blev det en ohållbar situation eftersom det blev omöjligt för dem att hålla isär alla 
arbeten. En annan problematik som uppstod var utrymmesbristen på skolorna eftersom alla 
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behövde tillgång till grupprum och extra lokaler. När Lgr 80 (en tidigare läroplan, vår anm.) 
kom var samarbete det centrala i skolan, trots detta återgick undervisningen till det mer 
traditionella. Under 1990-talet kommunaliserades grundskolan och en ny läroplan Lpo-94 
infördes som förespråkar arbete både självständigt och tillsammans med andra samt ett 
lustfyllt lärande. 
 
Stensaasen & Sletta (1997) menar att en grupp genomgår en utveckling i flera stadier, vilka 
kan beskrivas i fyra faser. Formandet är det första stadiet. Deltagarna i gruppen bekantar sig i 
denna fas med varandra och bildar sig en uppfattning om de uppgifter som gruppen ska 
utföra. Medlemmarna kan känna sig osäkra och upplever ibland ett visst obehag i denna första 
fas av utveckling. Det andra stadiet är stormandet, här rasar stormen. I stormandet 
uppkommer konflikter och individuella skillnader i gruppen. Ofta blir det en kamp om 
positioner och rollerna i gruppen. Normerandet är det tredje stadiet, här blir det mer klarhet 
och ordning i gruppen. Normer och regler utvecklas och roller definieras, även rollerna i 
gruppen bestäms. Utförandet är det fjärde och sista stadiet i utvecklingen. Efter att 
medlemmarna i gruppen har lagt den nödvändiga grunden i de tidigare stadierna kan nu 
gruppen koncentrera sig på uppgiften fullt ut. Målinriktat arbete kan därför komma igång i 
denna fas. När en grupp har gått igenom de stadier som här har beskrivits betyder inte det att 
alla problem är lösta. Det kan även i väletablerade grupper uppstå konflikter. Det gäller då att 
lägga upp en strategi för hur problem ska hanteras. 
 
Enligt Dysthe (2001) är interaktion och samarbete i ett sociokulturellt perspektiv helt 
avgörande för elevens fortsatta utveckling. Kunskap skapas genom samarbete i en kontext. 
Språket och kommunikationen är förutsättningar för människans lärande. Det är genom att 
lyssna, samtala, härma och samverka med andra som det lilla barnet skaffar sig kunskaper och 
färdigheter. Ahlberg (1995) menar att Vygotsky betonar den avgörande betydelse som språket 
har för lärandet. Vygotsky påstår att allt tänkande utvecklas i relationen med andra människor, 
det sociala samspelet är därför en förutsättning för utveckling och lärande. Det samspel som 
Vygotsky förespråkar kan enligt Ahlberg möjliggöras i undervisningen genom att elever får 
tillfälle att samarbeta i smågrupper. Ahlberg har i sin forskning riktat uppmärksamheten på 
problemlösning i grupp i matematik. Hon menar att vid problemlösning i smågrupper kan det 
finnas flera olika lösningsförslag, eleverna blir då tvungna att värdera förslagen. Eleverna 
övas därmed i att formulera och försvara sin egen uppfattning, lyssna på andra 
gruppmedlemmars åsikter och slutligen komma fram till ett gemensamt beslut. Den kunskap 
individen inte klarat på egen hand utan endast med hjälp av andra kan så småningom 
individen behärska själv tack vare gruppens samspel. Den verbala kommunikationen är 
mycket betydelsefull i denna process. Stensaasen & Sletta (1997) säger att grupparbete är ett 
aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som löser en gemensam uppgift eller deltar 
i en annan verksamhet tillsammans. God kommunikation betraktas som grundläggande för att 
ett samspel ska kunna äga rum. Elever i en grupp använder kommunikation för att bli eniga, 
skaffa information och utbyta tankar och idéer. Kommunikationen har en avgörande betydelse 
för det som förekommer i ett klassrum och i en grupp, för det sociala klimatet, för 
motivationen, för inlärningen och för både elevernas och lärarnas personliga utveckling och 
harmoni. Ahlberg (1991) menar att elever som samarbetar i grupp utnyttjar varandras 
färdigheter. När eleverna arbetar i grupp ansvarar de själva för det samtal som förs, till 
skillnad från den vanligt förekommande situation när läraren leder kommunikation i 
klassrummet. Eftersom läraren inte alltid finns tillhands i grupparbetet avviker elevens 
uppträdande från det typiska klassrumsbeteendet, genom att eleverna själva är kunskapskälla 
och att de på egen hand ska söka ny kunskap. 
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Lärarens roll vid grupparbete i matematik 
 
När elever löser problem tillsammans är det många faktorer som påverkar samarbetet menar 
Ahlberg (1991). Hur samarbetet kommer att fungera i en grupp beror till viss del på 
gruppsammansättning och gruppindelning. Vid indelning och sammansättning kan läraren ta 
hänsyn till gruppens storlek, kön, personligheten, homogen eller heterogen kunskapsnivå. 
Samarbetet kan även påverkas av hur kommunikationen är och vad det är för typ av problem 
som ska lösas. Ahlberg hävdar att det är en fördel om läraren delar in eleverna i grupper. När 
elever själva får göra indelningen väljer de ofta utifrån kriteriet att de vill arbeta tillsammans 
med bästa kompisen, vilket inte alltid medför ett gott samarbete. Arfwedson (2002) menar att 
då eleverna får chansen att välja själva är det bara några få elever som har möjlighet att göra 
ett fritt val och att det alltid finns de som blir över. Hur många medlemmar som ska ingå i 
gruppen anser Ahlberg (1991) bero på uppgiftens omfång. När en enklare uppgift ska lösas 
och tiden är begränsad är det förnuftigt att eleverna arbeta i par. Tre personer i gruppen kan 
fungera bra, men när uppgiften är omfattande och eleverna har en vana av att arbeta i grupp är 
fyra elever ett lämpligt antal. Fler än fyra gruppmedlemmar kan ge en sämre kvalité på 
kommunikationen eftersom det ges färre tillfällen för var och en att komma med inlägg. 
Svårigheter med att lyssna och behålla koncentrationen ökar också. Ju fler medlemmar som 
ingår desto högre krav ställs på den sociala organisationen, d.v.s. vem som ska tala och när 
man ska tala. Arfwedson (2002) anser att två faktorer begränsar gruppstorleken, nämligen 
kommunikationen och resurserna i gruppen. När gruppen är för stor uppstår dels rena kontakt- 
och kommunikationsproblem genom att man inte hör varandra eller inte kan se på samma 
figur. Dels kommer aktiviteten att bli ojämnt fördelad mellan medlemmarna i gruppen, vilket 
kan leda till att någon börjar syssla med andra saker. Samtidigt kan alltför små grupper råka ut 
för problemet att medlemmarna tillsammans inte har tillräckliga resurser och kunskaper för att 
lösa uppgiften eller för att uppgiften helt enkelt kräver fler deltagare. Undersökning har visat 
att samtliga grupper kan höja sin nivå när man nivågrupperar. Samtidigt finns det andra 
studier som hävdar att nivågruppering kan ha motsatt effekt. Grupper med betygsmässigt 
sämre elever kan känna sig utpekade varvid deras motivation blir sämre och på grund av det 
påverkas också resultatet. Det går följaktligen inte att entydigt säga att det är bra med 
nivågruppering, inte heller att det bör undvikas. Till en början anser Ahlberg (1991) att 
grupperna ska vara heterogena, d.v.s. hög- och lågpresterande elever ska vara tillsammans. 
Men så småningom är det lämpligt att ha homogena grupper, eftersom lågpresterande elever 
aldrig kan inta ledarrollen när de arbetar med högpresterande elever. Samtidigt kan mer 
kompetenta elever inte i samma utsträckning bli tillräckligt utmanande när de arbetar 
tillsammans med elever som har lägre kompetens, därigenom hindras inlärning. 
 
Arfwedson (2002) skriver att lärarens roll och uppgift skiljer sig åt i några avseenden från 
rollen som han eller hon har vid traditionell undervisning. I vilken utsträckning lärarrollen vid 
grupparbete går isär från den traditionella beror på elevernas erfarenhet och kunskap av 
grupparbete. När eleverna är ovana att arbeta i grupp kan lärarens strukturering och styrning 
av verksamheten ibland bli lika stor som vid lärarledd undervisning. Lärarens roll vid de 
grupparbeten där medlemmarna har en viss vana handlar till stor del om att handleda eleverna. 
Varje lärare måste forma sin egen modell för sitt lärararbete med hänsyn till sin egen kunskap, 
till klassen och till ämnet i undervisningen. Att som lärare finnas till hands för att vägleda, 
komma med idéer och motivera är viktigt menar Arfwedson. Det är också av vikt att ha 
kännedom om lärarens påverkan på gruppen, i vissa fall positivt och i andra negativt. Är 
eleverna vana vid att ha samtal med läraren är det sannolikt ingen risk att läraren stör med sin 
närvaro. Om däremot gruppen är van vid att läraren är en kontrollerande auktoritet kan 
lärarens deltagande få negativa konsekvenser på arbetet i gruppen. Ahlberg (1991) påpekar att 
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lärarens attityder och inställning till eleverna och deras samarbete är betydelsefullt för att få 
en fungerande gruppsamverkan. För att samarbetet i gruppen ska kunna fungera bör eleverna 
känna att läraren är intresserad av deras tankar och att läraren respekterar elevens synpunkter. 
Läraren ska vara ett stöd för eleverna, uppmuntra dem att lyssna på varandra och framförallt 
inspirera dem att våga framföra sina idéer och tankar. Ulin (1991) menar att hur elevernas 
kompetens och självförtroende utvecklas beror på lärarens intresse av matematik och 
erfarenhet av problemlösning. Även Löwing & Kilborn (2002) påpekar betydelsen av att 
läraren dels har klart för sig vilket syftet är med problemlösandet och dels att arbetet sker 
målinriktat. Det är även viktigt att läraren inte endast nöjer sig med ett korrekt svar utan också 
följer upp elevens strategier och väg fram till svaret. 
 
Ämnesprovet i matematik 
 
Ämnesprovet i matematik består av olika delar, vilka har till avsikt att pröva elevens 
kunskapsområde både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Tanken är att eleverna ska 
få möjlighet att visa sina kunskaper inom varje område på flera skilda sätt. Enligt Skolverket 
(2003/2004) kan anpassning av proven förekomma om det finns skäl, vilket kan vara då 
elevens förutsättningar blir ett hinder att nå ett visst mål. Anpassningen bör vara liknande den 
som ges vid andra provsituationer i skolan samt att de mål som avses bli prövade fortfarande 
blir prövade. När anpassning sker bör det beaktas vid bedömningen. Ämnesprovet innehåller 
allt från korta enstegsuppgifter till omfattande och mer utredande uppgifter. I det material som 
skickas till skolorna finns information om vilka hjälpmedel som eleven får använda sig av 
samt den ungefärliga tid som krävs för att genomföra provet. Det är viktigt att eleven får den 
tid som han eller hon behöver. En del av ämnesprovet i matematik består av en gruppuppgift. 
Gruppuppgiften är uppbyggd både utifrån matematikämnet och svenskämnet, vilket medför 
att eleverna får chansen att visa sina kunskaper både matematiskt och språkligt. Enligt 
Skolverket (2003/2004) är syftet med samverkan mellan matematik och svenska nödvändigt 
eftersom matematik och språk är beroende av varandra. Det behövs både ett matematiskt 
tänkande och en språklig förmåga för att lösa problem. Eleverna bör bli medvetna om att 
kunskap inte alltid går att klassificera till ett specifikt skolämne. Till sist underlättar 
samverkan för läraren eftersom det blir totalt sett färre delprov att arbeta med. I 
gruppuppgiften arbetar eleverna tillsammans i grupp, lämplig gruppstorlek anges i 
informationen till uppgiften men brukar vanligtvis vara mellan tre och fem elever. Uppgiften 
skiljer sig naturligtvis åt något från år till år men det centrala är att eleven ska använda sig av 
gruppens gemensamma kunskaper för att lösa problemet. Vid elevernas arbete i grupp är det 
väsentligt att studera processen, hur eleverna arbetar och kommer fram till lösningar. När 
läraren ska bedöma elevens arbete vid en gruppuppgift ska man observera bl.a. elevens 
förmåga att argumentera för sin lösning, elevens tilltro till sitt egna tänkande och elevens 
skicklighet att behärska det matematiska språk som krävs. Andra viktiga iakttagelser som bör 
göras då möjlighet finns är t.ex. skriver och sammanfattar eleven under gruppuppgiften, driver 
eleven arbetet framåt, håller eleven sig till ämnet, samarbetar eleven och lyssnar eleven på 
andra i gruppen. Naturligtvis är det även intressant att iaktta hur eleven kan nyttja sina 
kunskaper och färdigheter i matematik t.ex. visar eleven prov på god eller dålig 
begreppsuppfattning, nyttjar eleven överslagsräkning, använder eleven hjälpmedel och i så 
fall hur hanteras hjälpmedlet. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Vårt övergripande syfte är att undersöka hur lärare och elever ser på matematik och 
problemlösning i grupp. Våra frågeställningar är följande:  
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Hur lär man sig matematik enligt lärare och elever? 
 
Vilka faktorer är av betydelse för att grupparbete ska utveckla elevers lärande? 
 
Vad anser lärare om det nationella provet i matematik i år 5 och hur används och bedöms 
gruppuppgiften? 
 
På vilket sätt påverkar gruppen lärandet i matematik? 
 
Metod 
 
Urval 
 
Den empiriska undersökningen genomfördes på skolor där vi tidigare har gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Grunden till detta var att vi var bekanta med skola, personal 
och elever, vilket underlättade när grupperna skulle sättas samman inför gruppuppgiften. En 
annan anledning till detta val var att eleverna känner sig trygga tillsammans med oss, vilket är 
av stor betydelse vid genomförandet av en observation. Under vecka 47 genomfördes den 
empiriska undersökningen. Två lärare i år 5 intervjuades på två olika skolor i en kommun i 
Västerbottens län. Observationen gjordes i de klasser där lärarna arbetar. Två elevgrupper från 
varje klass utsågs i samråd med respektive lärare. Vi ville ha en kunskapshomogen och en 
kunskapsheterogen grupp från varje klass för att kunna observera samarbetet i de olika 
grupperna. Elever har därmed observerats i fyra grupper med fyra elever i varje. Efter 
observationen besvarade varje elev en enkät. Därefter utsågs en elev ur varje grupp för en 
djupintervju. Till intervjun valdes två elever som varit mycket delaktiga i problemlösningen 
och två elever som inte deltagit lika aktivt i uppgiften.  
  
Datainsamlingmetoder 
 
I vår undersökning har vi använt lärarintervjuer, observationer, enkäter som elever besvarat 
samt elevintervjuer. Anledningen till att vi gjorde en lärarintervju var för att få en djupare 
förståelse för lärares syn på grupparbete i matematik samt att en intervju ger möjligheten att 
ställa följdfrågor. Intervjufrågorna (se bilaga 1) till lärarna bestod i hur den dagliga 
matematikundervisning ser ut, deras syn på nationella provet i matematik, samt hur de 
genomför och bedömer en gruppuppgift. Observationen utfördes när elever i grupp fick i 
uppdrag att lösa en gruppuppgift (se bilaga 2). Vi önskade med observationen se hur elever 
arbetar i grupp, hur kommunikationen och samarbetet fungerar samt att få pröva hur en 
bedömning av eleven i grupp utförs. Elevenkätens (se bilaga 3) syfte var att få elevens syn på 
ämnet matematik, elevens syn på hur arbetet i gruppen fungerar, delaktigheten i 
gruppuppgiften, hur det är att arbeta i grupp och vad de lär sig vid grupparbete i matematik. 
Med elevenkäten fick alla elever möjlighet att framföra sin åsikt om gruppuppgiften och dess 
arbete. Anledningen till att en elevintervju (se bilaga 4) genomfördes var att få veta när eleven 
anser att hon eller han lär sig matematik bäst, hur eleven anser att arbetet i gruppen fungerade, 
hur stor delaktigheten var samt om eleven lär sig någonting vid grupparbete i matematik. Med 
elevintervjun fick vi en djupare förståelse för elevens uppfattning om problemlösning i grupp.  
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Procedur 
 
Här nedan beskrivs hur vi har gått tillväga vid insamlingen av materialet från 
lärarintervjuerna, observationen av elevgruppen, enkäten samt elevintervjuerna.  
 
Lärarintervju 
 
Intervjun var upplagd som en halvstrukturerad intervju, där det fanns fasta frågeområden och 
fasta frågor, däremot förekom inga bestämda svarsalternativ. När intervjun genomfördes 
användes bandspelare, papper och penna. Lärarintervjun gjordes innan gruppobservationerna 
för att få en djupare inblick hur läraren bedriver sin matematikundervisning med grupparbete 
som utgångspunkt. En ytterligare anledning var för att samråda med läraren om 
gruppsammansättning och gruppindelning av eleverna. Under intervjun satt vi avskilt med 
respektive lärare. En av oss ledde samtalet medan den andra förde anteckningar och skötte 
bandspelaren. Intervjuerna tog ca 35 minuter med vardera lärare. Efter intervjuerna 
sammanställdes data för att sedan kunna analyseras.  
 
Gruppobservation 
 
Eleverna fick i uppdrag att lösa en uppgift i grupp, uppgiften är hämtad från nationella provet 
i matematik 1999. I den ursprungliga gruppuppgiften skulle eleverna välja mellan tre olika 
alternativ. Alternativen var att bestämma resmålet för utflykten och kostnaden för detta, 
planera mellanmål till utflykten och dess kostnad eller planera och beräkna lunchen under 
utflykten. Eftersom vi ville att alla elever skulle genomföra samma uppgift fick de planera och 
beräkna lunchen under utflykten. Grupperna var fyra stycken och bestod av fyra elever i varje. 
Eleverna fick använda sig av penna, papper och miniräknare. Eleverna löste uppgiften i ett 
avskilt grupprum där de inte blev störda. Det tog mellan 20-30 minuter för grupperna att 
genomföra uppgiften. Elevernas kommunikation kring problemlösningen spelades in på en 
bandspelare. Vid observationen förde vi anteckningar. Efter observationen sammanställdes 
data för att kunna analyseras. 
 
Elevenkät 
 
Efter observationen fick alla som deltagit i gruppuppgiften besvara en enkät som bestod av 
sex frågor. Enkäten sammanställdes för att kunna analyseras. I resultatet har vi valt att 
redovisa de enkätfrågor som känts relevanta för vår undersökning. 
 
Elevintervju 
 
En elev från varje observationsgrupp valdes ut för en djupintervju. Intervjufrågorna bestod av 
fasta frågor men däremot fanns inga förutbestämda svarsalternativ. Intervjun spelades in på 
bandspelare. Även vid detta samtal satt vi i ett avgränsat rum för att slippa bli störda. En av 
oss ledde samtalet medan den andra skötte bandspelaren. Intervjun tog ca 10 minuter per elev. 
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Resultat 
 
Lärarintervju  
 
Vi har valt att i löpande text redovisa intervjuerna med lärarna. Lärarna benämns inte med 
namn utan vi kallar dem för Lärare 1 respektive Lärare 2. För att lättare kunna förstå och följa 
lärarnas svar har vi valt att först redovisa varje lärare för sig och därefter kommer en kort 
sammanfattning av likheter och skillnader mellan lärarna. Svaren är sammanställda under tre 
skilda rubriker, vilka representerar de övergripande intervjufrågorna (se bilaga 1).     
 
Den dagliga matematikundervisningen 
 
Lärare 1 har fyra matematiklektioner i veckan varav matematikboken används vid tre av dessa 
tillfällen. Matematikboken är det centrala under lektionen, trots detta vill läraren att räkningen 
i boken inte ska bli ett evigt tragglande utan väljer att stryka en del uppgifter. Läraren är 
medveten om att matematikboken inte är lika lämplig för alla elever och därför får eleverna 
vid ett tillfälle i veckan möjlighet att spela matematikspel, lösa mattegåtor och problem. 
Eleverna har läxa i matematik varje vecka, läxan består av logiska uppgifter som inte är 
hämtade från elevens mattebok. Eftersom eleverna befinner sig på individuella ställen i boken 
ger en gemensam läxa möjligheten att efteråt redovisa och diskutera sina tankegångar. Det 
matematiska språket och elevens lärande utvecklas när elever får möjlighet att inför varandra 
redovisa hur de löst uppgiften. Läraren skulle vilja att det fanns mer tid att tillsammans med 
andra matematiklärare fördjupa sig i både arbetsformer och uppgifter inom ämnet matematik. 
Lärare 1 påpekar att ett samarbete mellan lärare skulle bidra till att undervisningen fick en röd 
tråd under elevens skolgång, men tyvärr kräver ett sådant samarbete mycket tid och den tiden 
saknas.  
 
Lärare 2 arbetar i en åldersblandad klass med elever från år 5 och 6. De har tre 
matematiklektioner i veckan. Lektionerna börjar vanligtvis med en genomgång på tavlan och 
därefter får eleverna räkna i sin mattebok på det ställe de befinner sig, vilket är olika för olika 
elever. Varje vecka har eleverna matteläxa som består av ett visst antal uppgifter från boken. 
Läxan är individuell eftersom läraren tillsammans med eleven bestämmer hur mycket de ska 
räkna hemma. Detta framhålls som positivt eftersom eleven får öva sig i att ta eget ansvar. 
Lärare 2 skulle regelbundet vilja jobba med praktiska uppgifter i matematik men det är svårt 
att få tillfälle till ett sådant arbetssätt eftersom eleverna är på individuella nivåer och sällan 
befinner sig på samma ställe i matematikboken som en klasskamrat. Ytterligare faktorer som 
hindrar ett laborativt inslag i matematikundervisningen är att det idag inte fungerar rent 
schematekniskt samt att tiden inte räcker till eftersom det krävs mycket planering.     
 
Sammanfattningsvis domineras båda lärarnas matematikundervisning av räkning i 
matematikboken. Lärarna skulle önska att det fanns mer tid till att arbeta i grupp och på ett 
laborativt arbetssätt. En del i matematikundervisningen som skiljer de båda lärarna åt är 
matteläxan. Läxan hos Lärare 1 är gemensam för alla elever och består av logiska uppgifter 
som de får möjlighet att diskutera kring. När de får redovisa sina lösningar ger det övning i 
matematisk kommunikation och eleverna lär sig argumentera för sin lösning. Matteläxan hos 
Lärare 2 är hämtad från boken, vilket medför att varje elev får uppgifter där han eller hon 
befinner sig. Uppföljningen av läxan sker i form av att läraren rättar.  
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Nationella provet i matematik 
 
På den skola Lärare 1 arbetar är nationella provet i matematik obligatorisk. Det nationella 
provet är meningsfullt både för elev och för lärare eftersom det visar hur elevens förståelse 
inför matematik är och hur läraren lyckats med undervisningen samt om målen har nåtts. 
Syftet med nationella provet är att få en nationell kontroll över matematikkunskapen, läraren 
hävdar att provet ska vara likvärdigt över hela landet. Det nationella provet har även en 
diagnostisk funktion eftersom det ger ett tillfälle att fånga upp de svaga eleverna och kunna 
erbjuda dem extra stöd. Läraren påpekar att det nationella provet bör rättas av två lärare för att 
bedömningen av eleven ska bli så rättvis som möjlig. Lärare 1 anser att rättningen av 
nationella provet skulle bli mer objektiv och noggrann om provet rättades och bedömdes på 
central nivå. Den rättningen som idag sker av proven är både arbetsam och tidskrävande.  
 
Lärare 2 berättar att nationella provet i matematik är obligatoriskt på skolan. Nationella provet 
är till för att fånga upp de elever som inte har uppnått målen och att se vilken förståelse 
eleverna har i matematik. Läraren har gjort nationella provet ett antal gånger och tycker att 
provet har blivit lättare och lättare de senaste åren, det finns egentligen inget belägg för detta 
utan det är bara en känsla som finns. För att underlätta arbetet med nationella provet fördelar 
lärarna på skolan ämnesproven mellan sig. Lärare 2 är ansvarig för ämnesprovet i matematik 
medan andra lärare tar hand om svenskan och engelskan. I år går det endast nio elever i år 5 
därmed är inte det nationella provet ett betungande arbete vare sig vad det gäller 
genomförandet eller bedömningen. Det enda problemet som måste lösas är vem som tar hand 
om undervisningen för eleverna i år 6 under den tid som eleverna i år 5 genomför nationella 
provet.  
 
Sammanfattningsvis är nationella provet obligatoriskt på båda skolorna. Lärarna menar att 
syftet med provet är att fånga upp de svaga elever som inte når målen och därmed kunna 
erbjuda dem extra stöd. Lärare 1 anser också att ett syfte med nationella provet är att få en 
nationell kontroll över kunskaperna i matematik, eftersom det är lätt att bli hemmablind. Både 
Lärare 1 och Lärare 2 får hjälp av andra lärare vid genomförandet och bedömningen, vilket 
kan vara positivt eftersom lärarna menar att både genomförandet och bedömningen av elevens 
prestation i nationella provet är krävande. 
 
Gruppuppgiften och bedömningen 
 
Gruppuppgiften är inte obligatorisk på den skola Lärare 1 arbetar, därför skiljer det sig från år 
till år om gruppuppgiften genomförs i år 5. En av orsakerna till att de vissa år inte genomförs 
är att det krävs att samma lärare observerar alla grupper. En annan lärare måste då ansvara för 
undervisningen för de övriga eleverna i klassen, tyvärr saknas oftast dessa extra 
personalresurser. En ytterligare anledning till att gruppuppgiften inte alltid görs beror till stor 
del på tidsbristen. Att genomföra, analysera och bedöma en gruppuppgift tar väldigt mycket 
tid allra helst när klassen består av många elever. Gruppuppgiften är givande för att man får 
höra elevernas matematiska resonemang och se hur de fungerar i den sociala samvaron, detta 
tror Lärare 1 är en av anledningarna till att uppgiften finns med i nationella provet. I klassen 
förbereds inte eleverna på någon liknande gruppuppgift från tidigare nationella prov. När 
elever ska delas in i grupper inför en gruppuppgift finns det många faktorer att ta hänsyn till. 
Gruppindelning görs genom att nivågruppera eleverna, förklaringen är enligt läraren att skulle 
en duktig mattetänkare vara tillsammans med en svag elev leder det till att den duktiga styr 
hela arbetet och den svaga varken tar eller får chansen att visa sin kunskap. Ingen hänsyn tas 
till könsperspektivet vid indelning av grupper vilket medför att det ibland enbart är flickor 
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respektive pojkar i en grupp och vid vissa tillfällen är det blandade grupper. Läraren anser att 
gruppens arbete inte påverkas av hur könsfördelningen ser ut. En lagom gruppstorlek är tre 
eller max fyra elever, när gruppen blir större leder det många gånger till sämre 
koncentrationen bland vissa elever. Arbeta tillsammans i grupp ger eleverna bred kunskap, 
framförallt lär de sig använda det matematiska verktyget i ett större sammanhang. Vid 
bedömningen av eleverna i grupp skrivs ett löpande protokoll dessutom används 
bedömningsunderlaget som följer med nationella provet. Det är viktigt att tänka på 
terminologin, den matematiska förståelsen och processen fram till svaret vid bedömningen av 
varje enskild elev. Även den sociala biten är betydelsefull, nämligen att kunna lyssna, ta till 
sig idéer och tankar av andra och komma överens om ett gemensamt svar.    
 
Gruppuppgiften är inte obligatorisk där Lärare 2 jobbar, vilket gör att gruppuppgiften inte 
genomförs på denna skola. Anledningen till detta är inte att tiden saknas utan att läraren anser 
sig redan veta hur en sådan här typ av uppgift kommer att lösas och vem av eleverna som 
kommer att leda och styra arbetet. Ytterligare en orsak till att gruppuppgiften hoppas över är 
bristen på elever, eftersom det endast går nio elever i klassen kan det vara svårt att sätta 
samman bra och rättvisa grupper. För att alla elever ska få chans att visa sin kunskap bör 
grupperna nivågrupperas, även detta är komplicerat i en klass som består av så få elever. Det 
är även svårt att gruppera dem efter kön av den orsak att det ibland kan vara övervägande fler 
pojkar eller flickor. Läraren tycker trots detta att könsperspektivet bör finnas med i beaktning 
eftersom att erfarenheten säger att när tysta flickor får jobba tillsammans vågar fler komma 
till tals vilket ofta leder till ett bättre samarbete. Lämplig gruppstorlek är tre elever, eftersom 
då kan alla vara delaktiga och tillföra sin kunskap i arbetet. Om gruppen är för stor är det lätt 
att vissa elever får svårigheter att koncentrera sig. Lärare 2 hävdar vidare att vissa år har 
gruppuppgiften i nationella provet inneburit att fem elever ska samarbeta och då är det svårt 
att sätta samman grupper när klassen är liten. Anledningarna till att gruppuppgiften finns med 
i nationella provet tror läraren är att eleverna ska lära sig samarbeta, argumentera, använda sitt 
matematiska språk samt att eleverna ska bli uppmärksammad på att olika metoder kan 
användas för att lösa uppgiften. Läraren anser sig kunna bedöma elevens argumentations- och 
problemlösningsförmåga under matematiklektioner och vid diskussioner med varje elev. 
Lärare 2 har genomfört gruppuppgiften på en annan skola. Erfarenheten säger att det finns 
svårigheter med att bedöma elevens arbete i grupp, vilket skulle kunna bero på att de inte var 
vana vid grupparbete i matematik. Det blir oftast elevens sociala kompetens som framkommer 
i en gruppuppgift än den matematiska kunskapen. Vid genomförandet av gruppuppgiften 
användes bedömningsunderlaget som följer med nationella provet, vilket innebär att läraren 
bl.a. observerar hur eleven lyssnar, förstår, argumenterar, klarar av matematiska beräkningar 
och samarbetar.  
 
Sammanfattningsvis är inte gruppuppgiften obligatorisk på någon av de skolor som lärarna 
arbetar. Det skiljer sig från år till år om Lärare 1 genomför gruppuppgiften och orsaken är att 
det krävs så mycket tid att det inte alltid är genomförbart. Lärare 2 genomför inte 
gruppuppgiften, vilket beror på att eleverna är så få att det inte finns möjlighet att göra rättvisa 
grupper samt att läraren tror sig veta hur en sådan här typ av uppgift kommer att lösas. Båda 
lärarna anser att vid gruppindelning bör man nivågruppera eleverna för att alla elever ska få 
möjlighet att komma till tals. Storleken på gruppen menar båda lärarna ska vara tre eller fyra 
elever, blir gruppen större anser de att vissa elever får svårigheter att koncentrera sig. Lärare 1 
tar ingen hänsyn till könsperspektivet vid indelning i grupper, Lärare 2 menar dock att finns 
möjligheten att gruppera efter kön bör man speciellt tänka på att de tysta flickorna får arbeta 
tillsammans. Vid bedömningen tycker båda lärarna att det är viktigt att se till elevens 
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matematiska beräkningar, hur eleven kan lyssna och förstå andra, hur samarbetet i gruppen 
fungerar och om eleven kan argumentera för sitt tänkande.  
 
Gruppobservation 
 
Gruppuppgiften går ut på att gruppen ska planera lunch till en utflykt för sin klass. Lunchen 
ska bestå av korv och potatismos, de får en prislista på olika varor för att de tillsammans ska 
kunna bestämma vad som ska köpas. Prislistan består av olika sorters korv och olika drycker 
samt potatismos och äpple. Varje elev får 4 kronor 50 öre från skolan. Eleverna ska motivera 
vad de väljer, vad det kostar och hur mycket var och en eventuellt ska betala (se bilaga 2). 
Problemet är en öppen uppgift vilket betyder att det inte bara finns ett rätt svar. Öppna 
uppgifter gynnar gruppens kommunikation och samarbete. Vi har valt att redovisa varje grupp 
för sig med ett utdrag från elevernas diskussion. Eleverna benämns inte vid namn utan kallas 
för Elev X, där X är en bokstav. 
   
Grupp 1  
 
Gruppen är kunskapsheterogen och består av två flickor och två pojkar. Elev S och L är 
flickor och Elev V och M är pojkar, dessa elever undervisas av Lärare 1. Här följer ett utdrag 
ur gruppobservationen: 
 
Elev S: Alltså blir det 59:50 plus 12:30 plus 12:30 plus 1:23 
Elev L: Ska man ta delat med eller minus? 
Elev V: Det blir 85:33 
Elev L: Jag har en tioöring hemma och den är jätteful! 
Elev S: Hur fick du det till 85:33?  
Elev V: Ja men jag räknade det i huvudet, först örena som blir 50 plus 30 plus 30 plus 23 och 
det blir 133. Sen räknade jag ihop kronorna och det blir 84. Sen plussade jag ihop allt och då 
blev det 85:33  
Elev S: Ja då fattar jag. 
Elev M och Elev L är tysta. Elev M leker med ett sudd och börjar skala suddet. 
 
I denna grupp är det Elev S och Elev V som står för de matematiska uträkningarna, de 
använder sig av ett matematiskt språk. Dessa båda elever argumenterar för sina tankar, håller 
sig till uppgiften och styr arbetet. Medlemmarna i denna grupp är inte särskilt realistiska 
eftersom de hela tiden strävar efter att kostnaden ska bli så låg som möjlig. De tänker inte på 
hur mycket de behöver inhandla till lunch för att alla i klassen ska bli mätta. Elev L och Elev 
M följer diskussionen mellan Elev V och Elev S men är inte delaktiga i själva uträkningen. 
Elev L har svårigheter med att hålla sig till ämnet och försöker att få de övriga kamraterna att 
diskutera annat än den tilldelade uppgiften, i vissa fall lyckas hon få med sig Elev M medan 
Elev V och Elev S är koncentrerade på att lösa uppgiften.   
 
Elev L: Mjölk! 
Elev V: Nej! 
Elev S: Ska vi köpa falukorv, hotdog eller varmkorv? Jag tycker varmkorv… oj 99:90 för 
dyrt! 
Elev L: Jag tycker vi ska köpa mjölk! 
Elev V: Hotdogs är det enda vi har råd till. 
Elev L: Vi köper mjölk! 
Elev M: Då köper vi hotdog! 
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Elev L: Vi köper mjölk! 
 
Elev L försöker komma med idéer om vad som ska handlas men nonchaleras av gruppen, trots 
detta ger hon sig inte utan fortsätter under i stort sett hela observationen. Det visade sig vid 
observationen att eleverna gärna jobbar i par istället för i hela gruppen. Elev S och Elev V 
anteckningar under tiden som de löser uppgiften. Elev L och Elev M gör inga uträkningar 
utan skriver av det de andra har antecknat. Elev S använder sig av miniräknaren medan Elev 
V tycker att det är lättare att använda huvudräkning. 
 
Grupp 2 
 
Gruppen är kunskapshomogen och består av två flickor och två pojkar. Elev B och Elev P är 
flickor och Elev C och Elev G är pojkar, dessa elever undervisas av Lärare 1. Här följer ett 
utdrag ur gruppobservationen: 
 
Elev B: Vi måste bestämma vilken korv vi ska köpa. Falukorven kostar 30:10 per kilo, det är 
för dyrt! 
Elev C: Nä det tar vi inte. Vi kan köpa hotdogs. 
Elev P: Ja vi köper 3 stycken, om vi har två fröknar. Då blir vi 23 stycken.  
Elev B: Då får vi mer pengar från skolan.   
Elev G: Jag räknar ut hur mycket vi får från skolan… det blir 103:50 från skolan.  
Elev P: Jag fick också det till 103:50 
Elev G: Jag tycker att man ska få 3 korvar var. 
Elev B: Nä, jag tycker att vi ska snåla så blir det billigare, en halv korv räcker.  
Elev P: Jag tycker två stycken är lagom. Alla orkar inte äta tre korvar. 
Elev G: Ok två blir nog lagom.  
 
I denna grupp är alla med i ett matematiskt resonemang. Alla i gruppen lyssnar på varandra 
och vill få en förståelse för hur man kan lösa uppgiften på bästa sätt. Det visar sig att 
samarbetet är gott och att eleverna håller sig till problemet. Alla använder sig av 
miniräknaren som hjälpmedel och anteckningar under tiden.  
 
Elev B: Jag tycker vi ska köpa äpplen! 
Elev P: Hur många äpplen är ett kilo? 
Elev B: Ett äpple får väga 100 gram.  
Elev G: Då får vi 10 stycken på ett kilo. 
Elev P: Då köper vi 3 kilo äpplen! 
Elev C: Alla tycker inte om äpplen, det finns de som är allergiska!  
Elev B: Vi köper 3 kilo ändå! 
Elev P: Man kan ju äta dem någon annan dag! 
 
Denna grupp försöker vara realistiska, när de inte vet hur mycket äpplen ett kilo består av 
diskuterar de med varandra för att komma fram till ett rimligt svar. Det finns en matematisk 
förståelse i deras sätt att resonera. Elev B är den person som till en början styr arbetet för att 
gruppen ska komma igång med att lösa uppgiften, hon är även den elev som driver arbetet 
framåt när svårigheter uppstår. Under diskussionerna kunde vi inte se någon tydlig ledare utan 
alla gruppmedlemmar tar ansvar och visar stor delaktighet. 
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Grupp 3 
 
Gruppen är kunskapsheterogen och består av två flickor och två pojkar. Elev Ö och Elev J är 
flickor och Elev A och T är pojkar dessa elever undervisas av Lärare 2.  
 
Här nedan följer ett utdrag ur observationen: 
 
Elev Ö: Då köper vi 20 liter mjölk för det bli lättast… Då blir det ju inga decimaler! 
Elev A: Ok, det blir 20 gånger 6:50… 130 kronor. 
Elev Ö: Då blir det alltså 130 plus 189:50 vi ska räkna ut. 
Elev A: Det blir 319:50 att betala. 
Elev Ö: Nu kan vi dela det med 20 då! 
Elev J: Vad har du skrivit nu? 
Elev Ö: Det är detta vi ska handla till utflykten. 
Elev A: Vi ska alltså handla en förpackning potatismos, 1 kilo falukorv, 40 varmkorvar och 
20 liter mjölk. Det blir 319:50. 
Elev Ö: J du kan skriva av det jag har skrivit här! 
 
I denna grupp är det Elev Ö och Elev A som står för argumentationen, det matematiska 
resonemanget och styr arbetet. De försöker få med alla i gruppen men lyckas inte och ger till 
slut upp. Uppgiften löser Elev A och Elev Ö själva, kommunikationen sker därmed nästan 
enbart mellan dessa elever. Elev T sa ingenting under hela gruppuppgiften och han skrev 
heller inte några anteckningar. Elev J är till en början nyfiken på vad de andra gör men visar 
ingen större matematisk förståelse utan blir tillsagd att skriva av de anteckningar Elev Ö har 
gjort och är nöjd med det.  
 
Grupp 4    
 
Gruppen är kunskapshomogen och består av tre pojkar och en flicka. Elev D, Elev Å och 
Elev R är pojkar och Elev K är en flicka dessa elever undervisas av Lärare 2. Här följer ett 
utdrag ur observationen: 
 
Elev D: Hur mycket äter en vanlig elev? Äter en elev typ 1 kilo falukorv. 
Elev Å: Om vi köper två paket hotdog då blir det 20 korvar. 
Elev R: Vi måste räkna med läraren. Så det blir bra med 20 stycken! Då måste vi räkna ut 20 
gånger 4:50 …det är 90 kronor. 
Elev D: Vadå gånger 20… jag fattar inte! 
Elev R: Vi får ju 4:50 för läraren också! 
Elev Å: Då har vi alltså 90 kronor.  
 
I denna grupp är det Elev Å och Elev R som samarbetar och utför de matematiska 
beräkningarna. Elev D är lite osäker och tror inte att de skulle kunna lösa uppgiften, han har 
problem att följa med i det matematiska samtalet men visar ändå ett intresse att delta och 
tillföra diskussionen. Det finns ingen klar ledare som styr arbetet i gruppen. Ingen skriver 
anteckningar under uträkningen av uppgiften däremot skriver alla elever ner det slutgiltiga 
svaret. Elev R och Elev Å använder sig av miniräknare medan de andra väntar på att få 
svaret. 
 
Elev R: Vi hade 90 kronor för skolan. 
Elev D: Det fattas 7 kronor 
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Elev Å: Det får R betala!  
Elev D: Ja! 
Elev R: Nä, det får K betala… hon har varit tyst hela tiden. 
Elev K: Nähä! 
Elev D: Jo, du är ju typ rik… så du kan betala! Äh vi tar det här nu. Nu är vi klara! 
 
Observationen visar att Elev K inte deltog i resonemanget fram till lösningen av problemet. 
Detta uppmärksammar de andra gruppmedlemmarna och tycker att hon ska betala för att hon 
inte har deltagit. Hennes nekande svar blir den enda kommentaren under hela 
gruppuppgiften. Gruppen räknar inte ut hur mycket var och en ska betala. 
 
Sammanfattningsvis kommer alla fyra grupper fram till en matematisk uträkning av 
uppgiften. Eftersom gruppuppgiften är öppen blev gruppernas svar olika men korrekt lösta. 
Delaktigheten varierar från grupp till grupp. Det är endast eleverna i den kunskapshomogena 
grupp 2 som visar lika stor delaktighet och tillsammans löser uppgiften, när det uppkommer 
problem diskuterar gruppen tillsammans fram en lösning. Vid en jämförelse med grupp 4 
som också är kunskapshomogen visar det sig att samarbetet inte är lika stort som i grupp 2. I 
grupp 4 är det tre elever som löser uppgiften och därmed kommunicerar. Anledningen till att 
Elev K i grupp 4 inte deltar kan bero på att hon är en tyst flicka som inte heller hörs under 
vanliga matematiklektioner. I de kunskapsheterogena grupperna 1 och 3 fungerar samarbetet 
och kommunikationen mindre bra. Det visar sig att grupparbetet blir mer i form av en 
paruppgift, där de två kunskapsstarka eleverna i båda grupperna dominerar och styr arbetet. 
Vid vår observation är två elever inte alls är delaktiga i gruppuppgiften, tre elever är lite 
delaktiga, två elever är mycket delaktiga och nio elever anser vi är väldigt mycket delaktiga 
(se bilaga 5, diagram 1).      

 
Elevenkät 
 
Vi har valt att redovisa de svar från elevenkäten som känns relevanta för den här 
undersökningen. Frågorna är varför eleven lär sig matematik, hur arbetet fungerade i 
gruppen, elevens delaktighet samt om eleven lär sig något när han eller hon jobbar i grupp i 
matematik. Resultatet redovisas under skilda rubriker och till stöd finns några elevers egna 
uttalanden från enkäten, alla uttalanden redovisas inte eftersom flera svar var likvärdiga. 
 
Jag lär mig matematik 
 
I elevenkäten svarar eleverna att de lär sig matematik för att: 
Det är bra att kunna, man har mycket nytta av det när man blir äldre. 
Det är bra för framtiden om man har bra betyg får man lättare jobb. 
Det kommer att komma till användning när jag blir äldre och går i högre klasser. Det är 
även kul. 
För att man ska kunna räkna. Man kan behöva det på fritiden t.ex. när man handlar. 
För att kunna räkna uppgifter som vi får i skolan och för att få bättre jobb. 
 
Det är endast en elev som anser att man lär sig matematik för att kunna ha nytta av det i det 
vardagliga livet, nämligen när man handlar. De övriga eleverna svarar att de lär sig 
matematik för att ha användning av det under matematiklektionerna och för att kunna få ett 
bra betyg. Ett bra betyg i matematik tror eleverna leder till att de lättare kan få ett jobb i 
framtiden.  
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Arbetet i gruppen 
 
Enligt enkätsvaren anser fem elever att arbetet fungerade bra och elva elever tycker att 
arbetet fungerade mycket bra (se bilaga 5, diagram 2). Ingen av eleverna tyckte att det 
fungerade mycket dåligt eller dåligt. Några elevers kommentarer till varför arbetet fungerade 
bra är:  
Gruppen var bra 
Alla i gruppen var engagerade i uppgiften 
Vi kom överens 
Samarbetet var bra 

 
Några elevers kommentarer till varför arbetet fungerade dåligt är: 
Det var lite surrigt 
Alla pratade i mun på varandra 
Ibland när vi inte förstod varandra 
 
Eleverna kommenterar endast samarbetet som någonting bra eller dåligt i grupparbetet, 
matematiken nämner eleverna inte alls. Eleverna anser att arbetet fungerar bra när samarbetet 
är gott och alla kommer överens. Arbetet är dåligt då det är många som pratar i mun på 
varandra. Enligt enkäten anser alla elever att arbetet fungerar bra eller mycket bra, vilket vi 
tycker är intressant att jämföra med vår observation. Under observationen syntes det relativt 
tydligt att arbetet inte fungerade lika bra som eleverna påstår i enkäten.   
 
Delaktighet i gruppens arbete 
    D
Fem av eleverna känner sig mycket delaktiga och elva elever känner sig väldigt mycket 
delaktiga. Ingen av eleverna anser att de är lite eller inte alls delaktiga i gruppens arbete (se 
bilaga 5, diagram 3). Detta är intressant att jämföra med vår observation. Observationen ger 
en annan bild av elevernas delaktighet. Två elever är inte alls delaktiga, tre elever är lite 
delaktiga, två elever är mycket delaktiga och nio elever är väldigt mycket delaktiga.   
 
Matematiklärandet i gruppen 
                     
Femton av eleverna anser att de lär sig matematik vid ett grupparbete och en elev tycker att 
ingen matematisk kunskapsinhämtning sker (se bilaga 5, diagram 4). Några elevers 
kommentarer till varför de lär sig matematik i grupp är: 
För att man får jobba med andra och får in nya idéer i gruppen. 
För att det kanske är något nytt som jag aldrig har gjort. 
Jag lär mig av andra. 
 
Elevens kommentar till varför man inte lär sig någon matematik i grupp är:  
Det var inte så mycket som jag inte redan kunde i matte och det är svårt när många ska 
samarbeta. 
 
Elevernas kommentar till vad de lär sig i matematik vid ett grupparbete är att de kan få 
kunskap av varandra. Eleven som anser att ingen kunskap inhämtas vid en gruppuppgift i 
matematik hävdar att det är svårt att samarbeta i en grupp samt tycks redan ha goda kunskaper 
i ämnet.  
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Elevintervju 
 
Vi har valt att i löpande text redovisa intervjuerna med eleverna (se bilaga 4). För att få en 
tydlig bild av eleven redovisas intervjusvaren med varje elev under en egen rubrik. Eleverna 
namnges inte med sitt rätta namn utan vi använder samma benämning som i observationerna. 
 
Elev L 
 
Elev L jobbar i grupp 1 som är kunskapsheterogen. Hon anser att man lär sig matte när någon 
annan förklarar och visar för henne hur man räknar. Hon tycker också att beskrivningar som 
finns i matematikboken är till stor hjälp när hon lär sig matematik. Gruppuppgiften tycker hon 
är givande eftersom det är roligt att arbeta tillsammans i grupp och att det är ett ovanligt 
inslag i matematikundervisningen. Hon menar att problemlösning i grupp bör finnas med 
oftare eftersom räkning i boken på sikt kan bli enformigt. Arbetet i gruppen fungerar ganska 
bra förutom när alla pratar samtidigt. Elev L känner att hon var relativt delaktig i gruppens 
arbete men hon anser sig ha blivit nonchalerad då hon föreslog att gruppen kunde inhandla 
mjölk. Två elever dominerar arbetet och därmed fick inte alla gruppmedlemmar bestämma 
lika mycket, vilket Elev L upplever som orättvist. Hon tycker ändå att alla i gruppen fick 
bestämma minst en sak var i uppgiften. Elev L upplever inte att hon lär sig speciellt mycket 
matematik när hon jobbar i grupp, däremot utvecklas den sociala kompetensen. 
 
Elev B 
 
Elev B arbetar i grupp 2 som är kunskapshomogen. Hon menar att matematik lär man sig 
främst på lektionerna vid räkning i boken, även i det vardagliga livet anser hon att 
matematikkunskaper kan inhämtas speciellt när man handlar. Hon tycker att gruppuppgiften 
var meningsfull och rolig eftersom det inte fanns en förutbestämd lösning. Gruppen fick 
istället själv fantisera ihop ett relevant svar. Samarbetet i gruppen fungerar utmärkt eftersom 
alla fick möjlighet att säga sin åsikt samt att det inte blev många onödiga diskussioner. En av 
förklaringarna till att gruppens arbete gick så bra är att alla i gruppen tänker ganska lika. Hon 
tycker att hennes delaktighet var stor och anser att hon fick chansen att säga vad hon ville, 
vilket Elev B menar att hon alltid gör. Alla gruppmedlemmar deltog ungefär lika mycket, 
Elev C tillförde dock inte lika mycket i diskussionerna. Samarbete är något man lär sig vid ett 
grupparbete i matematik, att utnyttja varandras matematikkunskaper blir extra viktigt i en 
grupp och något man kan dra nytta av. 
 
Elev A 
 
Elev A ingick i grupp 3 som är kunskapsheterogen. Han tycker att matematikkunskaper 
inhämtas när han räknar i matteboken, både hemma och på lektionerna. Gruppuppgiften är 
annorlunda eftersom klassen inte vanligtvis brukar jobba i grupp på matematiklektionerna. 
Arbetet i gruppen var oorganiserat av den anledningen att alla i gruppen inte var delaktiga. 
Elev A tycker att det bara är han och Elev Ö som jobbar och de andra enbart lyssnar. Man lär 
sig samarbeta när man jobbar i grupp däremot rent matematiskt finns det inte mycket lärdom 
att inhämta, bara att det går fortare att lösa uppgiften eftersom det finns fler som kan hjälpas 
åt.  
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Elev K 
 
Elev K jobbar i grupp 4 som är kunskapshomogen. Hon anser att man lär sig matematik vid 
räkning i matteboken och när läraren har genomgångar på tavlan. Hon tycker att 
gruppuppgiften är svår och därmed har hon inte mycket att tillföra diskussionen. Det ger mer 
matematiska kunskaper att jobba själv eller tillsammans med en kompis. Arbetet i gruppen 
fungerar ganska bra trots att det tog en stund innan de kom på hur uppgiften skulle lösas. Elev 
K känner att hon fick delta i arbetet men tycker själv att hon inte hade något att tillföra 
grupparbetet. Deltagandet i gruppen dominerades av Elev R och Elev Å vilket hon tror beror 
på att de är duktiga i matematik. Elev K anser att man till största delen lär sig samarbeta vid 
problemlösning i grupp.   
 
Sammanfattningsvis anser alla elever som intervjuades att de lär sig matematik bäst när de 
räknar i matematikboken. Tre av fyra elever tycker att gruppuppgiften är rolig, givande och 
annorlunda eftersom de vanligtvis inte arbetar på detta sätt under matematiklektionerna. En av 
eleverna anser att uppgiften är svår och valde att inte delta i gruppens diskussion. Alla elever 
menar att arbetet i gruppen fungerar bra, men en av eleverna påpekar dock att arbetet blev 
något oorganiserat. Eleverna menar att det är den sociala kompetensen som utvecklas vid ett 
grupparbete och matematikinlärningen är relativt låg.  
 
Diskussion 
 
Tillförlitligheten i det här arbetet anser vi vara stor av den anledning att olika metoder har 
genomförts för att få svar på syftet och dess frågeställningar. De intervjuade lärarna och 
eleverna kände oss sedan tidigare, vilket vi ser som en fördel och en större möjlighet till ett 
pålitligt resultat. Dock bör påpekas att resultatet eventuellt hade sett annorlunda ut om någon 
annan genomfört observationerna, eftersom en observatör gör en personlig tolkning utifrån 
egen erfarenhet och tidigare kunskap. Tillförlitligheten i observationen stärktes emellertid av 
två faktorer. Dels spelades elevernas kommunikation in på band vilket bidrog till att en analys 
kunde ske i efterhand och inte bara utifrån ett handskrivet protokoll och dels observerades 
gruppens arbete av två personer. Elevernas svar i enkäten finns det viss anledning att ställa sig 
lite frågande till. Det är svårt att få kännedom om eleven svarat sanningsenligt eller om de gav 
ett svar som de antog var det rätta. Givetvis är det svårt att dra några generella slutsatser 
eftersom då bör en större undersökning ligga till grund bland fler lärare och elever på ett 
större antal skolor, gärna i olika delar av landet.   
 
I intervjun med lärarna framkommer det att matematikboken är det centrala i undervisningen. 
En av lärarna har en lektion i veckan som inte matematikboken används utan istället får 
eleverna spela matematikspel eller lösa problem. Detta tycker vi ger en relativt tydlig bild av 
hur lärarna anser att ett lärande sker i matematik. Lärarna anser att tiden ofta är ett problem 
för att hinna med andra saker än räkning i boken, vi tror att det i många avseenden handlar om 
att våga släppa boken och se att kunskap kan inhämtas på olika sätt. Positivt är att lärarna har 
en vision att arbeta mer praktiskt i matematiken och med problemlösning i grupp. Ulin (1991) 
menar att lärarens intresse av matematik påverkar elevens matematikutveckling. Även 
Löwing & Kilborn (2002) påpekar lärarens betydelse och menar också att det är viktigt att ha 
ett syfte med sin matematikundervisning. Vi tror att läraren har en oerhört stor inverkan på 
eleverna, det läraren anser är av betydelse smittar av sig på eleverna. I elevintervjun svarar 
eleverna att de lär sig matematik bäst när de räknar i boken. Detta förklarar varför eleverna 
inte anser att de lär sig matematik under en gruppuppgift, med tanke på att 
matematiklektionerna domineras av egen tyst räkning i boken. Eleverna får uppfattningen att 
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matematik inte är ett kommunikationsämne, vilket blir extra tydligt då eleverna i enkäten 
svarar att de lär sig matematik för att få ett bra betyg och därmed lättare ett jobb i framtiden. 
Dysthe (2001) menar att interaktion och kommunikation är avgörande för elevens utveckling, 
vilket vi tycker är intressant att framhålla. Under vår verksamhetsförlagda utbildning på olika 
skolor visar det sig att samarbete är ett inslag i många ämnen men inte särskilt ofta i 
matematikämnet. Detta kan även bekräftas i intervjun med lärarna som menar att 
matematikboken i stor utsträckning dominerar i den vardagliga undervisningen. Statens 
offentliga utredningar (SOU 2004:97) menar att matematikundervisningen styrs av läromedel 
med små variationer i arbetssättet. De anser att som lärare bör man ifrågasätta och utmana 
dessa traditioner, det är viktigt att försöka förändra den negativa bild som 
matematikundervisningen har. Vi har under lärarutbildningen vid många tillfällen blivit 
uppmärksammande på den dominerande bild som finns kring matematikämnet och fått 
kunskap om hur man kan frångå det tysta tragglandet i matematikboken och göra 
undervisningen mer stimulerande. Därmed vill vi inte utesluta boken från undervisningen 
eftersom den kan vara ett bra stöd. Det finns en medvetenhet hos oss att det kan vara skönt för 
vissa elever att räkna i boken eftersom det i många andra ämnen till stor del går ut på att 
samarbeta i grupp och att uttrycka sig verbalt. Samtidigt förstår vi inte hur eleven ska kunna 
lära sig att argumentera i matematik om de aldrig får tillfälle till övning.  
 
I vår undersökning menar de intervjuade lärarna att när elever ska lösa problem tillsammans i 
en grupp bör en nivågruppering göras. De anser att då gruppen är kunskapsheterogen styrs 
arbetet av de högpresterande eleverna, vilket vanligtvis inte bidrar till ett gott samarbete. De 
lågpresterande eleverna intar ofta en roll som inte leder gruppens arbete framåt. Vid vår 
observation blev detta extra tydligt i de kunskapsheterogena grupperna. Kommunikationen 
och samarbetet som uppstod i de heterogena grupperna var mellan de högpresterande 
eleverna, några av de lågpresterande eleverna försökte dock att delta i diskussionen men 
uppmärksammades i låg grad av de andra gruppmedlemmarna. Ahlberg (1991) påpekar att för 
att ett grupparbete ska bli givande för alla deltagare bör inte hög- och lågpresterande elever 
vara tillsammans. Hon menar att en lågpresterande aldrig kan ta ledarrollen i en grupp med 
högpresterande elever, samtidigt som utmaningen för en högpresterande inte blir särskilt 
utvecklande. Att nivågruppera tycker vi har sina för- och nackdelar. En fördel är att 
samarbetet och kommunikationen blir bättre för de flesta eleverna när gruppen är 
kunskapshomogen, även det matematiska resonemanget blir mer givande eftersom alla elever 
är på samma nivå. Nackdelen med nivågruppering är att man som lärare sätter en stämpel på 
eleverna, stämpeln kan bidra till att eleven känner sig svagare än andra och därmed presterar 
sämre.  
 
I denna studie menar lärarna att det vid en gruppsammansättning också är viktigt att tänka på 
gruppens storlek. De anser att storleken på gruppen bör vara tre eller max fyra elever. Ahlberg 
menar att omfånget på uppgiften avgör hur stor gruppen ska vara, vilket också Arfwedson 
(2002) hävdar. Vi håller med om att uppgiften bör avgöra hur stor elevgruppen ska vara, att 
lösa ett enkelt problem går oftast lättare när gruppen består av ett fåtal elever. Skulle man göra 
en för stor grupp ger det eleverna möjlighet att göra annat än att lösa det matematiska 
problemet. Vid observationen arbetade eleverna fyra i varje grupp, storleken var relativt bra 
men i vissa grupper blev det mer ett pararbete än ett grupparbete. Om detta beror på 
gruppstorlek, vanan att jobba i grupp eller nivågruppering är svårt att avgöra, antagligen har 
alla faktorer en viss inverkan. Ingen av lärarna tar hänsyn till kön när de gör gruppindelning. 
En av lärarna anser att man bör reflektera över könsperspektivet eftersom det kan gynna vissa 
elever, framförallt de tysta flickorna. Vid analysen av en grupp i observationen tror vi att 
arbetet skulle underlätta om tysta flickor och även tysta pojkar fick möjlighet att arbeta med 
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andra tysta elever. Då tysta elever sätts samman i en grupp måste någon styra arbetet framåt 
vilket de oftast inte är speciellt vana vid. Kommunikationen mellan dessa elever kan bli bättre 
än om de skulle arbeta i en grupp där det finns klara ledare som styr diskussionen. Gruppens 
kunskapsnivå, storlek och kön tycker vi är av betydelse vid en gruppsammansättning. Vi anser 
även att det är viktigt att läraren har ett syfte med sammansättningen eftersom det kan gynna 
elevernas samarbete och kommunikation. Något annat som är av stor vikt är att läraren bör 
dela in eleverna i grupper och inte eleverna själva. Arfwedson (2002) menar att anledningen 
är att det alltid finns elever som aldrig blir valda samt att eleverna oftast väljer sin bästa 
kompis vilket inte behöver leda till ett bra samarbete. Det är även viktigt att eleverna får 
arbeta i samma grupp under en längre tid för att de inte ska behöva gå igenom Stensaasen & 
Slettas (1997) fyra utvecklingsstadier varje gång ett nytt grupparbete ska genomföras. 
Naturligtvis ska man som lärare vara uppmärksam på om problem uppstår i gruppen och 
hjälpa eleverna när så behövs. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra nya 
gruppkonstellationer tidigare än man tänkt sig.      
 
Nationella proven i år 5 är obligatoriska på de skolor som vi besökt. Tanken med provet är att 
eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper inom varje område på flera olika sätt. Båda 
lärarna anser att provet är bra för att det fyller en diagnostisk funktion, för att se om målen i 
matematik nås och för att göra en rättvis bedömning. För oss känns det viktigt att det finns ett 
nationellt prov i kärnämnena eftersom provet prövar hur bred elevens kunskap är. Nationella 
provet är också ett mått för läraren att se hur man har lyckats att nå ut till eleverna med sin 
undervisning. Ett av de viktigaste syftena med provet anser vi är att fånga upp de svaga 
eleverna och kunna erbjuda dem extra stöd. Vår undersökning visar att gruppuppgiften i 
nationella provet är frivillig på de skolor som har besökts. En av lärarna menar att det 
negativa med gruppuppgiften är att det krävs väldigt mycket tid och resurser, därför 
genomförs den inte vissa år. Den andra läraren väljer att inte genomföra uppgiften eftersom 
elevgruppen är så pass liten att det är svårt att göra en rättvis indelning och att läraren anser 
sig redan veta hur eleverna kommer att lösa en sådan här typ av uppgift. Vi tycker att det är 
underligt att inte gruppuppgiften är obligatorisk eftersom styrdokumenten betonar betydelsen 
av att eleven lär sig lyssna, argumentera och nyttja sina kunskaper till att lösa problem 
tillsammans med andra. Frågan är hur eleven ska lära sig kommunicera i matematik när 
lektionerna domineras av tyst tragglande i matteboken. Samtidigt förstår vi till viss del lärarna 
i undersökningen som väljer att inte genomföra gruppuppgiften. Gruppuppgiften kräver att 
samma lärare observerar samtliga elevgrupper för att göra en rättvis bedömning och när 
eleverna löser uppgiften bör resten av klassen undervisas av en annan lärare, vilket inte alltid 
är möjligt. Utifrån både lärar- och elevintervjuer förstår vi att problemlösning i grupp inte är 
ett vanligt inslag i matematikundervisningen. Skulle eleverna och lärarna ha en större vana att 
jobba i grupp i matematik hade de antagligen valt att genomföra gruppuppgiften, eftersom det 
då hade funnits ett inarbetat arbetssätt. Förekommer det en rutin med grupparbete så behövs 
det inte lika mycket resurser i form av tid och personal. Stensaasen & Sletta (1997) anser att 
när eleverna är vana att jobba i grupp kan ett målinriktat arbete utföras. Erfarenhet tror vi 
infinner sig när eleverna kontinuerligt får möjligheten till att arbeta i grupp. Om 
gruppuppgiften i nationella provet i år 5 skulle vara obligatorisk skulle det ge en signal om att 
problemlösning i grupp är viktigt. En obligatorisk gruppuppgift skulle förhoppningsvis leda 
till att arbete i grupp i matematik blev ett naturligt och kontinuerligt inslag i undervisningen. 
 
Vid bedömning av elevernas arbete i grupp har båda lärarna använt sig av 
bedömningsunderlaget som följer med det nationella provet. De anser att detta 
bedömningsunderlag är användbart eftersom man på ett enkelt sätt kan bedöma elevens 
kunskap. Lärarna anser att vid bedömningen är det av betydelse att se till elevens matematiska 
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beräkningar, att eleven kan lyssna och förstå andra, hur samarbetet fungerar och om eleven 
kan argumentera för sitt tänkande. Även Skolverket (2003/2004) menar att bedömningen ska 
grunda sig på ovannämnda kriterier, men hävdar också vikten av att studera hur eleven håller 
sig till ämnet samt processen d.v.s. hur eleverna arbetar och kommer fram till lösningarna. 
Vid bedömningen av eleverna utifrån observationerna tycker vi att man tydligt ser vilka av 
eleverna som har goda matematiska kunskaper, kan lyssna på andra, kan argumentera samt 
kan använda sig av hjälpmedel. Samtidigt upplever vi en svårighet med de tysta eleverna som 
inte visar sitt kunnande trots att de förmodligen har kunskap att tillföra. Om eleverna endast 
vid gruppuppgiften i nationella provet får arbeta i grupp tycker vi att en bedömning av elevens 
kunskap kan bli missvisande. Om gruppuppgiften ska kunna bedömas rättvist måste eleverna 
och läraren öva på liknande uppgifter kontinuerligt. Grupparbete i matematik bör vara vanliga 
inslag i undervisningen. Eftersom styrdokumenten betonar elevens förmåga att argumentera 
och använda sig av sitt matematiska språk känns det självklart att en bedömning ska göras när 
eleven arbetar i grupp, hur ska eleven annars kunna visa sin språkliga kompetens i matematik. 
Därför tycker vi att alla lärare bör genomföra gruppuppgiften i nationella provet, naturligtvis 
ska även det skriftliga provet genomföras eftersom det visar en tydlig bild på vilka kunskaper 
eleven har i matematikämnet. En hjälp vid bedömningen av gruppuppgiften kan vara att 
läraren spelar in kommunikationen på band. Vid analysen av vår observation visade det sig att 
vissa elever som vi uppfattade som delaktiga i lösningen av problemet i själva verket inte var 
delaktiga, något som antagligen inte hade uppmärksammats utan bandinspelning.  
 
Eleverna observerades när de löste ett öppet problem tillsammans i grupp. Ahlberg (1991) 
påpekar att uppgiften bör vara öppen för att kommunikation och samarbete ska fungera. Trots 
detta skilde sig samarbetet och kommunikationen starkt åt mellan grupperna. 
Kommunikationen var utmärkt i en av de kunskapshomogena grupperna. I denna grupp var 
alla delaktiga både i samarbetet och den matematiska diskussionen, de var duktiga på att 
lyssna på varandra och argumentera för sina lösningsförslag. Den andra kunskapshomogena 
gruppen anser vi inte fungerade lika bra och anledningarna till detta kan naturligtvis vara 
många. Vi håller med läraren som undervisar dessa elever att det kan vara komplicerat att 
sätta samman en grupp med ungefär samma kunskapsnivå då eleverna är så pass få i klassen 
och vi är frågande till om gruppen verkligen var homogen. Ytterligare en faktor som kan ha 
inverkan på att samarbetet inte var speciellt bra är elevens ovana att arbeta i grupp. I de 
kunskapsheterogena grupperna fungerade samarbetet och kommunikationen mindre bra. I 
båda dessa grupper var det de högpresterande eleverna som stod för de matematiska 
uträkningar och diskussionen kring detta. Undersökningen visar tydligt att vissa elever inte 
var delaktiga i problemlösningen, trots att samma elever i enkäten svarar att de kände sig 
delaktiga. Frågan blir då om elever och vuxna har olika kriterier för hur man ska vara delaktig 
i ett arbete. Känslan vi får är att eleverna anser sig vara delaktiga i samarbetet då de är fysiskt 
närvarande medan vi tycker att eleven bör tillföra någonting till den matematiska 
kommunikationen för att vara delaktig.  
 
Vid elevintervjuerna framkommer det att den sociala kompetensen utvecklas vid ett 
grupparbete och att matematikinlärningen är relativt låg. En av anledningarna till att eleverna 
inte tycker att matematikinlärning sker i ett grupparbete är att de inte är vana vid detta 
arbetssätt, eftersom matematikboken är det centrala i undervisningen. I och med att 
matematikboken dominerar undervisningen tror vi att eleverna kan ha en liten förmåga att 
lösa problem. Lester (2002) påpekar vikten av att elever får möjlighet att lösa problem 
eftersom problemlösningsförmågan utvecklas under lång tid. De kategorier som Lester 
nämner är viktiga att tänka på eftersom det vid problemlösning krävs mer än bara 
matematiska kunskaper. Det sociokulturella sammanhang eleven kommer ifrån bör man som 
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lärare ta hänsyn till när eleverna ska lösa problem, har eleven aldrig fått tillfälle att lösa 
problem måste de ges möjlighet till övning. Har eleverna få kunskaper i problemlösning kan 
det leda till svårigheter att lösa problem tillsammans med andra. Vi får uppfattningen att 
eleverna har erfarenhet av att lösa de problem som förekommer i matematikboken, men de 
bör utveckla förmågan att även lösa andra problem och framförallt tillsammans i grupp. De 
problem som oftast förekommer i matematikboken bygger på ett och samma mönster, kan 
eleven mönstret är det bara att göra matematiska uträkningar utan en förståelse.  
 
Om vi fick möjlighet att undersöka vidare kring problemlösning i grupp skulle det vara 
intressant att följa några elevgrupper under en längre tid. Att studera och jämföra en klass som 
arbetar traditionellt i matematikämnet och en klass som fokuserar på problemlösning och att 
arbeta i grupp skulle upplevas givande. Hur kommer elevens matematikutveckling att se ut i 
de två klasserna? Hur kommer elevernas intresse och attityd till ämnet matematik att vara? 
Ytterligare något som vi skulle tycka vara fascinerande är att ta reda på hur olika 
gruppkonstellationer inverkar på samarbetet och kommunikationen i en grupp. 
 
Vi har känt en stor glädje med utvecklingen av vårt examensarbete. Det har gett oss en 
tydligare insikt i hur problemlösning i grupp i matematik kan gå till och vad som krävs av 
både lärare och elev för att arbetet ska bli tillfredsställande. Examensarbetet har upplevts 
relevant inför vårt kommande yrke och därmed har vårt intresse och vår nyfikenhet varit stor.  
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Bilaga 1 
 
Lärarintervju      
 

• Hur ser matematikundervisningen ut en vanlig vecka? 
- Vilka arbetsmetoder/former använder du? Berätta  
- Vilka arbetsmetoder/former skulle du vilja använda? Berätta 

 
 
 

• Genomför du nationella proven i matematik i år 5? 
- Vad tycker du om nationella provet? Berätta 
- Vad är syftet med nationella provet? 
- Hur använder ni på skolan nationella provet? 
- Vilka delar är obligatoriska? 
 
 
 

• Genomför du gruppuppgiften i matematiken? Berätta 
- Vad tycker du om denna uppgift? 
- Varför tror du det finns med en gruppuppgift i nationella provet?  
- Förbereder du eleverna på gruppövningar innan provtillfället? Hur? 
- Hur gör du gruppindelningen? (kön, kunskapsnivå, storlek, social 
kompetens) 
- Vad lär sig eleverna när de räknar/arbetar i grupp? 
-Vad är viktigt att tänka på vid bedömning av varje elev i gruppen?  
- Hur gör du rent praktiskt när du bedömer eleverna? (observation, 
löpande protokoll, bedömningsunderlag i nationella provet) 
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Bilaga 2 
 

Gruppuppgift 
 
 
Tänk först en stund själva innan ni börjar diskutera med varandra. Lyssna på varandra och 
försök förstå varandras sätt att resonera. Redovisa era lösningar genom att berätta, göra 
beräkningar, skriva och rita. När ni kommit fram till svaren bör var och en kunna redogöra 
för hur ni resonerat. 
 
 

En utflykt 
 

Din klass ska under terminen göra en utflykt. Dagsutflykten kräver mycket planering. Klassen 
delas in i grupper och varje grupp får olika ansvarsområden. Ni har hamnat i gruppen som ska 
göra förberedelserna inför lunchen. 
 
 
Lunchen ska bestå av korv och potatismos, samt något att dricka. Klassen får 4:50 kr för varje 
elev från skolan. Skriv vad ni väljer, vad det kostar och hur mycket var och en eventuellt ska 
betala. Ta hjälp av prislistan.   
  
 
 
 

 
Potatismos, 25 portioner        59:50 
Falukorv per kg                           30:10 
Varmkorv, 40 korvar i burk                    99:90 
Hotdog, 10 korvar                                  12:30 
Mjölk per liter                             6:50 
Juice per liter        7:50 
Äpplen per kg                                         13:50 
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Bilaga 3 
 
Elevenkät 
 
  
1. Jag lär mig matematik för att ........................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Vad tyckte du om gruppuppgiften? 
 
  1 2 3 4  
Mycket dålig Dåligt Bra Mycket bra 
 
 
 
 
3. Jag tyckte gruppuppgiften var 
 
1 2 3 4 
Mycket lätt Lätt Svår Mycket svår 
 
 
 
 
4. Hur fungerade arbetet i din grupp? 
 
1 2 3 4  
Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra 
 
 
Vad fungerade bra?......................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Vad fungerade dåligt?..................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 
 
5. Jag kände mig delaktig i gruppens arbete 
 
1 2 3 4  
Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket 
 
 
 
 
6. Lär du dig något i matematik när du jobbar i grupp? 
 
Ja  Nej 
 
Varför?.................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tack för att du har hjälpt oss! 
                                                 Nina och Jenny 
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Bilaga 4 
 
Elevintervju 
 

• När lär du dig matematik bäst? (boken, i grupp, hemma) Berätta 
 
 
 
 
 
• Vad tyckte du om gruppuppgiften? Berätta 
 
 
 
 

 
• Hur fungerade arbetet i din grupp? Berätta 

Kände du dig delaktig i arbetet? 
Tycker du att alla deltog lika mycket? 
Hur tycker du det går/är att förklara för en klasskompis? 
Förstår du när en klasskompis förklarar för dig? 
 
 
 
 

 
• Lär du dig någonting när du jobbar med matematik i grupp? Berätta 
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Bilaga 5 
Vår syn på delaktigheten i grupparbetet 

0

2

4

6

8

10

Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket

Antal elever

 
Diagram 1. Elevernas delaktighet vid problemlösning i grupp.  
 
 
Arbetet i gruppen  
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Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

Antal elever

 
Diagram 2. Elevernas upplevelser av hur arbetet fungerade i gruppen.  
 
 
Delaktighet i gruppens arbete     

0
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Inte alls Lite Mycket Väldigt mycket

Antal elever

 
Diagram 3. Elevernas upplevelse av hur delaktiga de kände sig i gruppens arbete.  
 
 
Matematiklärandet i gruppen 

0
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10

15

Ja Nej

Antal elever

  
Diagram 4. Elevernas uppfattning om de lär sig något vid grupparbete i matematik. 
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