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Genom att lyfta kommunikation som verktyg i matematisk problemlösning kan elevers 
möjlighet till måluppfyllelse öka. Kommunikation mellan elever i grundskolans senare 
år synliggörs i denna studie som även vill ge svar på i vilka former kommunikation 
visar sig. Eleverna arbetade med arbetsmetoden eget, par, alla (EPA) som 
rekommenderas av skolverket, samt bra, bättre, bäst metoden (BBB). Metoden 
utvecklades i ett aktionsforskningsprojekt som pågick 2016 till 2017 i samarbete 
mellan Norrköping och Linköpingsuniversitet. En forskningsgrupp utvecklade ett 
arbetssätt som eleverna namngav bra, bättre, bäst metoden, vilken inkluderar en 
nätbaserad uppgiftsbank som baseras på elevarbeten. Denna studie innefattar enskilda 
intervjuer med 16 elever. Därtill digitalinspelades 76 elever under matematiskt 
problemlösningsarbete där fenomenografisk analysmetod genomfördes. Resultatet 
visade att kommunikationsutbytet mellan eleverna varierade beroende på vilken 
arbetsmetod som användes, samt att elevernas olika kunskapsnivåer inte märkbart 
påverkade den kommunikation som framkom under gruppsamarbetet. Studien visar 
att gruppernas uppbyggnad är en viktig faktor för att höja kvalitén i elevernas arbeten.                       
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INLEDNING 
 

Matematikkunskaperna i svenska skolan kommenteras ofta som ett problemområde, 

dock har det enligt Pisaundersökningen 2015 (T. Skolverket, 2016) framkommit att 

matematikkunskaper bland grundskoleelever i Sverige ökat då jämförelser görs med 

mätningar som gjordes 2008 (Skolverket, 2017b)  

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017a, 2017b) talar texter för att elever i 
skolan ska ges möjlighet att utvecklas mot uppställda mål och hänsyn till varje elevs 
olika förutsättningar och behov ska iakttagas. Trots denna tydlighet har kritik 
framkommit över att en stor del elever inte uppnår behörighet för att ansöka till 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Studier visar även att elever som innehar en 
högre kunskapsnivå anser att det är få utmaningar och många upprepningar inom 
undervisningen. Forskning visar att traditionell svensk matematikundervisning har 
stort fokus på att endast följa läromedel och detta kan uppfattas som enkelriktad 
undervisningsform, detta enligt ”skolverkets kunskapsöversikt” (Skolverket, 2012). 
  
I Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Giota, 2013) framkommer även kritik mot 
undervisningsformer som inte lyfter fram dialoger och inkluderande 
undervisningsformer mellan lärare och elever. Vetenskapsrådet framhäver att tyst och 
enskilt arbete premierats genom studier i läroböcker i matematikämnet och har försökt 
påverka undervisningsmetoder genom att lyfta fram aktionsforskning som bedrivits 
för att utöka elevers delaktighet inom matematikämnet. 
  
Ett arbetssätt som gynnar dialoger och kommunikation för ökad måluppfyllelse i 
klassrumssituationer är att uppmuntra eleverna till att resonera, analysera, samtala, 
argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser. Detta är starkt förknippat 
med den arbetsgång som förekommer i matematisk problemlösning (PL) som kan 
erbjudas inom den svenska skolformen påpekar författarna Holgersson och Wästerlid 
(Bruce, 2018). 
En stark påverkansfaktor för ökad produktivitet inom matematikinlärning är  
kommunikation som kan ta olika form beroende på vilken miljö eller situation 
kommunikationen förekommer inom. Att använda sig av kommunikation inom PL:s 
situationer är ofta kopplat till en förståelse för ett sammanhang som verkar bekant för 
eleven då matematik kopplas ihop med verklighet. För matematikläraren gäller det 
som (Norberg, 2004) betonar, att röra sig mot den fria kommunikationen där frågor 
om vad, hur och varför bör ställas. Här kan eleven ges möjlighet att kommunicera 
matematiskt innehåll så att en givande undervisningssituation där verbala samtal, 
texter och bilder kan förekomma. Kommunikation kan alltså förstås ur ett brett 
perspektiv med olika utfall. 
 
I undervisningssituationer kan kommunikation verka som ett starkt hjälpmedel för 
elever att utveckla kunskaper och har fått en framträdande roll i den senaste läroplanen 
för matematik. Skolverkets texter (Skolverket, 2017a, 2017b) framhåller att eleven skall 
ges ”möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang”. Här kan PL:s uppgifter användas för att ge eleverna möjlighet till att 
komma i kontakt med vardagsnära situationer. Skolverket (2017a) skriver att 
pedagoger bör anpassa arbetsmetoder inom matematikundervisningen så att elever 
ges möjlighet till att utveckla kommunikativa uttryck inom matematikämnet.  



5 
 

 
I ett försök att förbättra matematikundervisningen startade skolverket en 
fortbildningsform kallad Matematiksatsningen (Skolverket, 2017a, 2017b), där 
ämnesdidaktik sattes i fokus. Matematiksatsningen drevs av huvudmän inom kommun 
och friskoleverksamhet i svenska skolan där syftet var att ge elever förutsättningar att 
uppnå kraven i matematik samt instruera lärare att undervisa efter laborativa 
arbetssätt. En arbetsmetod kallad EPA (eget par alla) presenterades som en möjlighet 
till laborativ arbetsmetod. EPA bygger på att elever initialt löser en PL:s uppgift med 
”eget” arbete, övergår till ”par” arbete samt avslutar i helklass då ”alla” i klassen 
diskuterar PL gemensamt. 
Aktionsforskning som inriktat sig på att utöka elevers delaktighet inom 
matematikämnet har bedrivits bland annat genom ett forskningsprojekt som pågick 
2016/17. I ett samarbete mellan Norrköping och Linköpingsuniversitet bildades en 
aktionsforskningsgrupp som utvecklade en undervisningsmetod vilken bygger på att 
en matematisk PL:s uppgift följs av tre elevlösningsexempel. Eleverna som deltog i 
aktionsforskningen namngav arbetssättet bra, bättre, bäst metoden (BBB-metoden). 
Metoden inkluderar en nätbaserad uppgiftsbank som innehåller kontrastiva 
perspektiv, vilka kan leda till ett kommunikativt klassrumstillfälle (Ärlebäck m.fl., 
2018). Inom BBB-metoden förekommer ett rikligt kommunikativt utbyte mellan 
eleverna visar en Pilotstudie som tidigare genomförts (Schaller, 2018). Denna studie 
bygger vidare på tidigare resultat som framkom i Pilotstudien och BBB-metoden 
kommer att jämföras med EPA-metoden. Detta för att visa hur elever arbetar med olika 
kommunikationsformer beroende på vilken metod som erbjuds då PL:s uppgifter 
förekommer. Det kommer dock att ske avgränsningar så att endast den 
kommunikativa delen, då eleverna arbetar i par lyfts fram i de olika metoderna. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet var att beskriva hur elever i årskurs sju och åtta uppfattade den kommunikation 

som förekom under samarbete. 

Frågeställningar: 
Vilka uppfattningar om kommunikation förekom då elever arbetade med BBB och EPA 
metoden?  
 
Hur uppfattades kommunikationen i gruppsamarbete mellan elever med liknande 
kunskapsnivå, i jämförelse med elevpar med divergerande kunskapsnivå? 
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TIDIGARE FORSKNING 

 
Artiklar som presenteras indelas under tre grupperingar; kommunikation, samarbete 
samt problemlösning, dessa visas som rubriker i litteraturgenomgången. Artiklarna 
söktes i två databaser Primo och Eric (EBSCOhost), vissa begränsningar i 
artikelsökningen vidtogs, se tabell 1. 
Sökord: Math, Communication, Problemsolving, Pupil  
 
Tabell 1. 

Begränsningar Inkludering Exkludering 

 Språk Engelska/Skandinaviska Övriga språk 

Publicerings 

datum 

1959 och framåt 1958 och bakåt 

Vetenskapligt granskade 

Peer reviewed artiklar 

Peer reviewed Ej peer reviewed 

  
 

KOMMUNIKATION 

Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet “communicaʹtio” vilket 
betyder ömsesidigt utbyte, detta är en utveckling från ordet “commuʹnis” som kan 
översättas med gemensam (Nationalencyklopedin 2019). Kommunikation är en 
företeelse som sker tillsammans med andra. Backlund (2006) förklarar begreppet som 
ett samtal mellan människor och menar att begreppet kommunikation är svårt att 
beskriva då det inte räcker med att givaren sänt ett budskap till mottagaren då någon 
form av förändring måste ske hos mottagaren för att formen kan kallas kommunikativ. 
Backlund (2006) menar att kommunikation i nutid kan variera beroende på vilken 
uttrycksform som används. Kommunikation har alltså ej skett om informationen 
enbart når fram i ett oöppnat kuvert eller en telefonsvarare som sällan lyssnas av. Med 
detta i åtanke är det mesta som yttras i dagens samhälle någon form av kommunikation 
men som Backlund beskriver når sällan kommunikationen fram till att förändra eller 
påverka mottagaren. Kommunikationsförmåga är enligt skolverket en definition av att 
kunna ”utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar 
muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket, 2017a). 
Kommunikation lyfts i kursplanerna för matematik, där texter talar för att ”eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer för 
att med hjälp av dessa kunna kommunicera om matematik”. Skolverkets 
kommentarmaterial lyfter fram att undervisningen ska hjälpa eleverna att precisera 
det matematiska språket så att detta anpassas till att kunna framföras i samtal och 
redogörelser av olika slag till skilda mottagare och ändamål (Skolverket 2017a). 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att redovisa svar på olika sätt, det kan vara genom 
att skriva med siffror eller med text, att visa med laborativa hjälpmedel som knappar 
eller klotsar beskrivs i skolverkets texter. Eleverna ska även ges möjlighet till att 
utveckla förmågan att lyssna in, ta del av och tillgodogöra sig andras material, och 
kunna förstå matematiska uttryck och formler och därigenom kunna följa det 
matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp och uttrycksformer 
används (T. Skolverket, 2016).    
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I en observationsstudie rapporterades att kommunikation uppfattades olika beroende 
på vilken elev som uttalade sig om begreppet samt att kommunikationsförmågan var  
beroende av den undervisningsmiljö som förekom i klassrumssituation (Sylvia, Rifka, 
Bibih & Wahyu, 2017). Forskning har försökt påvisa sambandet mellan utvecklad 
kommunikationsförmåga och självständigt arbete i klassrummet och det visade sig att 
elever med ”förmåga till självständigt arbete” lättare fann vägar till 
kommunikationsförmåga (Sylvia m.fl., 2017). Skriftlig kommunikation kan 
förekomma i olika former och studier har bedrivits där syftet var att kartlägga 
elevernas användande av olika symbolspråk snarare än att enbart fokusera på det 
matematiska perspektivet på skrivandet. Undersökningen visar att eleverna hade olika 
idéer om hur, vad, för vem, och varför de tecknade symbolspråk. Artikeln har fått 
pedagoger att ifrågasätta vad som kan utgöra god kommunikation inom matematisk 
PL (Teledahl, 2017). I ytterligare en artikel lyfts symbolspråkets betydelse fram. 
Forskare syftar till att endast ett fåtal forskningsprojekt behandlar effekterna av hur 
olika representationer påverkar elevernas inlärning inom matematik. Resultatet visade 
att elevernas matematiska lösningar inom trigonometrisk PL blev mer utvecklad om 
diagram och bilder användes i stället för att uppgiften uttrycktes i enbart text. 
Dessutom visade resultatet att elever som befann sig på en högre matematisk 
kunskapsnivå inte blev lika hjälpta av att uppgiften visualiserats (Cooper, 2012). 
 
Kommunikation kan även påvisas genom att elever visar olika representationsformer. 
I en forskningsstudie användes tre test för att bedöma elevernas matematiska 
prestationer: ett förtest, ett eftertest direkt efter inhämtad kunskap samt ett test som 
gavs längre fram i tid. Eleverna bedömdes efter följande kriterier: verbala förklaringar, 
algebraiska representationer och algebraisk lösning. Resultatet visade att de elever 
som utsattes för en undervisningsform kallad metakognitivträning överträffade 
studenter som fick träna på utarbetade lösningsformulär inför de eftertester som 
genomfördes. I synnerhet märktes skillnader mellan de två elevgrupperna då resultat 
inom resonemang och skriftliguttrycksförmåga jämfördes (Mevarech & Kramarski, 
2003). 

  

KOMMUNIKATION (LÄRARE-ELEV) 

I en studie beskrevs att relationen mellan lärare och elev verkade som en stark 
påverkansfaktor i elevernas matematiska utveckling (Titsworth, Mazer, Goodboy, 
Bolkan, & Myers, 2015). En metaanalys som inkluderade ett flertal universitet i USA 
innefattar ett deltagarantal på 13501 elever. Resultatet fokuserade på den 
kommunikation inom undervisning som inte enbart förekom mellan elever utan även 
mellan lärare och elev. Kommunikation är en viktig del av utlärningsprocessen och 
författarna framhäver att pedagogers tydlighet genererar upp till 13% förhöjning av 
elevresultatet om undervisning sker med kommunikation som av elever uppfattas som 
tydlig. Dock kunde man inte finna signifikans för att den kognitiva lärprocessen ökade 
trots att läraren undervisade med tydliga instruktioner (Titsworth m.fl, 2015).  

I annan studie som innefattade 2266 elever ur 38 mellanstadieskolor undervisade 

lärare elever med en så kallad "dialogisk undervisningsform”. Undervisningen lade vikt 

vid att eleverna uppmuntrades att motivera, diskutera och argumentera sina 

ställningstaganden i matematik och naturorienterande ämnen. Resultatet visade enligt 

elevintervjuer på att självförtroendet och engagemanget för skolarbetet ökat. Även 
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pedagoger deltog i utvärderingen av projektet, och menade att den ”dialogiska 

undervisningsformen” tar lång tid att bygga upp, det kan vara värdefullt att planera 

långsiktigt för att se effekter av metoden (Jay, 2017). 

I ett flertal studier undersöks effekterna av att eleverna fick vägledning och feedback 
under arbetet med PL. Elevernas resultat varierade beroende på om feedback, 
resultatåterkoppling eller strategiåterkoppling förekommit under arbetsgången, eller 
om de fått arbeta självständigt utan påverkan av pedagog. Det visade sig även att elever 
med mindre kunskap om korrekta lösningsstrategier gynnades av feedback under 
arbetet, medan elever med större förförståelse för matematiska problem gynnades mer 
av att utforska problematiken på egen hand utan återkoppling av matematikpedagog. 
Dessa resultat tyder på att feedback inte alltid är optimalt för alla elever (Fyfe, Rittle-
Johnson, & DeCaro, 2012). Andra forskningsstudier beskriver  fyra typer av feedback 
som genomförts i undervisningssituationer. De fyra formerna bestod av: ingen 
feedback, omedelbar feedback med korrekt svar, kännedom om korrekt svar  samt 
flertalet olika vägledningar  efter ett första felaktigt svar. Resultatet visade att feedback 
kan hjälpa elever att utveckla matematiskförståelse och medvetenhet (Attali, 2015). I 
liknande studier synliggjordes högstadieungdomars  arbete med PL i kombination med 
olika arter av feedback. Resultatet visade att feedback hade positiva effekter i 
förhållande till om ingen feedback gavs. Resultaten var i överensstämmelse med 
tidigare forskning som tyder på att effekterna av feedback varierade mellan studenter 
med olika kunskapsnivåer (Fyfe m.fl. 2012). Studenter med lägre kunskapsnivå drog 
fördel av feedback vid PL, däremot presterade studenter med högre förkunskaper lika 
bra om feedback uteblev. Författarna till artikeln önskade att framtida forskning svarar 
på varför feedback har neutrala eller negativa effekter för studenter med högre 
förkunskaper (Fyfe, 2015). 

I ännu en studie beskrev forskare hur elever som stimulerats med visuella bilder för att 

konkretisera undervisningen nådde höga matematiska resultat. Forskningen bedrevs 

med försöks och kontrollgrupp och resultatet visade att elevernas uppmärksamhet och 

problemlösningsförmåga ökade då matematiken visualiserats med bilder och modeller 

(Usta, 2018). 

Även inom förskolan har kvalitativ forskning genomförts som visar hur 
matematikresultat kan höjas då barn med tvåspråkig bakgrund delges bilder och 
kommunikativa illustrationer under inlärningsfasen. Forskarna menade att om 
matematiska begrepp introducerades tidigt kom det att förbereda eleverna för 
framtida livskunskaper. Deras förståelse kommer att utvecklas om det stöds av 
undervisning som baseras på elevernas behov, ålder och kunskapsnivå. Forskarna 
menar vidare att det är viktigt att erbjuda barn möjligheter till att bilda kognitiva 
samband mellan konkreta föremål och abstrakta objekt (Ambarini, Setyaji, & Suneki, 
2018). 
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SAMARBETE 

Teorier kring gruppdynamik under samarbete beskrivs enligt Nationalencyklopedin 

som "det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i en liten grupp och 

som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen” 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

Redan tidig forskning visade enligt L Richard Hoffman (1959) att gruppdynamik är en 

viktig faktor som påverkade grupper i olika riktningar.  Hoffman (1959) menade att 

resultat med högre kvalitet redovisades av grupper vars medlemmar hade olika 

personligheter så kallade heterogena grupper, i jämförelse med homogena grupper. 

Inom en psykologiutbildning som riktades mot mänskliga relationer genomförde 

författaren ett försök till samarbete med genushomogena och heterogena grupper, 

samt grupperingar utifrån personlighetstest som delade in grupper i hetero och 

homogena grupper. Gruppmedlemmarna fick senare utvärdera övningarna de deltagit 

i och var genomgående mer tillfredsställda med slutresultatet om de haft en 

framträdande roll och större inflytande i gruppens arbete. I de blandade 

genusgrupperna kom resultatet att vara högre i jämförelse med genushomogena 

grupper. Hoffman och Maier (1961) kom även att studerade hur grupper kunde byggas 

för att öka produktiviteten i de arbeten som genomfördes. Här kom homogena och 

heterogenagrupper utifrån inbördes kunskapsnivåer att skapas. Studien visade att de 

homogena grupperna aldrig presterade bättre än de heterogena 

Vidare forskning av Sue V. Rosser (1998) visade att optimal gruppdynamik alltid bör 

byggas med hänsyn till genusperspektiv och människors kulturella bakgrund.  

Gruppdynamik är beroende av parametrar som styrs av genus, kulturellbakgrund, 

tidigare erfarenhet samt de förmågor gruppdeltagarna delger i en gruppgemenskap. 

Författaren menade att om gruppen bestod av ett flertal män i samarbete med en 

kvinna, kom ofta en uteslutning av kvinnan att inträda. Detta är vanligt förekommande 

inom ingenjörs, forsknings och tekniska branscher (Rosser, 1998, s. 84). Rosser 

fortsatte med att beskriva vikten av att gruppmedlemmar med annan 

kulturellbakgrund borde erbjudas ytterligar samarbetskollega med samma bakgrund 

för att inte drabbas  av utanförskap.  

Författarna Johnson och Johnson (2009) menade att grupper bör bestå av tre till sex 

medlemmar. Om gruppstorlekar ökade i antal uppstod ofta problem med låg 

deltagarfrekvens vilken kunde leda till låga prestationer i samarbetet. Könsroller eller 

genusaspekt kom också att vara en viktig fråga i gruppuppbyggnad. Det kunde uppstå 

fördomar om att kvinnor i rollen som gruppledare var bättre på att möta 

gruppmedlemmars olikheter, kunna slutföra arbetsuppdrag inom angivet tidsintervall 

samt slutföra rapporter med hög kvalitet på skriftligt språk. I motsats till detta kunde 

det förekomma fördomar om att män alltid var de som bidrog med tekniska 

lösningarna och hellre arbetar med digitalteknik framför att möta samarbetsgrupper i 

fysiska mötesformer. Denna stereotypa människobild kan inte bygga hållbara grupper 

i dagens samhälle. Det är även av stor vikt att samtliga gruppmedlemmars roller är 

under ständig förändring för att åstadkomma en ultimat gruppdynamik hävdar 
Johnson och Johnson (2009). 
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Forskarna Heller och Hollabaugt (1992) fann att grupper som bestod av två 

medlemmar presterade lägre resultat än  grupper med fler deltgare. Grupper med två 

deltagare verkade inte alltid för samarbete utan ofta tog en av medlemmarna rollen 

som gruppledare och parkamraten blev iakttagare. Större grupper om fyra deltagare 

kom också att stöta på problematik då ofta en av deltagarna även här  stod vid sidan 

som iakttagare och kom inte in i gruppprocessen (Heller & Hollabaugt, 1992, s.640). 

Enligt författarna kom gruppstorlekar på tre medlemmar att föredras då ett väl 

fungerande samarbete i att delge strategier inom PL:s situationer uppkom, samt att 

gruppen var tillräckligt liten så att alla kunde bidraga med lösningar till uppgiften. 

Författarna förespråkar  att tregruppsmedlemmarna består av en på högre, en på 

mellan och en på lägre kunskapsnivå. Detta för att få en så kallad 

heterogengruppsammamnsättning som ofta visade på goda resultat då gruppen skulle 

komma fram till gemensamma lösningar inom PL:s situationer. I frågor om 

gruppsammansättning utifrån genusperspektiv konstruerades gruppen om tre 

medlemmar bestående av två kvinnor och en man. Detta visade på ett bättre 

samarbetsresultat i förhållande till de genushomogenagrupperna som skapats. Om 

tregruppsmedlemmarna bestod av två män och en kvinna tenderade männen att 

utestänga kvinnan från att deltaga fullt ut i gruppsamarbetet. Denna företeelse uppstod 

även i de fall kvinnan befann sig på en högre färdighetsnivå i det aktuella ämnet. 

Författarna framhäver även att vikten för ett lyckat grupparbete bygger på att 

arbetsmiljön är god. 

I ett svenskt forskningsprojekt visade Gustafsson, Enghag och Jonsson (Jonsson, 
2007) på hur studenter inom fysikstudier arbetade i ett CRP (Context rich problems) 
projekt på universitetsnivå. Grupper av tre till fyra medlemmar förenades enligt 
heterogen gruppsammansättning, där eleverna indelades i högre, medel och lägre 
kunskapsnivåer. Grupper innefattande minst två kvinnliga deltagare skapades också. I 
ett av fallen visade undersökningen att om gruppmedlemmarnas inbördes 
kunskapsintervall var för stort, kunde detta resultera i att eleven med den högre 
kunskapsnivån dominerade PL:s situationen med sina kunskaper. Resterande 
gruppmedlemmar kom här ej att inkluderas i gruppsamarbetet. I en annan 
tregruppssammansättning kom medlemmarna att bestå av elev på högre kunskapsnivå 
samt två på lägre nivå. Gruppdynamiken ledde till att den kunskapsstarka eleven löste 
PL:s uppgiften självständigt, den andre eleven intog en social roll och initierade till 
diskussioner främst med eleven på den högre kunskapsnivån, medan den tredje eleven 
aldrig förstod uppgiften och intog en passiv roll i gruppsamarbetet.  
Maria Larsson (2015) kommer även in på vikten av god arbetsmiljö för eleverna och 
beskriver ett tillåtande samtalsklimat där de kommunikativa förmågorna då kan 
komma att utvecklas i undervisningen. Enligt författaren är det viktigt och avgörande 
med ett tillåtande samtalsklimat mellan de elever som samarbetar (Larsson, 2015). I 
en liknande studie kom elever som tidigare genomfört ett framgångsrikt samarbete, att 
öka måluppfyllelsen i det fortsatta samarbetet (Kutnick & Kington, 2005). Författarna 
menar att grupperingar utifrån vänskapsaspekt är till fördel i jämförelse med att 
gruppera eleverna efter enbart ålder, kön och kunskapsnivåer. 

I en elevobservation jämfördes elevers prestationer i grupparbeten och 
helklassrumsundervisning. Eleverna delgavs PL:situationer i ämnena engelska och 
matematik och resultatet visade att grupparbeten är lika effektiva och i vissa fall 
effektivare än helklassundervisning. Klassrumsobservationer indikerade att den 
kommunikativa interaktionen mellan eleverna ökade när arbetet skedde i mindre 
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grupper jämfört med klassdiskussioner (Galton, Hargreaves, & Pell, 2009). 
Författarna Kutnick och Berdondini (2009) kom fram till liknande resultat som visar 
att inlärning i små grupper är mer produktiva än klassrumsarbeten då läraren enligt 
undersökningen ofta riktar undervisningen till enskilda elever i klassrummet.  

Forskning kring genusperspektiv i förhållande till gruppuppbyggnad behandlades i en 
elevobservation under en matematisk PL:s situation. Här framkom att oavsett hur 
elevgrupper arrangeras ur ett genusperspektiv eller i olika kunskapsnivåer kom 
resultaten i grupparbeten alltid att vara högre jämfört med de resultat som uppkom då 
helklassundervisning genomfördes (Fuchs m.fl., 2000). 

Tvåspråkiga elevers kommunikationsvägar under gruppsamarbeten beskrevs av 
författaren Domínguez (2005) som menade att ”snarare än att definiera tvåspråkiga 
elever som kompetenta individer på mer än ett språk” använde han definition av 
tvåspråkiga elever, som de elever som deltog i flerspråkiga samhällen ". Resultatet 
visade att tvåspråkiga elever ofta använde tal och gester som stöd i den kommunikativa 
delen av matematikundervisningen. Denna kombination visade att eleverna med 
lätthet kunde kommunicera med de övriga medlemmarna i gruppen. 

PROBLEMLÖSNING 

I ett flertal studier gjorda i Italiensk skolmiljö påpekades bristen av vardagsnära 

situationer inom matematisk PL. Textrelaterade kopplingar till läroböckerna av 

stereotyp karaktär gjorde undervisningen enkelriktad menade författaren. Studien 

visade att lärare i undervisning ofta kände sig styrda av läroplanerna inom matematik, 

vilket ledde till en begränsad undervisningsform (Bonotto, 2013). 

Arbetsminnet är inom kognitiv psykologi förmågan att medvetande hålla information 
under en kortare tidsperiod och kan kopplas till språkinlärning, läsförmåga, 
problemlösning och matematiskt resonerande (Nationalencyklopedin, 2019). PL:s 
situationer gynnar elevernas arbetsminne menar Higgins (1997) som genom 
elevintervjuer påvisade att kontinuerligt arbete med PL resulterade i att eleverna 
lättare återgav ett matematiskt problem. Detta i jämförelse med elevgrupp som aldrig 
arbetat inom området. Elever som inte arbetat med PL sökte i större omfattning efter 
färdiga mallar eller matematiska regler på hur problem kan lösas. Resultatet talade för 
att elever kan övas i PL:sförmåga (Higgins, 1997).                                                                   

I en studie beskrevs effekterna av att låta elever öva på PL:s uppgifter utifrån en strikt 
formad undervisning som gjorde dem till bättre problemlösare. Resultatet visade på 
förhöjda elevresultat (Rudd, 2017). I ytterligare studie övades elever på att finna vägar 
till att förbättra PL strategier, finna mönster, redovisa med ett mångfald 
lösningsalternativ och uttrycka sig genom logiskt resonemang. Studien genomfördes 
med elever på gymnasienivå i Helsingfors och byggde på ett design experiment där 
undervisningssessioner med en mindre grupp studenter som under tio veckor arbetade 
efter ett givet mönster. Efter avslutad session genomfördes intervjuer om deras åsikter 
kring arbetet. Studien presenterades vid konferensen om PL i matematikutbildning 
(ProMath), vid Helsingfors universitet 2014 (Emre-Akdogan & Argün, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Att undervisa PL i formativt syfte innefattades av ett projekt där lärarna utbildades att 
i olika steg förbättra undervisningen. Resultatet visade att kunskapsutvecklingen för 
eleverna förbättrades (Black & Wiliam, 1998).  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_psykologi
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Elevers tilltro till sin matematiska förmåga inom PL behandlas i en studie bestående 

av 426 deltagande elever ur gymnasiet. Eleverna delades in i kontroll och 

utbildningsgrupp, där utbildningen bestod av ”Realistic Mathematics Education” 

(RME) i elevernas matematikutbildning. Forskarna ville mäta om tilltron till  

matematisk förmåga ökade och om den matematiska representationsförmågan 

förbättrades hos elever som löste PL med RME utbildning som bas. Författarna 

beskriver att RME metoden bygger på tre olika områden. Dels elevernas matematiska 

självförtroende, dels matematisk disciplin samt matematisk undervisning och lärande. 

Eleverna arbetade med PL inom ämnet aritmetik och författarna beskrev RME 

metoden som produktiv för att höja elevernas självbild av att vara goda matematiker. 

Detta kom även att diskuteras som en betydande faktor i elevernas inlärning. Eleverna 

i utbildningsgruppen och i kontrollgruppen jämfördes i självförtroende skalor samt i 

intervjuer och frågeformulär (Yuanita, Zulnaidi, & Zakaria, 2018). 

Kosyvas (2015) beskrev i sin forskning att elever som vistats i en god arbetsmiljö ökade 
sin kreativitet och uppmuntrades till samarbete. Det visade sig att PL är ett kraftfullt 
sätt att lära sig matematik då argumentationsförmågan hos eleverna förbättrades. 
Kosyvas (2015) förespråkade att elever gavs möjligheter till att arbeta med öppna 
problem, vilket innebar PL:s uppgifter som kom att innehålla olika lösningar och svar. 
Detta ledde till multipla lösningsmetoder vilka utvecklade elevernas matematiska 
tänkande menade författaren. Kosyvas (2015) lyfte fram PL som en stark 
påverkansfaktor inom matematiskinlärning. 

I en studies som inkluderade 24 skolor varav 12 skolor fungerade som kontrollskolor 
bedrevs forskning som syftade till att förbättra åk fem 0ch sex i PL:s situationer genom 
att eleverna lärde sig kärninnehåll online i hemmiljö. Metoden gick även under namnet 
"flipped learning". I ett senare stadium deltog eleverna i klassrumsaktiviteter och var 
på så vis förberedda inför den kommande PL:s situationen. Lärarna som höll i ”flipped 
learning” klasserna förbereddes med att utbildas för att kunna undervisa på ett 
produktivt sätt. Resultatet mättes med hjälp av provtillfällen och 
utvärderingsunderlaget innehöll lektionsobservationer samt intervjumaterial kring 
lärares och elevers uppfattningar av lektionsmomenten. Resultatet visade att ”flipped 
learning” klasserna gjorde större matematiska framsteg jämfört med kontrollskolorna 
(Rudd, 2017). 

I en empirisk studie kom forskare från hela världen att diskutera PL som 
undervisningsform. I flertalet länder under de senaste 15 åren har ett stort antal 
artiklar publicerats där PL lyfts som en framgångsrik metod. När den 
konstruktivistiska synen på inlärning accepterats i matematik utbildning för 30 år 
sedan, var det nödvändigt att utveckla undervisningsmetoder som motsvarade de 
utmaningar som konstruktivismen ställde. En sådan metod var att låta eleverna arbeta 
med så kallade öppna eller rika problem. Författarna menade att det i 2000-talets 
början fanns fler empiriska studier som fokuserade på att använda öppen PL i 
jämförelse med nutid då teoretiska moment ökat i undervisningen (Pehkonen, Näveri, 
& Laine, 2013). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Under teoretisk referensram kommer Lev S. Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen att ställas i relation till den process som pågår under 

kamratsamarbete mellan eleverna i denna studie. Roger Säljö bidrar med tankar kring 

det sociokulturella perspektivet och John Dewey avslutar med en genomarbetad 

arbetsgång då PL:s situationer förekommer. 

Enligt författaren Kroksmark (2011) är språket ett av de mest betydelsefulla redskap 

då vi kommunicerar tankar till andra människor, han hänvisar till Vygotskij som 

menar att språket är ”redskapens redskap” och människans tankar en del av detta. Det 

talade och det tänkta språket befinner sig i en ständig förändring och går enligt 

Kroksmark under benämningen ”ett medierat redskap”. Vygotskij menade att 

sambandet mellan ett barns tänkande och sociala utveckling står i stark förbindelse, 

och att språket hos barn består av kommunikation som aktiverats av tankar. Språket 

är en viktig del av ett socialt samspel mellan individer och ett medel för förståelse av 

omvärlden. Vi lever i en social kontext och möter vår omvärld genom samverkan och 

interaktion med andra människor vilket står för det centrala inom Vygotskijs teorier.  

För att befästa ny kunskap behövs handledning som leder förståelse till en högre 

utvecklingszon. Vygotskij menade att förutsättningen för att lära in ny kunskap och nå 

den närmaste utvecklingszonen endast kan ske om samarbetsparten står på en högre 

kunskapsnivå. 

I grupparbete krävs det således att någon eller några har bredare kunskaper för att 

inlärningen ska bli optimal Egidius (2009). Denna företeelse kommer forskaren Säljö 

(2011) att benämna som ”scaffolding” och beskriver det sociokulturella perspektivet 

som ett samspel mellan människor som gemensamt arbetar för att lösa problem utifrån 

olika infallsvinklar. Enligt författaren står den socialkonstruktivistiska teorin för att 

elever bygger upp kunskap i samarbete med andra elever genom att delta i 

problemlösning och kritiskt tänkande (Säljö, 2011). Lärarens roll blir att handleda, 

stimulera och utveckla analytiskt tänkande igenom inlärningsprocessen. Elever 

uppmuntras till ett problemorienterat och delvis självständigt arbete i ett socialt 

sammanhang, för att konstruera sin kunskap tillsammans i gemenskap med andra. 

Bildandet av kunskap är kopplat till kulturella och historiska sammanhang och Säljö 

beskriver Vygotskijs tankar kring redskap som hjälpmedel och ger exempel på detta i 

form av miniräknare och skriftspråk, då dessa förlänger vår mentala förmåga i PL:s 

situationer och blir en hjälp till att vinna ny kunskap menar författaren. Språket är det 

viktigaste förmedlande redskapet då kommunikation i olika former möjliggörs, och är 

starkt kopplat till historiska och kulturella sammanhang uttrycker Säljö. Eleverna 

kommer att tillgodogöra sig bredare kunskap genom att argumentera i jämförelse med 

att enbart inhämta färdig fakta via textläsning. Säljö framhäver att lärarens främsta 

uppgift är att skapa kommunikationsmöjligheter för eleverna samt att inte komma 

med de rätta svaren, utan ställa de rätta frågorna.  
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John Dewey är ytterligare en förespråkare för att möjlighet ges till barn att pröva sig 

fram för att utveckla lärandet. Dewey uttrycker en önskan om att barnet inte säger ” 

jag vet, utan: jag har erfarit” (Kroksmark, 2011). Deweys uttryck ”Learning by doing” 

grundar sig på ett kontrollerat inlärande med utrymme för experimentella utfall. Inom 

PL:s områden kommer Dewey att uttrycka att problem bör analyseras och avgränsas, 

fler olika lösningar urskiljas, dessa bör utvecklas till en hållbar hypotes genom 

resonemang och experiment. Slutligen genomförs ytterligare observationer som leder 

fram till att hypotesen godkänns eller avvisas. Dewey såg sin pedagogik som en 

problemmetod där eleven kunde delges engagemang i uppgiften. Uppgifter ska vara 

konstruerade så att eleverna klarar av att lösa dem utifrån sin förmåga och elever ska 

välja de hypoteser som är bäst lämpade för den aktuella situationen. Fram till 1916 

utformade Dewey olika arbeten som ledare för avdelning filosofi, psykologi och 

pedagogik inom Chicagouniversitetet. Dewey formade en försöksskola som skulle ge 

svar på hur matematik kan kopplas ihop med elevernas erfarenhetsvärld (Kroksmark, 

2011). Något som kan relateras till matematikundervisningen är Deweys påstående om 

att ”skolan måste representera livet så som det levs för närvarande”, vilket kan kopplas 

till nutida pedagogers strävan att undervisa inom vardagsnära situationer inom 

matematiska PL:s områden. 
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METOD 
 

Metoden i denna studie byggde på en fenomenografiskt kvalitativ ansats enligt 

Dahlgren och Fallsberg (Fejes & Thornberg, 2015) och bestod av en analysmodell som 

byggde på elevers uppfattningar. Modellen är konstruerad med sju steg som är utförligt 

beskrivna vilket kan leda till att ett systematiskt arbete genomförts.  

  

INFORMANTERNA 

Informanterna bestod av 22 elever i årskurs sju och 16 elever i årskurs åtta. I årskurs 

sju, deltog 20 flickor och två pojkar och i årskurs åtta, åtta flickor och åtta pojkar. I 

årskurs åtta fanns det tolv elever med tvåspråkig bakgrund, dessa elever skulle kunna 

kommunicera matematik på ett annat språk än svenska, fast de blev ombedda att 

använda det svenska språket då vi inte hade resurser att ordna tolkar till denna studie.   

 

DATAINSAMLING 

FORSKNINGSSTRATEGI 

Inför undersökningen gjordes en Pilotstudie där fenomenografiska metoder visade sig 
vara produktiva för att synliggöra enskilda elevers uppfattningar kring PL i ämnet 
matematik (Schaller, 2018). Syftet med pilotstudien var att undersöka om det förekom 
kommunikation och i vilka former den uppfattades av eleverna. Resultatet av 
Pilotstudien kunde ifrågasättas då BBB metoden (Ärlebäck m.fl., 2018) och en allmän 
PL:s metod stod i fokus. Frågor kring vad som identifierar och kännetecknar en 
"allmän" PL:s metod blev svåridentifierbar och behövde utvecklas till att bli mer 
stringent. Följande studie lägger fokus på BBB metoden och en annan metod som är 
tydligt förklarad i undervisningspraktik bland matematikpedagoger, kallad EPA 
metoden (Skolverket, 2012). 
 

Inom fenomenonografisk ansats är intervjuformen den vanligaste datainsamlings 

metoden (Marton, 1981). 

Samtliga gruppsamarbetsintervjuer spelades in digitalt för att senare transkriberas till 
textmaterial. De individuella elevintervjuerna gjordes direkt efter avslutad PL:s 
lektion, för att eleverna skulle vara mentalt närvarande och fokuserade på lektionen 
som genomförts.  
 
Två elevpar intervjuades direkt efter PL:s aktiviteten. Det första elevparet bestod av 
elever på liknande kunskapsnivå och det andra av elever med divergerande 
kunskapsnivå. Pargrupper med liknande kunskapsnivå bestod av elever med liknande 
betygskombination. Pargrupper med divergerande kunskapsnivå bestod av elever med 
betygskombination E-D, E-C, E-B eller E-A. 
Kunskapsnivå syftar till att eleverna indelades utifrån de matematikbetyg de hade vid 
det aktuella tillfället. Betyget E representerade elever med lägre kunskapsnivå i ämnet 
och betyget D till A elever med högre kunskapsnivå. I grupperna fanns det förtillfället 
ingen elev med betyget F. 
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Pararbetet samt de enskilda intervjuerna digitalinspelas. De enskilda intervjuerna blev 
16 till antalet och sammanlagt 38 elevpar spelades in, vilket resulterade i 76 elevröster. 
De enskilda intervjuerna följde ett strikt mönster med frågeställningar som pågick ca 
tio minuter. Pararbeten som digitalinspelades kunde variera mellan 15 till 20 minuter. 
PL:s uppgifterna som eleverna delgavs tillhörde arbetsområdet "taluppfattning". 
Eleverna arbetade med EPA metoden under första PL:s tillfället, och BBB metoden vid 
det andra och uppgifterna finns bifogade, under avsnitt bilaga 1 och 2. 

 

INTERVJUFÖRFARANDE: 

Studierna genomfördes som kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

utgick från en intervjumall med frågeområden och teman se sidan 18-19. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjumallen användes som checklista för att 

försäkra sig om att alla frågor som var tänkta på något sätt vidrördes. Samma frågor 

ställdes till alla informanterna och intervjuerna påminde om ett samtal där följdfrågor 
ställdes efterhand som samtalet fördes (Kvale, 2014).   
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Moment 

 

Innehåll 

1 Klass 7 arbetar med PL:s uppgift 1 enligt EPAmetoden. Ljudupptagning 

sker då 11 pargrupper samarbetar. Ljudupptagningen transkriberas och 

matematisk kommunikation markeras samt bearbetas. Enskilda intervjuer 

sker med elever som samarbetat i två olika pargrupper. Eleverna i 

pargrupp 1 som är utvalda har inbördes divergerande kunskapsnivåer. 

Grupp 2 består av elever med liknande kunskapsnivåer. De fyra eleverna 

digitalinspelas och intervjudatan behandlas enligt Fenomenografisk 

metod’ 

2 Klass 7 arbetar med PL:s uppgift 2 enligt BBBmetoden. Ljudupptagning 

sker då 11 pargrupper samarbetar. Ljudupptagningen transkriberas och 

matematisk kommunikation markeras samt bearbetas. Enskilda intervjuer 

sker med elever som samarbetat i två olika pargrupper. Eleverna är 

desamma som tidigare (se moment 1). Eleverna i pargrupp 1 som är 

utvalda har inbördes divergerande kunskapsnivåer. Grupp 2 består av 

elever med liknande kunskapsnivåer. De fyra eleverna digitalinspelas och 

intervjudatan behandlas enligt Fenomenografisk metod 

3 Klass 8 arbetar med PL:s uppgift 1 enligt EPAmetoden. Ljudupptagning 

sker då 8 pargrupper samarbetar. Ljudupptagningen transkriberas och 

matematisk kommunikation markeras samt bearbetas. Enskilda intervjuer 

sker med elever som samarbetat i två olika pargrupper. Eleverna i 

pargrupp 1 som är utvalda har inbördes divergerande kunskapsnivåer. 

Grupp 2 består av elever med liknande kunskapsnivåer. De fyra eleverna 

digitalinspelas och intervjudatan behandlas enligt Fenomenografisk metod 

4 Klass 8 arbetar med PL:s uppgift 2 enligt BBBmetoden. Ljudupptagning 

sker då 8 pargrupper samarbetar. Ljudupptagningen transkriberas och 

matematisk kommunikation markeras samt bearbetas. Enskilda intervjuer 

sker med elever som samarbetat i två olika pargrupper, eleverna är 

desamma som tidigare (se moment 3). Eleverna i pargrupp 1 som är 

utvalda har inbördes divergerande kunskapsnivåer. Grupp 2 består av 

elever med liknande kunskapsnivåer. De fyra eleverna digitalinspelas och 

intervjudatan behandlas enligt Fenomenografisk metod 
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LEKTIONSPLANERING EPA METODEN: 

Eleverna delgavs uppgiften och löste den enskilt. Efter c.a 15 minuter övergick eleverna 
till att samarbeta i par. Halva klassen arbetade med en kamrat på liknande 
kunskapsnivå och andra halvan med en kamrat på divergerande kunskapsnivå. Under 
samarbetet kom eleverna att spelas in digitalt och eleverna ombads att förklara sina 
uträkningar för varandra. Lärarens instruktion till klassen var att ”förklara er 
uträkning så tydligt som möjligt för kamraten”.  När eleverna var klara stängdes 
digitalinspelningen av. Det förekom även individuella elevintervjuer direkt efter PL:s 
lektionen. Två elevpar intervjuades direkt efter EPA aktiviteten. Det första elevparet 
bestod av elever på liknande kunskapsnivå och det andra av elever med divergerande 
kunskapsnivå.  

FRÅGOR SOM STÄLLDES TILL ELEVERNA EFTER EPA UPPGIFTEN 

Fråga 1: Hur uppfattar du samarbetet?  

Fråga 2: Hur uppfattar du att kamraten hjälpt dig?  

Fråga 3: Hur har du hjälpt kamraten?  

Fråga 4: Föredrar du att arbeta i grupp, eller självständigt  

Fråga 5: Om du får välja gruppsammansättning:  

a) vilket antal skulle ni vara (antal och genusaspekt)?  
b) är det viktigt att den man samarbetar med är en kompis, eller kan det vara bättre att 
samarbeta med någon man inte umgås med ofta? 

c) Vilken kunskapsnivå på samarbetskamrat föredrar du? Någon på 
lägre/samma/högre kunskapsnivå än du själv?                                                            Följdfrågor 
kunde ställas: Kan du säga något mer om detta? Kan du ge mig exempel? Hur tänker 
du? Kan du utveckla? 
                                                                                                                           

LEKTIONSPLANERING BBB METODEN: 

Eleverna delgavs uppgiften och löste den enskilt. Efter c.a 15 minuter övergick eleverna 
till att se på tre elevlösningar efter metoden bra, bättre, bästa elevlösningen. 
Elevlösningarna visades på elevernas datorer och eleverna arbetade enskilt med att 
jämföra sin lösning med de färdiga exempellösningarna för att se vilket lösningsförslag 
som liknade elevens. Efter ytterligare fem min startade digitalinspelningarna och 
eleverna arbetade nu i par för att förklara sina tankegångar för parkamraten, för att få 
hjälp till att finna den exempellösning som var mest lik elevens. BBB metoden bygger 
i ett första steg på att eleven försöker finna en exempellösning som liknar elevens. 
Senare i klassrumsdiskussion kommer eleverna tillsammans med läraren att 
rangordna lösningarnas olika styrkor i förhållande till den fråga som ställts. Eleven 
kommer efter klassrumsdiskussionen att lösa en liknande uppgift, och kan då 
förhoppningsvis redovisa ett arbete på en högre nivå. Denna studie fokuserade endast 
på den kommunikation som förekom i pargrupper, därav kom momentet med 
klassrumsdiskussioner inte att digitalinspelas. Halva klassen arbetade med kamrat på 
liknande kunskapsnivå och andra halvan med kamrat på divergerande kunskapsnivå. 
Under samarbetet spelades eleverna in digitalt och ombads att förklara sina 
uträkningar för varandra. Läraren instruerade klassen med att ”förklara er uträkning 
så tydligt som möjligt för kamraten”. När eleverna kände sig färdiga med uppgiften 
stängdes digitalinspelningen av. Det förekom även individuella elevintervjuer direkt 
efter avslutad lektion. Två elevpar  intervjuades efter BBB aktiviteten. Det första 
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elevparet bestod av elever på liknande kunskapsnivå. Det andra elevparet av elever 
med divergerande kunskapsnivå.  

FRÅGOR SOM STÄLLDES TILL ELEVERNA EFTER BBB UPPGIFTEN 

Fråga 6: Hur uppfattar du samarbetet?   

Fråga 7: Hur uppfattar du att kamraten hjälpt dig?  

Fråga 8: Hur har du hjälpt kamraten?   

Fråga 9: Föredrar du att arbeta i grupp, eller självständigt  

Fråga 10: Om du får välja PL:s alternativ:  

a) Väljer du att arbeta med EPA eller BBB-metoden?  

b) Vilka fördelar och svårigheter uppfattar du med EPA metoden? 

c) Vilka fördelar och svårigheter uppfattar du med BBB metoden? 
Följdfrågor kunde ställas: Kan du säga något mer om detta? Kan du ge mig exempel? 
Hur tänker du? Kan du utveckla? 

 

ANALYS 

De individuella elevintervjuerna i denna studie bearbetades med en kvalitativ 
fenomenografisk analys enligt Dahlgren och Fallsberg (Fejes & Thornberg, 2015). 
Analysmodellen består av sju steg:  
 

1. Att bekanta sig med materialet: Elevintervjuer transkriberades från digitalt 
material. Intervjuerna lästes upprepade gånger för att bekanta sig med 
textmaterialet samt för att få ett helhetsintryck av innehållet.  
 

2. Kondensation: Analysen av textmaterialet startade. Intervjuerna detaljlästes för att söka 

efter utsagor som var specifika. Textstycken markerades och kondenserades för att bilda 

olika grupper som berörde elevernas kommunikationsformer, samarbete och 

problemlösnings situationer, då dessa kom att utmärka sig.   

 

3. Jämförelse: Samtliga utsagor bland de 16 individuella elevintervjuerna jämfördes med 

varandra och elevernas utsagor markerades med koder, för att kunna se mönster som 

likheter och skillnader i textmaterialet. Likheter och skillnader som framkom 

markerades och skrevs i tabeller, för att lättare kunna urskilja elevernas uttalanden.  

 

4. Gruppering: Upprepad textläsning sker och grupperingar av elevernas olika 

uppfattningar bildas. Här kommer likheter och skillnader att särskiljas då elever 

uttrycker sig angående kommunikation, samarbete och problemlösnings situationer.  

 

5. Artikulera kategorier: Nästa steg var att skapa grupperingar där elevernas uppfattningar 

sorterades efter likheter och de karaktäristiska drag de innefattade. Utifrån detta material 

bildades uppfattningsområden. Här var det viktigt att bestämma var gränsdragningen 

mellan olika elevuttalanden skulle ske.     

 

6. Namnge kategorier: Uppfattningsområden bildade tematiska titlar av elevernas 

uttalanden. Titlarna sammanfattade elevernas olika uppfattningar.  
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7. Kontrastiv fas: Kontrastering av de olika uttrycken innebar att de ställdes i jämförelse 

mot varandra. En sammanslagning av fler uppfattningsområden kunde ske så att 

begreppskategorier bildades. Begreppskategorierna namngavs med Kommunikation, 

Samarbete, BBB och EPA metoden.  

                           

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Det var av stor vikt att eleverna kände sig fria, då de redogjorde för uppfattningar under 
intervjun. Läraren omtalade att uppfattningar som eleverna uttalade var viktig 
information som kan komma att vidareutveckla matematikundervisningen på längre 
sikt. Eleverna informerades om att det inte fanns några korrekta eller felaktiga 
uppfattningar då de argumenterade under intervjun. Eleverna kom också att spelas in 
under parsamarbetet inom problemlösning, inför denna ljudupptagning informerades 
eleverna ännu en gång om vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Vetenskapsrådet (2012) har fyra huvudkrav som informerades till elever och 
vårdnadshavare innan intervjuerna genomfördes. Dessa huvudkrav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att eleven och vårdnadshavaren skriftligen informerades 
angående undersökningens syfte. Vårdnadshavaren undertecknade ett formulär som 
godkände att deras barn deltog i studien. Information delgavs eleverna om att 
medverkan i projektet var frivilligt, samt att eleverna kunde avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet innebär att eleverna frivilligt deltog i undersökningen och gav sitt 
samtycke till att medverka. Konfidentialitetskravet kom att skydda elevernas 
identiteter. Eleverna blev informerade om denna punkt innan intervjuerna, 
vårdnadshavare informerades skriftligen. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som samlats in från enskilda personer endast används till forskning. 
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RESULTAT 

Analysen av elevernas uppfattningar om samarbete inom BBB och EPA metoden 

resulterade i fyra beskrivningskategorier: Kommunikation, Samarbete, BBB metoden 

och EPA metoden (se tabell 2.). Beskrivningskategorierna byggdes upp av tio 
uppfattningsområden. 

 

Tabell 2. Elevers uppfattningar om matematisk kommunikation.  

KOMMUNIKATION 

I denna kategori kom eleverna att uttala sig angående kommunikation inom 

arbetsmetoden BBB och EPA. Eleverna samarbetade i pargrupper kring matematisk 

PL. Inom pargrupperna kom hälften av eleverna att arbeta med en kamrat på samma 

kunskapsnivå, och resterande elever med en kamrat med högre kunskapsnivå. Detta 

för att synliggöra om elevernas uppfattningar kring den kommunikation som förekom 

varierade beroende på gruppens uppbyggnad. Pargrupperna spelades in med 

digitalaudio teknik. 

KOMMUNIKATION INOM EPA METODEN: 

Eleverna samarbetade efter att de arbetat självständigt med uppgiften. Alla elever gavs 

tid till att slutföra de matematiska beräkningarna och i nästa steg delge tankegångar 

till parkamraten. Informanterna försökte ofta beskriva den arbetsgång som 

förekommit, ”Ja, vi samarbetade mest med att lyssna till varandra, det blev mest att 

försöka förstå. Det var nog mest att försöka hänga med i farten, det fanns ju inte tid till 
att avbryta, det gick inte så bra” (Intervju 2 grupp1). 
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Vidare beskrev informanterna positiva effekter av samarbetet då kommunikationen 

bidrog till ett högre kunskapsinhämtande, ”Jo, bra, det var bra att höra hur andra 

tänker, då kan jag lära mig matten bättre, jag förstod det mesta av vad kamraten sa, 
kanske inte allt” (Intervju 1 grupp1).  

Det framkom även uttalanden om hur kommunikation skett mellan eleverna, ”Det 

fungerade bra, för vi förstår varandras sätt att tänka. Man säger ju, att jag förstår eller 

så” (Intervju 4 grupp1).  

Informanter uttalar sig om kommunikativt samarbete med kamrat på samma 

kunskapsnivå, ”När jag är med någon som inte är på samma nivå, då blir det jobbigt 

att förklara allting. När jag berättar för kompisen vad jag har gjort, förstår han direkt 

vad jag menar” (Intervju 2 grupp2). 

Citat nedan visar kommunikation som förekom i EPA samarbete. Eleverna arbetade i 

pargrupper med inbördes divergerande kunskapsnivåer. I diskussionen mellan 

eleverna synliggörs enbart den kommunikation som riktas mot parkamraten. Den 

matematiska lösningsgången uteblir då det inte förekommer någon kommunikation 

då elever läser upp sina matematiklösningar för parkamraten.   

” 1.Var väl det jag kom fram till 

1: Jaha… 

2: Är du klar med ditt nu?  

1: Ja, nu är jag klar” (Ljudupptagning 3 grupp 1). 

Följande citat är taget från elever som arbetar i pargrupp där deltagarna innehar 

jämlika kunskapsnivåer.  I diskussionen mellan eleverna synliggörs även här enbart 

den kommunikativa del som sker mellan parkamraterna. Den matematiska 

lösningsgången uteblir även här då det inte förekommer någon kommunikation då 

elever läser upp sina matematiklösningar för parkamraten.    

”1: Alltså hade de 50 kr var med sig från början. 

2: Ja, det stämmer bra 

1: Ja, det ser bra ut” (Ljudupptagning 6 grupp 1) 

 

KOMMUNIKATION INOM BBB METODEN: 

Initialt arbetade eleverna självständigt med uppgiften. När eleverna uttalade att de 

kommit fram till en matematisk lösning och tecknat ner den i pappersform började 

kamratsamarbetet. Eleverna tilldelades tre elevlösningar och den kommunikativa 

delen i parsamarbetet handlade ofta om att försöka bestämma likheter och skillnader 

mellan elevernas lösningar i jämförelse med de tre elevlösningarna de blivit tilldelade 

”Vi pratade om vems lösning som var mest lik elevlösningarna, men ingen av våra 

lösningar var lik elevexemplen. Vi hade gjort uträkning på ungefär samma sätt och 

tyckte båda att våra lösningar var ganska lika varandra, det pratade vi om. Vi var 

överens om att vi tyckte att våra lösningar var lika varandra, fast ej att de stämde med 

de som visades av andra elever” (Intervju 1 grupp1), visar att kommunikationen styrde 
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in på ett gemensamt fokus, i att bestämma vilken av exempeluppgifterna som liknade 

elevernas.  

Följande ljudupptagning speglade elever i gruppen med liknande kunskapsnivå,”Det 

funkade jättebra. När vi samarbetade kom vi fram till samma svar. Vi gjorde på samma 

sätt. När vi hade fått fram svaret försökte vi tillsammans att arbeta på en högre nivå på 
ett algebraiskt sätt” (Intervju 1 grupp2). 

Vid enstaka tillfällen visade det sig att eleverna behövde stämma av om vilken 

arbetsgång som skulle gälla i det kommunikativa utbytet, ”Först så började vi med våra 

uträkningar. Vi började skriva och sen tittade vi på våra resultat. Hon hade rätt och jag 

var nära till de rätta svaren som fanns på exempellösningarna. Sen började jag förklara 

och då avbröt hon mig och sa att vi kan diskutera istället” (Intervju 4 grupp2).  

Citat nedan synliggör samarbete inom BBB metoden. Eleverna tillhör pargrupp med 

inbördes divergerande kunskapsnivåer (Ljudupptagning 3.5 grupp 1).  

”1: Jag börjar att kolla upp vilket elevexempel jag hör hemma i. 

2: Vilket tycker du? 

1: Men elevexempel 1 har ju också tabell. 

2: Ja, precis som du gjort, det liknar din lösning 

1: Ja, den är lik, fast det är lite som skiljer. 

2: Vad skiljer mest? 

1: I elevexemplet har dom multiplicerat, det har inte jag, det skiljer lite, jag har bara 
gjort en tabell, de multiplicerat alla talen för att visa. 

2: Ja, just så är det, jag tycker också att du har ju tabell, fast inte riktigt samma 
räknesätt, så jag håller med, du har använt dig mer av addition än gånger. 

1: Nu kan jag förklara hur jag tänkt. 

(elev 1 förklarar matematisk lösningsgång) 

2: Som i elevexemplet 

1: Just precis, det blev ju 50 fordon, svaret är 28 motorcyklar och 22 bilar: 

2: Ja, det är rätt svar som elevexemplet. 

1: Elevexempel 1 är mest lik min, men har adderat fler gånger och gjort fler 

uppställningar än mig.  

2: Du har inte gjort lika många tester som i elevlösningen, fast du kom ju fram till svaret 

lite snabbare, det var ju bra. 

1: Ja, det var det ju faktiskt 

2: Vi tittar på min lösning då, som jag tycker liknar ex 1 mest. 

1: Jag tycker att du liknar exempel ett, du har inte multiplicerat lika många gånger, fast 

du använder också tabellen, och du har lyckats få fram. 
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1: Ja, men hur kan du få detta till 50? 

2: Nae, jag var nog stressad, det är ju fel, det ska vara. 

1: Jo, men du har tänkt med rätt metod, men fått fram fel svar, båda våra lösningar 

liknar varandra, vi har multiplicerat och visat tabeller. Fast vi har fått olika svar. 

2: Jag fick ju tyvärr lite fel svar, jag råkade ta bort lite för mycket, men alla gör väl fel 

ibland. 

1: Precis du hade i alla fall rätt metod när du räknade, även om du fick fram fel svar” 

En annan elevgrupp spelades in digitalt i samarbete inom BBB metoden. Gruppen 

bestod av elever med liknande kunskapsnivåer (Ljudupptagning 6.5 grupp 1). 

”1: Jag kan ju börja förklara och leta efter min elevlösning bland exemplen här intill, 

2: Ja, vi kan kolla tillsammans 

1: Jag testade mig fram, först med 30 bilar och 20 motorcyklar, fast det blev ju 120+40 
hjul=160 hjul, det blev ju inte bra…. 

2: Nej , det var för mycket, har du kollat elevexemplen?............ 

och 22 bilar, det blev ju rätt 

1: Jo, men det du visar är ju mest likt exempel 3, du har inte använt tabell, men det du 

har multiplicerat är väldigt likt 3:ans exempel, det du har skrivit ser ju faktiskt ut som 
en tabell ändå. 

1: Ja, jag håller med 

2: Min elevlösning ser ut som så här, jag började med att kalla en bil=4  

1: Dina x och y finns inte i någon tabell 

2: Nej, det ser inte så ut, i alla fall så testade jag vidare, sen så provade jag,  

1: Ja, jag tycker att din lösning mest liknar elevlösning 3, på det sättet du räknat 

2: Det tycker jag med, fast ingen har räknat med X och Y, är lite konstigt tycker jag 

1: Ja, fast den liknar trean mest i alla fall 

2: Jag håller med”. 
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SAMARBETE 

Denna kategori innefattar situationer där kamratsamarbetet ledde till att eleverna 

kunde få vägledning av arbetskamraten. I enstaka fall fungerade inte samarbetet, detta 

uttalade sig eleverna också om. Eleverna hade även uppfattningar om hur en 

gruppsammansättning kan se ut för en god lärmiljö. 

SAMARBETE UNDER EPA METODEN: 

Samarbetet kunde leda till att eleverna uttalade svårigheter kring att förstå de 

uträkningar parkamraten presenterade, ”vi tänkte ju olika, det blev fel i mitt huvud, 

fast så sa jag ju inte då, vi tänkte olika, det märktes. Han förstod vad han menade, eller 

jag menar att han förstod vad jag menade, han nickade så här när jag läste upp matten” 

(Intervju 4 grupp 1). 

Eleverna uppfattade att det inte alltid fanns möjlighet till att samarbeta, ”vi förklarade 

för varandra hur vi räknat ut matten, sen hjälpte vi inte varandra så mycket, tror inte 

det i alla fall. Hon förklarade sin uträkning, jag kunde kanske inte hjälpa till så mycket” 

(Intervju 1 grupp 1). Även nästa citat talar för samarbetssvårigheter, ”hon hjälpte mig 

på slutet att komma fram till det rätta svaret, fast jag vet inte riktigt hur hon visade, 

det blev lite komplicerat att hänga med. Jag vet inte om jag har hjälpt henne, hon läste 

ju bara upp sin lösning” (Intervju 2 grupp 1). 

Det förekom även elever som uppfattade att ingen form av samarbete förekommit, ”jag 

läste ju upp min mattelösning, så var det” (Intervju 3 grupp 1).  

SAMARBETE UNDER BBB METODEN: 

Samarbetet kunde leda till att kamraten fått hjälp eller blivit hjälpt med att placera sin 

elevlösning i förhållande till de tre elevlösningar som tilldelats. ”Jag fick ju hjälp av 

kamraten, han kunde hjälpa mig då jag inte visste vilken elevlösning som var mest lik 

min, men då sa han vilken han tyckte att det var. Jag förklarade vilken elevlösning som 
var mest lik hans, och då höll han med” (Intervju 4 grupp 1). 

Hälften av eleverna samarbetade med parkamrat på samma kunskapsnivå och den 

andra hälften med kamrat på divergerande kunskapsnivå. Då båda eleverna i 

parsamarbetet presenterade högre kunskapsnivåer kunde uppfattningar om 

samarbetet generera i följande uttalanden, ”jag fick inte mycket hjälp, vi hade ju 

kommit fram till samma svar, och gjort på samma sätt, vi visade varandra. Jag visade 

min uträkning, och kamraten och jag pratade om våra lösningar, kanske kunde jag 

hjälpa genom att visa min matteuträkning” (Intervju 1 grupp 1). Ytterligare ett 

elevuttalande där parkamraterna arbetat på högre kunskapsnivå är intressant att lyfta 

fram, ”hjälpa honom? Allt han skrivit det var vad jag hade typ skrivit. Jag kanske kunde 

ha lagt till en sak, men alltså det var inget stort eller märkvärdigt” (Intervju 1 grupp 2). 

Då eleverna i pargrupp bestod av divergerande kunskapsnivåer kunde uppfattningar 

om samarbete visa att eleven fått kamrathjälp till att placera sin lösning i förhållande 

till de tre elevlösningarna som tilldelats gruppen, ”kamraten har hjälpt med att 

förklara, och sagt att den här är mest lik din lösning. Hon förstod ju mer, så jag kunde 
inte hjälpa lika mycket tillbaka tror jag” (Intervju 3 grupp 1). 
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UPPFATTNINGAR OM PL 

I de sista kategorierna uttalade sig eleverna angående EPA och BBB metoden.  

EPA METODEN 

Ett flertal elever uttalade sig positivt angående EPA metoden, ”EPA är bra då får jag 

tala om hur jag tänker, det blir bäst så” (Intervju 2 grupp 1).  Elever uttalade sig om att 

”det är enklare så, om jag ska förklara kanske kompisen inte fattar vad jag tänker” 

(Intervju 3 grupp 2). 

Något som framkom som en svårighet kring arbetsmetoden var uppfattningar som 

handlade om att ”här får jag bara se en lösning, min egen” (Intervju 1 grupp 1) eller att 

”man bara pratade om sådant som man räknat ut, och sen sa man bara att det låter 

rimligt till kamraten. Eller sa man att jag håller med, det blev inget mer samtal än så” 
(Intervju 4 grupp 1).  

BBB METODEN 

Elever uttalade sig positivt om BBB metoden genom uttalanden, ”man får hjälp av 

lösningarna som finns klara, och man ser andra sätt att lösa. Jag får se fler 

elevlösningar i BBB metoden, det är bra” (Intervju 1 grupp 1). Det förekom även elever 

som uppfattade BBB metoden som kommunikativ undervisningsform ”jag tycker att 

BBB är mer kommunicerande, vi pratar mer, när man skulle jämföra andra exempel så 

blev det att man diskuterade mer”. (Intervju 4 grupp 1). Någon elev uttalar sig om 

personlig utveckling inom matematikämnet ”här ser jag tydligt vad jag måste göra för 

att förbättra mig” (Intervju 1 grupp 2). 

Enligt elevers uppfattningar förekom ibland svårigheter med metoden. Dessa 

uttalanden kom framförallt av elever på lägre kunskapsnivå. Elever uttalar sig med att 

”när jag kollar på andra lösningar så förstår jag inte mycket” (Intervju 3 grupp 2). 

Elever uppfattar även svårigheter med att utsättas för tre olika lösningsalternativ, ”det 

kan vara lite krångligt att se så många lösningar” (Intervju 4 grupp 2), vilket kan liknas 

vid följande elevuppfattning, ”det är jobbigt att förstå hur andra tänker, jag blir 

förvirrad, förvirrat i huvudet” (Intervju 3 grupp 1). 
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DISKUSSION  
 

I Resultatdiskussionen kommer beskrivningskategorierna kommunikation, samarbete 
och BBB samt EPA metoden att stå som grund. Beskrivningarna samarbete, BBB och 
EPA metoden diskuteras även under metoddiskussion.  

Resultatet visade att det förekom kommunikation inom både BBB och EPA metoden. 
Kommunikationen mellan eleverna var rikligare då BBB metoden praktiserades. 
Gruppmedlemmarnas inbördes kunskapsnivåer påverkade inte den kommunikation 
som uppstod i gruppsamarbetet. 

Samarbetet mellan eleverna förekom i kunskapsliknande och kunskapsdivergerande 

pargrupper. I de fall då eleverna inte kunde genomföra ett samarbete visade sig BBB 

metoden kunna sysselsätta eleverna med matematiska utmaningar, till skillnad från 
EPA metoden där arbetet avstannade helt. 

BBB och EPA metoden uppfattades som givande arbetsmetoder. Det framkom både för 
och nackdelar med metoderna enligt elever som intervjuades enskilt.   

 

RESULTATDISKUSSION 

Olika former av kommunikation har förekommit visar resultaten till denna studie. Då 

eleverna arbetade efter två arbetsmetoder EPA och BBB, visade det sig att 

kommunikationen yttrade sig olika beroende på vilken metod som brukades. 

Resultaten i denna kvalitativa studie kan inte bygga på att kvalitén av kommunikation 

räknas i antalet uttalade ord, utan måste bygga på olika uppfattningar kring de frågor 

som ställts (Marton, 1981).  

I intervjuerna framkom uppfattningar om samarbetssvårigheter med parkamraten 

vilket kan stå för att grupparbeten ur elevperspektiv inte alltid upplevdes som 

oproblematiska. Enligt skolverket kan grupparbeten arrangeras efter EPA metoden, 

som förespråkar att samarbetsformen ska ske i par (Eget arbete, Par arbete, Alla 

arbetar tillsammans) (Skolverket, 2012). BBB metoden har genom ett 

aktionsforsknings projekt konstruerats som ett försök att komplimentera EPA 

metoden med ett kontrastivt perspektiv där eleverna jämför sina uträkningar med 

andra exempellösningar (Ärlebäck m.fl., 2018). Det kontrastiva perspektivet innebär 

att eleverna ställer sina uträkningar i jämförelse med andra elevlösningar.  

Det förekom uppfattningar kring samarbetsproblem med parkamraten och några av 

eleverna uttalade sig om detta i den enskilda intervjuformen ”hon hjälpte mig på slutet 

att komma fram till det rätta svaret, fast jag vet inte riktigt hur hon visade, det blev lite 

komplicerat att hänga med. Jag vet inte om jag har hjälpt henne, hon läste ju bara upp 

sin lösning” (Intervju 2 grupp 1). Detta uttalande gjordes av elev efter att EPA metoden 

praktiserats. Eleverna uttryckte ofta att de funnit det svårt att följa med i det 

matematiska resonemanget då parkamraten försökt förklara en uppgift.  

Samarbetsformen skulle kunna förbättras om eleverna arbetade i andra 

gruppkonstellationer. Metoden inom gruppsamarbeten skulle eventuellt behöva 
förändras vilket kommer att lyftas under metoddiskussion i denna studie. 
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Då elever med liknande kunskapsnivå i jämförelse med divergerande kunskapsnivå 

samarbetar sker ingen påvisbar förändring i kommunikation mellan eleverna. Detta 

visade sig efter att 38 gruppsamarbeten spelades in och transkriberats till text som 
analyserades.  

Problematik uppstod med att jämföra resultaten i de båda kunskapsgrupperna då 

elever som arbetade på liknande kunskapsnivå kunde innefatta att eleverna i gruppen 

hade betyget E. I en annan grupp med liknande kunskapsnivå bestod samarbetet av 

elever med betyget A. Denna situation medför att trovärdigheten av de resultat som 

framkommer kan ifrågasättas, då det sker matematiska diskussioner på olika nivåer i 

de båda grupperna som går under samma namn. Liknande situation uppstod i den 

divergerande kunskapsgruppen där elever med inbördes betygsnivå E och A, och elever 

med inbördes betyg C och A gick under gruppbeteckningen ”pargrupp med 

divergerande kunskapsnivå”. Även här visade det sig att kommunikationen framträdde 

olika i de båda grupperna.  

Ämneslaget i matematik på skolan där studien genomförts deltog i arbetet med att 

analysera kommunikationstexterna som speglade samarbetet mellan eleverna. Dels 

observerades kommunikation mellan eleverna inom divergerande elevpar, dels lyftes 

kommunikationen mellan eleverna i kunskapsliknande pargrupper. Någon signifikans 

för tydliga skillnader mellan grupperna i avseende på kommunikation kunde inte 

registreras. Då eleverna arbetade med BBB metoden visade sig 

kommunikationsformerna dock vara betydligt rikare i jämförelse med den 

kommunikation som förekom då EPA metoden praktiserades. Då BBB metoden ställs 

i jämförelse med EPA metoden förekommer det med andra ord tydliga skillnader i den 

kommunikation som förekommer mellan eleverna. Det visade sig även skillnader 

mellan elevgrupperna då eleverna i enskilda intervjuer uttryckte uppfattningar om hur 

de upplevt samarbetet med gruppkamraten. I grupper där elever med divergerande 

kunskapsnivåer samarbetat uttalade sig ofta den kunskapssvagare eleven positivt 

ifråga om kamrathjälp, eleven uppfattade sig ha fått draghjälp till att klara av 

uppgiften. I grupper med inbördes liknande kunskapsnivåer uttalade elever ofta att 

samarbetet inte skett eller att det förekommit i mindre grad ”jag fick inte mycket hjälp, 

vi hade ju kommit fram till samma svar, och gjort på samma sätt, vi visade varandra. 

Jag visade min uträkning, och kamraten och jag pratade om våra lösningar, kanske 

kunde jag hjälpa genom att visa min matteuträkning” (Intervju 1 grupp 1). Det uppstod 

även osäkerhet angående om eleven hjälpt sin kamrat, som varit självgående i 

uppgiftslösandet. 

Inom både EPA och BBB metoden uttrycker elever svårigheter med att använda sig av 

metoderna. Inom EPA metoden uppfattar elever att parkamratens genomgångar varit 

svåra att följa matematiskt. Dessa uttalanden är vanligare i de grupper där en elev med 

högre kunskapsnivå förklarar för elev med matematiksvårigheter. Ytterligare något 

som är värt att notera är de elever som inom BBB arbetet utrycker uppfattningar om 

att det är ansträngande att behöva möta en klasskamrat i matematiska diskussioner. 

Denna grupp av elever som står bakom dessa uttalanden tillhör oftast kunskapsstarka 

elever som inte uttalar sig ha behov av samarbete, utan klarar av att lösa PL:s uppgifter 

självständigt. Tanken med gruppövningarna är dock att elever ska tränas i att 

samarbeta (Skolverket, 2017a).  Något som visade sig tydligt var att kommunikationen 

mellan eleverna var betydligt rikligare inom BBB i jämförelse med EPA metoden. 
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Förklaringen till detta kan vara att eleverna uppmuntras och blir nödgade till att 

kommunicera då de ställer sin lösning i kontrast till de exempellösningar som 

presenteras inom BBB metoden.  

Under de enskilda elevintervjuerna framkom att elever som föredrar BBB metoden 

upplever kommunikation som något positivt och intressant, medan elever som 

föredrog EPA metoden ofta uttryckte att det var besvärande att behöva kommunicera. 

Något tydligt samband eller förklaring till elevernas uttalanden kring detta 

framkommer inte i denna studie. I elevintervjuerna frågades även efter antalet elever 

som ska ingå i en grupp för att samarbetet ska upplevas som givande. Samtliga elever 

bland de 16 som intervjuats svarade att tre eller fyra personer är önskvärt. Frågan kan 
ställas varför eleverna svarade så enhetligt kring gruppstorleken.  

Under teorireferens i denna studie kom författarna Lev S. Vygotskij, Roger Säljö och 

John Dewey att beskrivas som föregångare till dagens skolformer. Resultaten i denna 

studie visar att många delar stöds av författarnas teorier. I intervju med elev på lägre 

kunskapsnivå som blir hjälpt av elev på högre nivå uttalas ”Först så började vi med 

våra uträkningar. Vi började skriva och sen tittade vi på våra resultat. Hon hade rätt 

och jag var nära till de rätta svaren som fanns på exempellösningarna. Sen började jag 

förklara och då avbröt hon mig och sa att vi kan diskutera istället” (Intervju 4 grupp2). 

Detta elevuttalande kan stå som exempel till den proximala utvecklingszonens teorier 

kring kamrathjälp. Vygotskij menade att ökade förutsättningar för att lära in ny 

kunskap kunde ske om samarbetsparten stod på en högre kunskapsnivå. I grupparbete 

krävs det att någon eller några har bredare kunskaper för att inlärningen ska bli 

optimal (Egidius, 2009). Något som var intressant att uppmärksamma var att 

kunskapssvaga elever i denna studie kunde få hjälp av kamrater på högre 

matematisknivå med att lösa uppgifter. Frågan är hur de kunskapsstarkare eleverna 

kan gå vidare i matematiskutveckling när grupperna inte består av fler än två 

medlemmar. Här kan tankar på fördelar med tregrupper vara aktuella. Inom tre eller 

fyrgrupps konstellationer öppnas arbetet upp så att fler samarbetskanaler mellan 

eleverna ger möjligheter till ett bredare kunskapsinlärande (Heller & Hollabaugh, 

1992).  

Pedagoger strävar efter att kartlägga elevernas utvecklingsmöjligheter och anpassar 

undervisningens svårighetsgrad utifrån de elever som ska undervisas. I enskilt 

grupparbete kan problematik uppstå då eleverna i gruppen inte alltid stegrar 

svårighetsgraden i jämn takt då samarbete sker, utan den matematiska 

svårighetsgraden kan svänga kraftigt under kort tid. Detta blev märkbart då elevernas 

parsamarbeten digitalinspelats och analyserats. Det förekom ofta att en av eleverna 

kom av sig i samarbetet då parkamraten förklarat sin uträkning och tagit ett för stort 

kliv i matematisk svårighetsgrad. Något som även upplevdes som problematiskt var de 

elever som återgav matematiska lösningar skriftligen, och inte ville förmedla sig 

verbalt till parkamraten. Det visade sig att elever som uttalade olust kring detta ofta 

tillhörde den kunskapsstarkare gruppen, som klarade av att lösa uppgifter på egen 

hand utan kamrathjälp.  
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Roger Säljös teorier om att problem kan ses utifrån olika infallsvinklar, stämmer väl in 

på de PL:ssituationer eleverna ställdes inför i denna studie. Enligt författaren står den 

socialkonstruktivistiska teorin för att elever bygger upp kunskap i samarbete med 

andra elever genom att deltaga i problemlösning och kritiskt tänkande. Lärarens roll 

blir att handleda, stimulera och utveckla analytiskt tänkande igenom 

inlärningsprocessen (Säljö, 2011). Eleverna i denna studie uppmuntrades till 

problemorienterat och delvis självständigt arbete i ett socialt sammanhang för att i ett 

senare skede intervjuas angående det arbete som förekommit. Att använda sig av 

eleverna som hjälp till kunskapsförmedling i klassen är något som sker i denna studie 

och står i samklang med Säljös teorier. Enligt Säljö lever kunskapen i samspel mellan 

människor, vilket inträffar i denna studie då eleverna samarbetar under PL:s 

situationer. Säljö menar att i ett senare skede blir den intagna kunskapen en del av den 

enskilda individen och att tänkandet eller handlandet kommer att förmedlas i nya 

kommunikativa sammanhang. Eleverna i denna studie kommer att grupperas i olika 

variationer genom skoltiden. Det är intressant att sätta Säljös teorier i relation till 

denna studie då eleverna kommer att delge varandra kunskaper som i ett senare skede 

kan generera i att nyskapade grupper får ta del av den kunskap som förmedlats i 

tidigare grupparbeten. Detta speglar Säljös teorier om att människans mest 

utmärkande drag är att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 
sammanhang (Kroksmark, 2011). 

Dewey lyftes under teorireferenserna då han förespråkar elevernas möjligheter till att 

pröva sig fram för att utveckla lärandet. Dewey uttrycker en önskan om att barnet inte 

säger ” jag vet, utan: jag har erfarit” (Kroksmark, 2011). PL:s uppgifterna i Deweys 

studier eftersträvade att vara konstruerade så att eleverna skulle  klarar att lösa dem 

utifrån sin förmåga och välja de strategier och metoder som var bäst lämpade. Dewey 

utformade en försöksskola som skulle ge svar på hur matematik kunde kopplas ihop 

med elevernas erfarenhetsvärld. I denna studie kommer PL:s situationer att vara 

kopplade till vardagsnära situationer så att eleverna kan känna igen sig i de situationer 

uppgiften beskriver. Uppgifterna skulle kunna utvecklats ytterligare så att konkreta 

detaljer som mynt (se bil.1) skulle kunna delges eleverna för att lättare ta in kunskaper. 

Inom BBB och EPA metoden ställs PL:s förmågan på prov.  

Dewey uttrycker att problem bör ”analyseras och avgränsas, fler olika lösningar 

urskiljas, dessa bör utvecklas till en hållbar hypotes genom resonemang och 

experiment och slutligen genomföra ytterligare observationer som leder fram till att 

hypotesen godkänns eller avvisas” (Kroksmark, 2011). I denna studie visade sig att BBB 

metoden till större del aktiverade eleverna i att analysera, avgränsa samt resonera för 

att komma fram till en sammanfattning, i jämförelse med EPA metoden där det ej 

förekom rikligt kommunikationsutbyte mellan eleverna. Det måste dock noteras att 

både i BBB och EPA metoden kommer diskussionsformerna att hållas i ett senare 

skede mellan elever och läraren. Det är dock fortfarande oklart i vilken grad eleverna 

kommer att bli delaktiga i den klassrumsdiskussion som då uppstår, denna 

information framkommer inte i denna studie som enbart fokuserar på den 

kommunikation som förekommer under parsamarbetet mellan eleverna.    
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METODDISKUSSION 

Den forskningsansats som används i denna studie har i sin grund utvecklats av forskare 
som namngav projektet INOM-gruppen (Inlärning om omvärlds-uppfattning) vid 
universitet i Göteborg 1977. Forskningsansatsen byggde på ett utvecklingsarbete med 
fokus på inlärning där studenter som läste text uppfattade denna på kvalitativt skilda 
sätt. Forskningsgruppen bearbetade elevernas utsagor med att kategorisera dessa till 
rubriker.  
Ference Marton byggde vidare på teorin och introducerade begreppet fenomenografi 
(Marton, 1981) som beskrevs som ett försök till att skildra människors uppfattningar 
av hur någonting ”uppfattas vara” (S. Larsson, 1986). Marton beskrev ”första 
ordningens perspektiv” som något som iakttogs utifrån, och ”andra ordningens 
perspektiv” hur något kan tolkas eller uppfattas. Fenomenografi beskriver 
uppfattningar ur andra ordningens perspektiv, och personers uppfattningar kring en 
företeelse. Det är personers oreflekterade uppfattningar som kommer att stå i fokus 
(Marton, 1978) (Marton & Booth, 2000). De elevintervjuer som förekom i denna studie 
kom att påverkas av en mängd olika påverkansfaktorer inom det ”utfallsrum” som kan 
uppstå (Marton & Booth, 2000). En påverkansfaktor i denna studie kan ha varit att 
andraspråkselever i klass 8 tidigare arbetat med bilder och visuella förklaringar men 
nu var tvungna till att kommunicera PL:s uppgifter verbalt på svenska. Ett rikt 
matematiskt språk skulle underlätta kommunikationen för dessa elever, och detta 
språk föreslås enligt skolverkets rekommendationer vara utvecklande för matematisk 
inlärning (skolverket 2011). Om samtliga elever med tvåspråkig bakgrund fick 
möjlighet till att utveckla det matematiska språket kunde missförstånd och 
kommunikationssvårigheter minska. Något som visat sig bland tvåspråkiga elever är 
en besvikelse över att inte kunna visa upp samma kunskapsnivå i matematik som 
eleverna presterat i sitt tidigare hemland, då det svenska språket i kombination med 
matematikutförande försvårar det för eleverna att visa upp kunskaper inom ämnet 
(Svensson, 2014). 
 
De kvalitativa metoderna beskrivs även inom de humanistiska vetenskaperna och 
stödjer sig på de filosofiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi och tonvikt 
läggs på holistisk information. Hermeneutiken visar att det finns sätt att förstå en viss 
sak på, men även att förstå världen och det som händer runt omkring oss. Helheten är 
viktig och det går inte att förstå helheten om delarna utesluts. En av hermeneutikens 
grunder är förförståelse och att vi är medvetna om fördomar och de uppfattningar vi 
tar med oss i olika situationer. Stukát (2005) beskriver att "huvuduppgiften för det 
kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att 
generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera eller gestalta något”.  
 

Metoden i denna studie är kvalitativ med fenomenografisk ansats enligt Dahlgren och 
Fallsberg (Fejes & Thornberg, 2015) och består av en analysmodell som bygger på 
elevers uppfattningar. Modellen består av sju steg som är utförligt beskriven vilket kan 
leda till att ett systematiskt arbete genomförts. Metoden har varit gynnsam då eleverna 
ofta svarar spontant och uppriktigt angående uppfattningar kring de arbeten som 
genomförts. I metoddelen beskrivs att enskilda intervjuer genomfördes och dessa kom 
till stor del att handla om elevers uppfattningar kring olika delar av den 
kommunikation som förekommit under PL:s övningarna. Eleverna kan påverkas av att 
svara på frågor i helklass i jämförelse med att uttala sig i enskilda intervjuer. Ofta får 
pedagoger uppleva att eleverna inte alltid svarar uppriktigt på frågor som ställs i 
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helklasssammanhang utan att eleverna svarar utifrån vad de tror ska ge högt betyg eller 
omdöme. Inför de enskilda intervjuerna omtalades att materialet inte kommer att 
betygssättas utan att de inspelningar som genomfördes kan komma att användas i 
syftet att förändra matematikundervisningen i ett längre tidsperspektiv. I ett 
förstadium innan metodval fastslagits och forskningsfältet var aktualiserat lades vikt 
vid att tydliggöra syftet med studien. Metoden skulle vara anpassad till att kunna svara 
på syftet i studien och valet av analysmodell övervägdes innan bearbetning av 
intervjuerna startade. Trots att pilotstudien (Schaller, 2018) gav god grund inför denna 
studie kom det insamlade materialet i pilotstudien att upplevas som otillräckligt och 
ytterligare justeringar skulle behöva genomföras.  Det som upplevdes som bristfälligt 
var att BBB metoden ställdes i relation till en arbetsmetod som kallades ”allmän PL:s 
metod”. Denna allmänna metod hade byggts upp av pedagoger som arbetat utifrån 
denna arbetsmetod under längre tid. BBB metoden ställdes i jämförelse med en mer 
vedertagen och strikt beskriven metod. EPA metoden uppfyllde kraven för att stå som 
kontrast till BBB metoden. EPA metoden används ofta av matematiklärare i Sverige 
och står som alternativt arbetssätt i kombination med PL enligt skolverkets 
rekommendationer (Skolverket, 2016).  
Eventuellt skulle ytterligare frågor kunnat ställas till informanterna, riktade mot de 
kommunikationsformer som uppstår under samarbete. Frågor om hur eleverna 
uppfattade den kommunikation som ej sker verbalt kunde naturligtvis inte 
digitalinspelas. Eleverna ritade figurer på papper och visa på olika metoder genom att 
placera pennor och radergummi på bänkarna, detta för att förklara tankegångar för 
parkamraten vilket ligger i linje med tidigare forskning som omtalar att 
kommunikation mellan elever sker i ett mångfald, inte enbart verbalt (Teledahl, 2017) 
(Cooper, 2012). Digitalinspelning kan vara gynnsamt och är relativt smidigt att hantera 
i jämförelse med filmupptagning där stativ till kamera och mikrofon kan vara 
nödvändig. Det skulle dock vara intressant att filma elever i samarbete för att få en 
förståelse om hur de kommunicerar med kroppsspråk samt vad som sker på 
arbetsbänken, elevernas arbetsyta.  
 
Eleverna hade tidigare arbetat med metoderna BBB och EPA. Det var värdefullt att 
eleverna hade erfarenhet kring arbetsmetodernas tillvägagångssätt så att rutinerna 
kring arbetsgången var förankrade.  Det som kan verka problematiskt med att eleverna 
arbetat med metoderna är att det kan uppstå förutfattade meningar kring 
arbetsmetoderna. Om eleverna upplevt metoden som problematisk tidigare så kan 
denna uppfattning vara svår att ändra. Några av eleverna kan dessutom ha placerats i 
pargrupp som inte fungerade i samarbete, då fanns risk att eleven uttalade sig negativt 
om metoden fast uttalandet egentligen handlade om ett samarbete i pargruppen som  
inte fungerat. PL:s uppgifterna kom inte att vara betygssättande i matematisk 
algoritmräknande, eleverna informerades om att kommunikation låg i fokus. Detta 
gjordes för att eleverna skulle känna sig bekväma och våga öppna sig i jämförelse med 
om de visste att uträkningar som blir fel kan betygssättas. Nackdel med detta kan vara 
att några elever inte presterar och anstränger sig tillräckligt utan att de kopplar av och 
menar att det inte spelar någon roll hur mycket de presterar, det genererar ändå inte i 
några betyg. För att komma åt denna problematik upprepades ofta verbalt att den 
kommunikativa delen i arbetet skulle komma att bedömas, för att hjälpa eleverna att 
förstå vilket fokus som de skulle hålla.  
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Eleverna samarbetade med PL:s uppgifter som är bifogade som bilagor (billaga 1 och 

2) i denna studie. Inledningsvis arbetade eleverna individuellt för att senare fortsätta i 

gruppsamarbetsform. Denna arbetsgång bedrevs i båda metoderna. Till övervägande 

del lyckades gruppsamarbetet väl visade de resultat som eleverna redovisade. Det 

uppstod dock komplikationer i två gruppsamarbeten vilket bidrog till att samarbete ej 

kunde ske, då pargruppkamraten avvek på grund av socialaorsaker. I dessa grupper 

uppfattade eleverna att ingen form av samarbete förekommit. Följande citat är taget 

ur arbete under EPA metoden ”jag läste ju upp min mattelösning, så var det” (Intervju 

3 grupp 1) i detta fall läste eleven upp sitt arbete i ensamhet, då ingen samarbetskamrat 

fanns tillgänglig. Det visade sig att BBB och EPA metoden mötte upp de 

ensamarbetande eleverna olika. Inom EPA metoden arbetade eleven självständigt då 

det saknades en samarbetspartner, inom BBB metoden kunde eleven däremot komma 

vidare med det självständiga arbetet då metoden erbjöd lösningsexempel som ledde till 
att eleven kunde jämföra sin lösning med tre lösningsförslag på olika kunskapsnivåer.  

Elevsamarbeten borde kunna ske i andra former för ökad resultatuppfyllelse. 

Samarbetsförutsättningar borde kunna förändras till att bli mer givande för eleverna. 

Forskning som bedrivits kan visa på olika framgångsfaktorer som påverkar 

gruppdynamik som i sin tur kan öka gruppens produktivitet (Heller & Hollabaugh, 

1992). Metoden i denna studie byggde på att elever arbetade i pargrupper. De grupper 

som konstruerats som heterogena utifrån kunskapsnivå kommer enligt forskare att nå 

högre resultat i jämförelse med homogena grupper (Hoffman, 1959) (Hoffman & 

Maier, 1961).  

Resultaten i denna studie mäter den kommunikativa delen, vilka inte visade några 

skillnader mellan homo och de heterogena grupperna. Eventuellt skulle elevresultaten 

då eleverna redovisat matematiska uträkningar behöva granskas då det kan 
framkomma kvalitetsskillnader mellan grupperna. 

Eleverna indelades i lägre och högre kunskapsnivå. Lägre kunskapsnivå innefattade 

elever med betyget E, en högre kunskapsnivå kunde bestå av elever med betyg D till A. 

Betygen är framtagna utifrån elevernas senaste avstämning. Elever som innehar 

betyget F räknades in i samma grupp som elever med betyget E. Gruppen av elever 

med F kan kännetecknas som elever med olika bakgrundsproblematik i matematisk 

inlärning. Betyget F kunde symbolisera orsaker som hög frånvaro eller sociala aspekter 

som kan ha betydelse i elevens matematiska utveckling. Elever med betyget E stod för 

en mer homogen grupp där eleverna ofta saknade högre kunskaper i något enstaka 

arbetsområde och dessa elever efterfrågade gärna draghjälp under PL:s situation ifrån 

kamrat som befann sig på högre matematiskkunskapsnivå. En huvudsaklig orsak till 

utvalet av de betyg som kopplats till lägre och högre kunskapsnivå, berodde på det 

elevurval som klasserna var uppbyggda av. För att möjliggöra gruppindelning så att 

hälften av eleverna kunde samarbeta i grupper med divergerande och andra hälften 

med liknande kunskapsnivåer, genomfördes indelningar så att elever med betyget E 

fick tillhöra gruppen ”lägre kunskapsnivå” och elever med betygen D – A högre 

kunskapsnivå. Antalet grupper kom då att bli ungefär lika.     
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Genusperspektiv och elevers kulturella bakgrund har inte kommit att styra 

elevgruppernas uppbyggnad i denna studie. Rosser (1998) framhäver att 

gruppdynamik bör byggas så att genus och kulturella perspektiv står som 

betydelsefulla delar vid bildandet av grupper.  Inom EPA och BBB metoden arbetar 

eleverna i pargrupper, skulle grupperna öka i medlemsantal kunde frågor kring genus 

och kulturella aspekter bli viktigare. Under de enskilda elevintervjuerna svarade 

samtliga elever att det inte spelade någon roll om parkamraten var pojke eller flicka. 

Eleverna uttalade även att gruppkamratens personlighet var viktigt för att samarbetet 

skulle fungera ”jag kan inte jobba bra med någon man inte funkar ihop med” (intervju 

1 grupp1).  Kutnick och Kington (2005) påvisade i studie att elevers prestationer inom 

PL förbättrades om arbetet genomförts i grupperingar där vänskap eller god stämning 

infanns. Grupperingar utifrån vänskapsaspekt var till fördel i jämförelse med att 

gruppera eleverna enbart efter ålder, kön och kunskapsnivåer menade författarna 
(Kutnick & Kington, 2005).  

Utifrån den forskning visade att antalet elever i gruppen var av stor betydelse menade 

Heller och Hollabaugt (1992) att grupper med två deltagare inte verkade  för samarbete 

utan ofta tog en av medlemmarna rollen som gruppledare och parkamraten blev 

iakttagare. Större grupper om fyra deltagare kom också att stöta på problem då en av 

deltagarna ofta även här stod vid sidan som iakttagare. Gruppstorlekar på tre 

meddlemmar var att föredra samt att gruppen konstruerades med elev på högre, 

mellan och lägre kunskapsnivå. Detta för att få en så kallad 

heterogengruppsammamnsättning vilket visade sig vara den mest givande 

sammansättningen. Studien visade även att gruppdynamiken kunde förbättras genom 

att hänsyn till inbördes nivåskillnader i kunskap, kulturella skillnader, genus aspekter 

samt god arbetsmiljö lyftes fram som viktig påverkansfaktor i konstruerandet av 

grupper (Heller & Hollabaugh, 1992). 

BBB metoden kan komma att förändras så att  pargrupperna berikas med ytterligare 

en elev. Bildandet av tregrupp möjliggör att gruppen kan indelas efter elev på högre, 

elev på mellan och elev på lägre kunskapsnivå för att möjliggöra ett mer givande 

samarbete (Heller & Hollabaugh, 1992). Detta kan även kopplas till Lev S. Vygotskijs 

teorier kring den proximala utvecklingszonens draghjälp till kunskapsutveckling. BBB 

metoden tar i denna studie ingen hänsyn till genusaspekt, kulturella skillnader och 

elevers arbetsmiljö vilka är stora och viktiga delar som borde lyftas fram för att en god 

undervisning ska kunna förekomma (M. Larsson, 2015) (Kutnick & Kington, 2005) 

(Fuchs m.fl., 2000). Inom EPA och BBB metoden arbetade eleverna initialt 

självständigt med att lösa uppgiften innan elevparsamarbetet påbörjades. Läraren kom 

inte att påverka eleverna eller avbryta processen i detta arbete. Att i den inledande 

fasen ge elever feedback kan vara ödesdigert, detta enligt forskning som visade att 

endast ett fåtal elever blev hjälpta av feedback (Fyfe m.fl., 2012) (Attali, 2015). Även 

författaren Larsson (2015) påpekade att läraren bör vara medveten om det didaktiska 

kontraktet, vilket innefattar att pedagogen ej bör hjälpa eleven med de rätta svaren i 

ett första skede. Detta kunde leda till att elevens möjlighet till matematiskt lärande 

reducerades (Larsson, 2015).  
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TROVÄRDIGHET OCH ÖVERFÖRBARHET 
Då intervjuerna i studien byggde på en mångfald av elevers uppfattningar, samt att 

urvalet bestod av ett fåtal informanter kan det enligt författaren Merriam (1994) vara 

problematiskt med att i en studie liknande denna tala om överförbarhet. Kvalitativa 

underökningar bygger på att det som i stunden upplevs som sanning kan komma att 

vara temporärt då verkligheten förändras naturligt med tid framhäver Merriam (1994). 

Arbetsmetoden BBB skulle trots detta kunna vara överförbar till andra ämnen inom 

skolan. Troligtvis skulle kommunikationen mellan eleverna ske inom samtliga 

skolämnen då metoden innehåller ett kontrastivt perspektiv där eleverna jämför sina 

arbeten med andra exempellösningar, vilket eftersträvas i samtliga skolämnen 
(Skolverket, 2017a, 2017b).  

Kvale (2014) menar att kvalitativa studier strävar efter att beskriva och förstå 

upplevelser och att intervjuer kan vara ett redskap till att beskriva uppfattningar inom 

ett visst område. För att kunna bredda arbetet metodiskt beskriver Kvale (2014) 

fördelar med att ställa frågor som ”vad och ”varför” redan i ett tidigt stadium istället 

för att fixera sig enbart vid de uppfattningar eleverna i intervjun svarade på. Detta ger 

enligt Kvale en studie med högre trovärdighet.  

I denna studie kom informanterna att svara på identiska frågor och en intervjumall (se 

datainsamling/BBB-EPA lektionsplanering) var behjälplig för att säkerställa att 

samtliga områden kom upp till diskussion. Arbetsformen har strävat efter att vara 

strukturerad för att öka den trovärdighet och överförbarhet som krävs för att studien 
ska vara möjlig att genomföra i liknande undervisningsform. 
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SLUTSATSER 

Under inledningen beskrivs den pilotstudie som tidigare genomförts (Schaller, 2018). 

Nu har arbetet utvecklats vidare till denna studie som fokuserar på förekomsten av 

kommunikation då två arbetsmetoder praktiseras, samt hur kommunikation kan 

förändras beroende på elevgruppers olika sammansättning. 

 
Resultatet visar att elevernas uppfattning om kommunikation skiljer sig beroende på 
vilken arbetsmetod som praktiseras. Inom EPA metoden uppfattar eleverna att 
kommunikation förekommer i mindre omfattning jämfört med BBB metoden. I de 
digitalinspelningar som gjorts under elevgrupparbeten framkommer det att EPA 
metoden inte aktiverar eleverna till att kommunicera matematik i samma grad som när 
BBB metoden genomförs. Då EPA metoden praktiserades höglästes ofta 
matematiklösningen upp utan någon respons från gruppkamraten. Inom BBB 
metoden förekommer ett rikligare kommunikationsutbyte då eleven med 
gruppkamratens hjälp kommer att jämföra sin lösning med tre exempellösningar. 
I de fall där samarbete inte kunde genomföras, kom BBB metoden fortfarande att 
kunna praktiseras då eleven arbetade vidare självständigt med att jämföra sin lösning 
med andra matematiklösningar. Resultatet pekar även på att olika 
gruppsammansättningar inte påverkar de kommunikationsformer som uppstår. I 
hälften av grupperna arbetade elever med inbördes divergerande kunskapsnivå, den 
andra hälften bestod av elever med liknande kunskapsnivå. Någon tydlig och märkbar 
skillnad i kommunikation mellan grupperna kunde inte utkristalliseras.  
 
För att på bästa sätt skapa grupper bör hänsyn till inbördes nivåskillnader i kunskap, 

gruppstorlek, kulturella skillnader, genus aspekter samt god arbetsmiljö lyfts fram. Det 

framkommer att antalet elever i grupper med två deltagare inte verkar för ett 

fungerande samarbete då en av medlemmarna ofta intar rollen som gruppledare och 

parkamraten blir iakttagare. Gruppstorlekar på tre meddlemmar är att föredra samt 

att gruppen konstrueras med elev på högre, mellan och lägre kunskapsnivå. Detta för 

att få en så kallad heterogen gruppsammansättning vilket har visat sig vara den mest 

givande konstellationen. Informanterna i denna studie uttalar genomgående att 

grupper på tre till fyra gruppmedlemmar är att föredra.  

Utifrån denna kunskap borde pargrupperna inom BBB och EPA metoden utvecklas till 

att berikas med ytterligare en elev. Vidare vore det fördelaktigt att inom tregruppen 

inkludera elev på högre, elev på mellan och elev på lägre kunskapsnivå för en så kallad 
heterogen gruppsammansättning. 

Pedagoger undervisar efter skolverkets rekommendationer som talar för att 

kommunikation är en viktig del av elevernas lärande. Det kan finnas ett värde med 

denna studie som visar att kommunikationsformer är något som sker utifrån de 

förutsättningar som råder i en klassrumssituation, samt att kommunikationsformer  

förändras beroende av olika faktorer som påverkar gruppen i samarbete. Denna studie 

påverkade min syn och inställning till hur en gruppuppbyggnad kan konstrueras 

framförallt i avseende på gruppstorlek och inbördes kunskapsnivåer inom gruppen. 

Dessa faktorer är viktiga och kan påverka elevernas lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I denna studie redovisas resultat som visar att kommunikationsformer inte förändras 
beroende på hur grupperna är sammansatta utifrån inbördes kunskapsnivåer. I hälften 
av grupperna arbetade elever med inbördes divergerande kunskapsnivåer, resterande 
bestod av elever med liknande kunskapsnivåer. Någon tydlig och märkbar skillnad 
märktes inte i kommunikation mellan grupperna. Detta resultat blir dock 
motsägelsefullt då eleverna i de kunskapsdivergerande grupperna uttalade 
uppfattningar om att de fått matematikhjälp, medan elever med liknande 
kunskapsnivågrupperingar inte eller sällan uttalar att kamraten hjälpt till med 
matematiken. Detta framkom i enskilda elevintervjuer. Frågan är varför detta resultat 
inte blir märkbart i den kommunikation som sker mellan eleverna, vilket skulle vara 
intressant att lyfta i en kommande studie.  
 
Elever i samarbete kan filmas för att visa på att kroppsspråk med gester eller visuella 
arbetsmetoder förekommer. I denna studie kunde inte mätinstrument som fanns att 
tillgå synliggöra alla former av kommunikation som förekom mellan eleverna. 
Det vore även intressant att studera vilken gruppsammansättning utifrån 
kunskapsnivå som leder till det mest produktiva samarbetet. Pargrupper kan 
konstrueras med elever som innehar betyget E-D och E-C. Även grupper i de högre 
betygsnivåerna skulle kunna skapas C-B eller C-A. Eleverna kan komma att lösa 
matematiska uppgifter för att visa om det uppstår något mönster då prestation ställs i 
förhållande till den grupp som samarbetar sker inom. Kan det uppstå olika former av 
kommunikation beroende på pargruppernas inbördes sammansättningar? 
 
I studien framkommer att tregruppssamarbetet är att föredra med så kallade heterogen 
gruppsammansättning. Elevuppgifter skulle kunna indelas till tregrupper som löser 
uppgifter med inbördes gruppkonstellation E-D-C, D-C-B eller C-B-A i inbördes 
kunskapsnivåer. Grupper liknande E-C-A i inbördes betygsnivå kommer troligtvis inte 
att vara produktiv då elev på E nivå befinner sig långt ifrån elev på A nivå i matematisk 
färdighet, detta enligt Lev S. Vygotskijs teorier kring den proximala utvecklingszonen.  
För att synliggöra hur de olika gruppsammansättningarna presterar och samarbetar 
skulle ett förtest respektive eftertest kunna anordnas, eventuellt skulle de olika 
gruppsammansättningarna leverera information om samarbetets produktivitet, vilket 
skulle kunna vara möjligt att synliggöra i en kommande studie. 
 
I intervjuerna uttalar eleverna att det inte spelar någon roll vilken könstillhörighet 
samarbetskamraten tillhör. Att få möjlighet att observera grupper som konstruerats i 
olika genus kombinationer vore intressant. Det kan förekomma olika 
kommunikationsyttringar beroende på vilken genus kombination gruppen består av.         
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BILLAGA 1 

 

Mynt 

 

Elevexempel från åk 7 

(E-C-A nivå) 

 

Centralt innehåll: 

Taluppfattning och tals användning 

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och 
matematiska situationer. 

Problemlösning 

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden 
samt värdering av valda strategier och metoder. 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika 
ämnesområden. 

 

Mynt 

Kim har 100 stycken mynt bestående av enkronor, femkronor och tiokronor. Hon har 
dubbelt så många femkronor som tiokronor. Sammanlagt är mynten värda 474 kr. 
Hur många enkronor, femkronor och tiokronor har Kim? 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Probleml%C3%B6sning
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer_och_inom_olika_%C3%A4mnesomr%C3%A5den_samt_v%C3%A4rdering_av_valda_strategier_och_metoder
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer_och_inom_olika_%C3%A4mnesomr%C3%A5den_samt_v%C3%A4rdering_av_valda_strategier_och_metoder
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_vardagliga_situationer
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ELEVEXEMPEL 2 
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ELEVEXEMPEL 3: 
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BILLAGA 2 

Parkeringshus 

 

Elevexempel från åk7 

(E-C-A - nivå) 

 

Centralt innehåll: 

Taluppfattning och tals användning 

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och 
matematiska situationer. 

Problemlösning 

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt 

värdering av valda strategier och metoder. 

Parkeringshus 

 

 
 

 

 

I ett parkeringshus finns ett antal bilar och motorcyklar. Sammanlagt är det 50 fordon 
med 144 hjul. Hur många bilar och motorcyklar finns det i parkeringshuset?  
 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Probleml%C3%B6sning
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer_och_inom_olika_%C3%A4mnesomr%C3%A5den_samt_v%C3%A4rdering_av_valda_strategier_och_metoder
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer_och_inom_olika_%C3%A4mnesomr%C3%A5den_samt_v%C3%A4rdering_av_valda_strategier_och_metoder
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Elevexempel 2
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ELEVEXEMPEL 3 

 
 


