
 

 

 

 

ETT MOMENT DÄR 
KUNSKAPEN UTVECKLAS, 
ELLER INTE? 

EN KVALITATIV STUDIE OM MATEMATIKLÄRARNAS SYN PÅ 
ELEVERNAS KUNSKAPSUTVECKLING INOM MATEMATIK. 

RAMI AL-HADAD OCH RAFI RAPHAEL. 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständiga arbetet 1 – Grundlärarprogrammet 4–6 

Avanceradnivå, 15 hp. 

Handledare: Tor Nilsson 
 
Examinator: Gunnar Jonsson 
 
Termin 6                                         År 2019 
 

  

 



 
1 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod MAA016 15 hp 

  Termin 6 År 2019 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Rami Al-Hadad och Rafi Raphael 

ETT MOMENT DÄR KUNSKAPEN UTVECKLAS, ELLER INTE? 

EN KVALITATIV STUDIE OM MATEMATIKLÄRARNAS SYN PÅ ELEVERNAS KUNSKAPSUTVECKLING INOM 

MATEMATIK  

A QUALITATIVE STUDY ABOUT MATHEMATICS TEACHERS’ SIGHT ON PUPILS’S KNOWLEDGE 

DEVELOPMENT IN MATHEMATIC.  

 

Årtal 2019 Antal sidor:28 

_______________________________________________________ 

Syftet med denna kvalitativa studie är att få ökad kunskap om hur lärare från årskurs 4–6 

tänker kring arbetsformen grupparbete inom matematik. Detta genomförs med hjälp av en 

kvalitativ strukturerad intervjumetod med 4 matematiklärare. Utifrån resultaten kan det 

konstateras att matematiklärarna är ganska överens om hur grupparbete funkar samt hur deras 

elevers kunskaper utvecklas genom denna arbetsform. Vår slutsats är att elever lär sig mycket 

utav att delta i grupparbeten bland annat att samarbeta med andra barn. Detta uppnås på bästa 

sätt genom att dela in grupperna efter kunskapsnivån och anpassa uppgifterna efter elevernas 

nivå. 

 

Nyckelord: Sociokulturellt perspektiv, grupp, grupparbete och lärarperspektiv. 
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ABSTRACT: 

The purpose of this qualitative study is to gain more knowledge about the views of teachers in 

classes 4-6 about the group work in mathematics. We do this by conducting a qualitative 

structured interview method with 4 mathematics teachers. What turns out in the results is that 

the mathematics teachers are quite agreed on how group work works and how their pupils' 

knowledge is developed through this work method. Our conclusion is that the mathematics 

teachers view was that students learn from participating in group work and collaborate with 

other children if the groups are divided by the level of knowledge and the task is adapted to the 

students' level. 
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1. Inledning 
 

Alla elever i skolan skall erbjudas god studiemiljö och bra skolgång för att kunna uppnå sin 

fulla potential. Enligt läroplanen (2011) behöver matematiklärarna anpassa undervisningen 

efter elevernas villkor för att de ska kunna trivas och utvecklas i en god läromiljö. Läraren kan 

välja ifall eleverna ska jobba med grupparbete eller inte, det är upp till läraren att välja 

undervisningsmetoden. Hur som helst ska eleverna få jobba i grupper enligt läroplanen, vilket 

kan vara ett moment där elever lär sig att samarbeta med varandra och arbeta kollektivt. Detta 

resulterar i sin tur att eleverna lär sig tillsammans (kooperativt lärande). Kooperativt lärande 

har tagits upp av flera undervisningsteorier såsom kognitiva, behavioristiska och sociokulturella 

teorin, deras syn på denna typ av lärande skiljer sig dock från varandra. Den här typen av lärande 

ökar elevernas måluppfyllelse samt den sociala sammanhållningen genom deras interaktion 

med varandra (Niclas, F & Jennie, W., 2018).  

Att kunna arbeta i grupp är en nödvändig kompetens för att senare kunna medverka i ett 

samhälle med andra individer. Medan att jobba individuellt är minst lika viktigt, då elevens 

självkänsla byggs upp när hen lär sig nya saker och blir en alltmer självständig individ. 

I Skolverket (2019) tas det upp att ”grupparbete utvecklar intellektuella och sociala förmågor 

såsom begreppsinlärning, problemlösning, demokratiskt arbetssätt, språklig kommunikation 

och förmåga till samarbete” (s.1). Läraren bör därför känna till vikten av att låta sina elever 

jobba i grupper för att de ska få utrymme att utveckla dessa förmågor. Något även Westlund 

(2015) föreslår, är att låta eleverna jobba med det kollaborativa lärandet.  

   Genom att till exempel samtala kring olika lösningar tillsammans i grupper kan barnen 

verkligen våga testa sig fram och lära sig nya tanke- och lösningssätt från varandra (Ahlberg, 

2012). Detta ger dem även möjligheten att förstärka sin självkänsla genom att få chansen att 

uttrycka sina tankar och åsikter.  

   Arbetet inom grupp har också sina negativa sidor för gruppmedlemmarna. Enligt Hogg (1992) 

har medlemskapet i en grupp en del konsekvenser för den egna självkänslan, både vad gäller 

känslan av innanför/utanförskap i gruppen och utifrån hur gruppen värderas i förhållande till 

andra grupper. 

   Ahlberg (2012) tar upp att elevernas uppfattning av hur matematiken fungerar kan ändras när 

de får arbeta med andra elever och får lära sig nya tankesätt. Detta är viktigt eftersom en del 

elever som till exempel delar med sig av sina felaktiga lösningar kan bli negativt påverkade 
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utav denna upplevelse. Detta kan även skapa en känsla av rädsla för ämnet matematik, eftersom 

eleverna inte vill misslyckas. Men genom att de får pröva på hela tiden så kan denna känsla 

upphöra och eleverna inser att det inte är så svårt som de trodde att det var.  

Under vår praktik har vi märkt att arbetsformen grupparbete används under olika moment 

inom olika skolämnen med det ena syftet eller det andra. Men hur ser de matematiklärarna 

som använder sig utav denna arbetsform på kunskapsutvecklingen hos sina elever inom just 

arbete inom grupp i ämnet matematik?  

Enligt Boaler (2017) betraktas grupparbeten som en nödvändig strategi inom 

matematikundervisningen. Därför skulle det vara intressant att undersöka just elevernas 

kunskapsutveckling inom grupparbete i ämnet matematik. 

 

1.1 Syfte: 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur lärare från årskurs 4–6 tänker kring 

arbetsformen grupparbete inom matematik. 

 

1.2 Frågeställning  

Vad har matematiklärare för syn på elevers kunskapsutveckling inom grupparbeten i 

matematik?  

 

1.3 Begrepp och definitioner 
 

Under detta avsnitt presenteras de olika definitioner som kommer dyka upp längre ner i vår 

forskning.  

Grupparbete en uppgift som eleverna utför tillsammans i en grupp, gruppmedlemmarna 

samarbetar för att uppnå samma mål (Stensaasen, S & Sletta, O. 2008) 

Socialt samspel är hur individer integrerar med varandra i en miljö. (Stensaasen, S & Sletta, 

O. 2008) 
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2 Bakgrund 
 

Vi har valt att forska i ett specifikt område inom ”grupparbete”, kunskapsutvecklingen hos 

eleverna utifrån lärarnas syn. Grupparbete är ett ämne som många forskare redan studerat under 

tidigare år, samt ett aktuellt och intressant ämne för oss studenter att fördjupa oss i. Under detta 

kapitel presenteras vad tidigare forskningen säger, och vilka källor som har använts som stöd 

för detta arbete. Vi har läst tidigare forskning och härnedan presenteras vår sammanfattning. 

 

2.1 Tidigare forskning och litteraturforskning  

 

Forslund Frykedal, K, Chiriac, E. & Hempel, A. (2013) tar upp att ”Forskningen om elev-och 

studentsamarbete visar att grupparbete kan spela en stor roll i utbildning och lärande”. Såsom 

alla andra lärande metoder, har grupparbete sina ”fallgropar”. Några av de fallgroparna är 

otydliga uppgifter eller otränade grupper. Grupparbete handlar inte om att ge eleverna en 

uppgift som ska lösas i grupp, utan det är viktigt att eleverna är medvetna och får tillfället att 

träna på att arbeta i grupp (Chiriac, E & Hempel, A, 2013). 

Chiriac, E & Hempel, A (2013) tar upp att forskningen har visat att om gruppdeltagarna får 

tillfälle att lära sig att arbeta i grupp ökar möjligheten för ett bra grupparbete. I en studie som 

gjordes i Australien undersöktes om grupparbeten skulle fungera bättre ifall eleverna var 

förbereda för grupparbete. Eleverna hade fått information under två lektioner om hur de kan 

samarbete i en grupp och förhålla sig till varandra. Studien visade nyttan av att träna eleverna 

och informera dem om hur de ska arbete i en grupp. De två lektionerna som eleverna fick gav 

positiva resultat, både på grupparbetets effektivitet och produktivitet (Chiriac, E. & Hempel, 

A., 2013) 

Abrahamsson, H & Friden, K (2010) skriver i deras forskning att de har intervjuat några 

matematiklärare för att se på deras uppfattning av grupparbete. Matematiklärarna hade positiva 

tankar kring grupparbete som arbetsform i skolan. Trots det hade matematiklärarna olika tankar 

kring hur grupparbete ska fungera som bäst. En av matematiklärarna tyckte att eleverna i en 

grupp ska kunna använda sig av andra elevers styrkor annars är det ingen ide med att använda 

grupparbete påstår hen. Medan den andra tyckte att det beror helt enkelt på hur mogna barnen 



 
7 

är och vilken typ av uppgift de har fått. Annars skulle den behövas följas upp av någon annan 

vuxen som ser till att eleverna är på rätt spår mot målet med grupperarbetet. 

Granström, K & Chiriac, E (2012) utförde en kvalitativ studie, där de undersökte elevernas syn 

på grupparbetet som arbetsform. Studien utfördes på sex olika grupper/klasser, där åldern 

varierade mellan 13–16 år. Eleverna hade både positiva och negativa tankar kring grupparbete. 

Eleverna nämnde att det finns skillnad mellan ”grupparbete” och ”samarbete”. Grupparbete är 

när eleverna jobbar tillsammans för att lösa en och samma uppgift, alltså där eleven jobbar för 

att nå samma mål. Medan samarbete kan uppstå när man hjälper de andra eleverna. Till exempel 

när läraren ber ena eleven att hjälpa sina klasskamrater för att lösa en uppgift. Studiens resultat 

delades i sex aspekter som kunde tolkas utifrån elevernas svar på frågorna under intervjun. 

Elevernas ansågs att gruppstorleken, tid och plats är viktigt och kan ha stor inverkan på 

gruppens arbete. Eleverna tyckte att det samtidigt handlar om hur aktiva gruppmedlemmarna 

är och i fall de är fokuserade på uppgiften eller inte. Samt att uppgiften ska vara så tydligt som 

möjligt för att medlemmarna ska kunna förstå den. När det kommer till sista aspekten tyckte 

eleverna att det är viktigt att alla medlemmar är medvetna om vad de blir bedömda på, alltså 

syftet med uppgiften. Det krävs dessutom att läraren arrangerar och stödjer sina elever under 

genomförandet och resultaten, vilket spelar en viktig roll för eleverna.  

Arfwedson (2002) beskriver de psykosociala mekanismerna som träder i funktion i nya 

konstellationer och sammanhang där människor möts. Dessa möten ger upphov till positiva och 

negativa utvecklingar av relationerna mellan individerna. Sättet gruppindelningen görs på kan 

vara avgörande för hur det fortsatta arbetet ska gå. Att få med klassen utifrån samtal om värdet 

av att lära sig samarbeta är viktigt. Att valet av arbetskamrater inte alltid sker efter egen vilja är 

något man får acceptera. Möjligheterna att lära känna sina klasskamrater och kunna samarbeta 

med andra är inte att förglömma. 

 

3 Teoretiskt perspektiv  
 

Eftersom studien handlar om grupparbete och kunskapsutvecklingen inom grupperna, har vi 

valt det sociokulturella perspektivet som lyfts upp av Lev Vygotskij att utgå ifrån. Tivenius 

(2015) tar upp vikten av det teoretiska perspektivet för att man ska kunna tolka och förstå sin 

empiri. Tivenius fortsätter att det teoretiska perspektivet ”är som ett filter som man silar sina 

data genom för att få fram ett resultat eller de glasögon som man betraktar sin empiri genom”.  
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För att hjälpa barnen och låta dem utvecklas vidare behöver de jobba och medverka med miljön 

runt omkring sig, med kommunikation och sampel med andra individer får de chansen att 

utvecklas vidare (Dysthe, 2003). Genom samspelet med andra människor utvecklar man sina 

färdigheter, där redskapet är språket. Redskapet som människan använder sig av för att 

kommunicera med sin omgivning. Anledningen till att vi har valt att ta på oss Vygotskijs 

glasögon är för att området som vi undersöker handlar om grupper, det sociala samspelet mellan 

individerna och hur de kan utvecklas. 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är närmaste utveckling zon (zone of 

proximal development). Begreppets beskrevs av Vygotskji som avståndet mellan vad eleven 

kan göra själv och på egen hand utan något stöd och vad den kan göra med hjälp av någon 

vuxen som leder eleven eller i att samarbeta med någon annan mer kunnig (Dysthe, O. 2003). 

Säljö (2015) tar upp ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet, där 

matematikläraren följer elevens utvecklingsprocess och handleder den. Detta kallas för 

Scaffolds inom det sociokulturella perspektivet. Det handlar alltså om kommunikativa stöttning 

och vägledning av läraren. Där matematikläraren kan underlätta uppgiften för eleven genom att 

strukturera uppgiften och uppmärksamma eleven på vad som ska lösas. 

Metakognition är ett annat begrepp som förekommer inom det sociokulturella perspektivet. 

Crain (2014) tar upp att eleverna delar med sig sina kunskaper och färdigheter när de samtalar 

med varandra. Och då får eleverna uttrycka sina egna tankar och detta att kommer hjälpa dem 

att reflektera över hur de tänker. Vilket i sin tur kommer hjälpa eleven att bli medveten om sina 

egna tankar och lärande. 

4 Metod 
 

Det som kommer att presenteras i detta kapitel är val av metod och varför våra val ser ut som 

de gör tillsammans med förklaringar till dem. I detta kapitel finns följande underrubriker: 4.1 

Val av undersökningsmetod, där vi presenterar vilken metod som vi fick av litteraturen som 

vi använde oss av och hur vi fick en del goda råd att utgå från. Vilken datainsamlingsmetod 

som valdes kommer att presenteras i 4.2 Urval och avgränsningar delen, vad som även 

kommer att presenteras där är hur den valda datainsamlingsmetoden användes och hur den 

insamlade data som vi fick bearbetades. Därefter är det viktigt att lyfta en del etiska 

perspektiv som vi utgick från för att utföra en del av studien, som är metoden. Under samma 

rubrik kommer det även att presenteras en del information om personerna som intervjuades. 
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Nästkommande underrubrik, 4.3 Insamlingsmetod och genomförande där representeras 

metoden som vi använde oss av för att samla in all data till vår undersökning samt hur 

genomförandet av det gick till. 

Därefter presenterar vi hur vi uppfyllde de fyra forskningsetiska överväganden under rubriken 

4.4 Etiska överväganden, under rubriken 4.5 Reliabilitet och Validitet presenterar vi 

undersökningens tillförlighet. Under nästsista underrubriken 4.6 Analysmetod/ 

Databearbetning där hur bearbetningen av den insamlade data gick till beskrivs på ett 

detaljerat sätt. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod. 

 

Undersökningsmetoden som valdes för att utföra denna studie var den kvalitativa 

intervjumetoden. För att få svar på vår frågeställning var det lämpligast att intervjua lärare, 

eftersom det är deras syn som vi är ute efter. Bryman (2011) talar om varför kvalitativa 

intervjumetoder är lämpligast för att samla in utförliga svar som kan vara användbara för 

studien. Vidare beskriver Bryman (2011) olika typer av kvalitativa intervjumetoder, bland dessa 

intervjumetoder lyfter han upp den strukturerande intervjumetoden. Denna intervjumetod 

beskriver Bryman (2011) som en underlättande intervjumetod när det kommer till registrering 

och kategorisering av data/svar. Anledningen till att just denna typ av kvalitativ intervjumetod 

valdes var eftersom vi behövde en metod som gör kategorisering av svar enklare för oss.  

Grundtanken med att välja denna undersökningsmetod var att utveckla den valda teorin. Det 

är för att vi vill förstå oss mera på matematiklärarnas syn kring hur samspelet mellan barnen i 

grupp kan leda till att de utvecklar sina kunskaper. Detta utfördes genom att intervjua 4 

matematiklärare och se på det hela utifrån deras perspektiv.  

 

 

 

 

4.2 Urval och avgränsningar.  

 

Tivenius (2015:71) tar upp att ”urvalet är det underlag man använder för att få användbara 

data”. Urvalet till den här studien byggs på matematiklärarnas svar och erfarenheter som de 
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delar med sig av. Vi var inte intresserade av lärarens kön eller att jämföra svaren från de olika 

könen. Utan vi var intresserade av att matematiklärarna ska vara behöriga och har undervisat 

matematik i mellanstadiet i minst två år. Detta för att läraren som intervjuas ska ha djupare 

insikt och uppfattning om grupparbete samt kunna dela med sig av sina erfarenheter.  

   Under utförandet av detta kapitel behövdes det ett antal deltagare till vår undersökning, 

antalet deltagare hängde på hur mycket data vi behövde samla in för att vi ska få mer kunskap 

om det undersökta området. De lärarna som intervjuades var 4 stycken, Valet av dessa 

matematiklärare var helt oberoende av kön, däremot valde vi att intervjua matematiklärare 

som behöriga och erfarna inom matematik. 

   Enligt Bryman (2011) kan kvalitativa intervjuer kosta en del samt att de tar tid att utföra, 

därför valde vi att att intervjua matematiklärare inom skolor som inte ligger så långt bort. De 

matematiklärare som intervjuades arbetar på 4 olika skolor som ligger inom 3 olika 

kommuner, samt ligger nära där vi bor.  

    Senare vid presentationen av resultaten kommer vi att döpa dem till matematiklärare A, 

matematiklärare B, matematiklärare C och matematiklärare D, detta är för att vi ska uppfylla 

konfidentialitetskravet och hålla deras identiteter anonyma.  

Matematiklärare  Ålder Längd erfarenhet Intervjutid 

Matematiklärare A 67 år gammal Ca över 40 år Cirka 46 minuter 

Matematiklärare B 39 år gammal Ca 5 år Cirka 28 minuter 

Matematiklärare C 40 år gammal Ca 12 år Cirka 38 minuter 

Matematiklärare D 43 år gammal Ca 14 år Cirka 21 minuter 

 

4.3  Genomförande 
 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in fyllig data till 

vår undersökning. Från början var tanken att vi skulle undersöka grupparbete som arbetsform 

generellt, men efter att vi hade läst olika studentuppsatser och doktorandavhandlingar fick vi 

som förslag att undersöka elevernas kunskapsutveckling. Detta steg hjälpte oss att finna ett 

område som inte har undersökts av andra, men vi var ändå inte framme dit vi skulle ha varit. 
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Det området som skulle undersökas var ifall elevernas och matematiklärarnas syn skiljer sig 

om elevers kunskapsutveckling i grupparbete inom ämnet matematik.  

   Att välja rätt datainsamlingsmetoden var ett viktigt steg i processen, där fick vi hjälp från 

Bryman (2011) som tar upp flera metoder som kan ge olika typer av resultat. Tillslut fall valet 

på Kvalitativa intervjuer, vi valde att intervjua 4 lärare. Vi kontaktade 4 matematiklärare 

varav matematiklärare som vi hade haft på våra övningsskolor och andra som vi hade blivit 

tipsade om.  

   Genomförandet av intervjuerna började med att vi presenterade oss själva samt förklarade 

syftet bakom studien trots att lärarna redan hade fått en bild av studien genom brevet som de 

fick. Vi ställde frågor till lärarna som rörde deras yrkesroll, frågor som hur många år har du 

jobbat? Har du blivit intervjuad förut för studiesyfte? Sådana frågor kan skapa bra stämning 

och gör att läraren känner sig avslappnad. Dessa frågor finns inte med intervjufrågor, utan var 

bara för att värma upp innan intervjun. Efter det började vi med frågorna från intervjuguiden. 

Vi ställde samma frågor under samtliga intervjuer eftersom vi hade valt strukturerade 

intervjuer. Slutligen sammanfattade vi det som läraren har sagt och vilka uppfattningar vi har 

fått från matematiklärare för att vi inte skulle missuppfatta något. Efter det avslutade vi 

intervjun genom att fråga läraren om hen hade något att tillägga. 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp de fyra huvudkraven för forskning, dessa huvudkrav har vi 

utgått från. De fyra kraven går ut på att skydda den enskilda personen som deltar i 

forskningen. Huvudkraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer tas även upp av 

(Tivenius, 2015). 

Det första kravet - har vi uppfyllt genom att meddela matematiklärarna som deltog i 

intervjuarna via mejl vad syftet med forskningen är. Vi poängterade att det är frivilligt att 

delta i intervjun och att de kan välja att hoppa över en fråga eller till och med avbryta 

deltagandet när de så vill.  

Det andra kravet - samtyckeskravet, tillämpade vi genom att fråga matematiklärarna om deras 

samtycke för att delta i vår studie. Samtidigt såg vi till att informationen som studien handlade 

om inte berörde något känsligt eller privat i undersökningssyfte.  
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Det tredje kravet – konfidentialitetskravet, uppfyllde vi genom att matematiklärarnas namn 

och kön samt skolans namn var anonyma, samt att ljudinspelning och all insamlade data 

skulle förstöras efter studiens slut.  

När det kommer till det sista kravet – nyttjandekravet, tillämpade vi det genom att tala om för 

de intervjuade matematiklärarna att informationen som de delar med sig kommer endast 

användas i forskningssyfte. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet  
 

Vi tog hänsyn till tillförligheten genom att vara noggranna med att välja rätt 

undersökningsmetod med hjälp av Bryman (2011). För att studien ska vara så trovärdig som 

möjligt, följde vi samma struktur och ställde samma frågor till matematiklärarna som deltog i 

intervjun. 

Kravet var att matematiklärarna ska vara behöriga och har undervisat i matematik minst två 

år, för att hen skall ha hunnit se hur kunskapsutvecklingen hos eleverna har varit genom 

grupparbeten. 

Bryman (2011) nämner hur viktigt det är med validitet, att det är det viktigaste mätinstrumentet 

när det kommer till forskning. Därför har vi under vårt studie tagit tid på oss att skriva 

intervjufrågorna. För att nå de erfarenheter som de intervjuade matematiklärarna har fått samla 

under dessa år från olika situationer när det gäller grupparbete. 

Något annat som är också viktigt är att vi som författare framträdde som trogna och 

kompetenta för att få läsaren att bli övertygad av arbetet (Dysthe, O., Hertzerg, F. & 

Lokensgard, H., 2011).  

 

4.6 Analysmetod/Databearbetning. 
 

Enligt Bryman (2011) är insamlade data från kvalitativa undersökningar svåra att behandla, 

eftersom de kommer från intervjuutskrifter och andra metoder (Bryman, 2011). Under intervjun 

. Efter varje avslutad intervju transkriberades den inspelade intervjun, där bara det viktiga 

skrevs ned och citerades med små skriftliga språkändringar. Det som underlättade arbetet för 

oss var att vi, med den ljudinspelningen, kunde vi pausa, spola fram och tillbaka när det 
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behövdes. Detta hjälpte oss att transkribera data som vi har fått från intervjun. Det kan vara 

svårare att hinna skriva ner på pappret det som sägs under intervjun, det är också lätthänt att 

man istället sammanfattar det man hör. Det leder till att man missar att skriva en del viktiga 

detaljer som läraren tar upp. Bryman (2011) påstår att ”Fördelen med transkribering är att man 

bibehåller intervjupersoners ordalag och uttrycksätt”. De data som vi valde att inte transkribera 

var data som inte var användbart för vår undersökning. Till exempel när läraren började gå in 

på andra spår än grupparbetet och kunskapsutvecklingen inom det.  

Analysen av data som vi fick in gick ut på att kategorisera matematiklärarnas svar. Vi 

kategoriserade de olika områden som matematiklärarna gick in på, där deras syn på elevernas 

kunskapsutveckling grundas. Vi försökte samtidigt hitta mönstret i matematiklärarnas svar, ifall 

matematiklärarna hade gemensamma svar, tog upp samma aspekter eller hade liknande syn på 

kunskapsutvecklingen inom grupparbete. Till exempel, vi kategoriserade val av arbetsuppgift 

och gruppdelning efter kunskap nivå, då flera matematiklärare tog upp samma ämne. Vi valde 

att tilldela miljön en egen del i diskussion delen, därför alla matematiklärare som intervjuades 

var inne på hur miljön kan påverka elevens insats i grupparbetet. De påpekade att eleverna kan 

tappa fokusen av minsta lilla som händer i klassrummet. 

   Vid transkribering av de svaren som vi fick in från våra utförda intervjuer lade vi fokus på att 

skriva ner det som lärarna sade med en del justeringar i språket, där vi skrev om från talspråk 

till skriftspråk. Vi valde att lägga fokus på språket eftersom vi vill att det ska bli enklare för 

läsaren att hänga med och att vår studie ska bli mer generaliserbar. Andra ljud som dök upp i 

inspelningen bortsågs ifrån, det vill säga vi transkriberade enbart den informationen som 

deltagaren delade med sig av.   

   Sammanställning av resultaten som vi fick in från lärarnas svar kring de olika frågorna som 

ställdes under intervjun är vad som presenteras i kapitel 5, Resultat kapitlet. Där vi fokuserade 

på vilka likheter och olikheter som visade sig bland matematiklärarnas svar. Anledning till att 

vi gjorde dessa steg var för att det skulle vara möjligt för oss att diskutera och tolka resultatet 

samt dra slutsatser ur studien. Efter att vi läst de resultat som vi hade samlat in och hittat alla 

skillnader och likheter kunde vi se ett tydligt mönster i matematiklärarnas svar. Tolkningen 

byggdes på att hitta gemensamma områden som matematiklärarna var inne på. Detta mönster 

hängde ihop med det sociokulturella perspektivet. Tolkningen av svaren som vi fick in kommer 

att bygga upp de kategorier som utgör diskussionskapitlet. De kategorier som kommer att utgöra 

kapitel 6, diskussionskapitlet, är: Anpassning av uppgift, miljö, självkänsla och socialt 

samspel samt gruppindelning. 
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5 Resultat/Empiri  

  
I detta kapitel presenteras resultaten för denna studie. Resultaten visar vad matematiklärarna A, 

B, C och D har för syn när det gäller kunskapsutveckling inom grupparbete, samt vad de har 

för erfarenheter kring det. Rubrikerna som finns längre ner under resultat delen har 

sammanställts utifrån intervjufrågorna (se bilaga1), som i sin del har tolkats för att senare kunna 

besvara frågeställningen.  

Under samtliga intervjuer märkte vi att matematiklärarna har liknande åsikter kring hur 

grupparbete hjälper eleverna att utvecklas. Men däremot tycker matematiklärarna olika när det 

gäller hur ofta man bör använda sig utav grupparbete och hur stora grupperna ska vara.  

 

5.1 Matematiklärarnas syn på kunskapsutveckling inom grupparbete 
 

Matematiklärarna A, B och C anser att det är viktigt att läraren är medveten hur grupperna ska 

indelas eller hur man sätter ihop dem. 

 

Läraren ska känna till eleverna och hur de fungerar. Ifall gruppindelningen ska 

vara efter kunskapsnivån eller om läraren kan ge eleverna friheten att bestämma 

själva. (Matematiklärare A) 

 

Medanmatematiklärare D berättade om att hen brukar ha heterogena grupper för att elever 

med olika kunskapsnivåer ska kunna bolla sina tankar med varandra. Samt att det kan stor 

nytta för med elever lägre kunskapsnivåer. 

   Det hänger också på elevernas motivation, har man omotiverade elever kan arbetet gå ut på 

att gruppen försöker hitta ett sätt för att jobba ihop. Detta istället för att jobba med själva 

grupparbetet.  

   Samtliga matematiklärare var inne på att kunskapsutveckling är när elever delar med sig av 

sina åsikter och deltar aktivt i diskussioner. Eftersom det alltid är lättare att jobba med 

problemlösning i grupp än enskilt. Barnen kan visa varandra hur de löser uppgiften på ett 

annat sätt än läraren, eller ifall en elev lyckades knäcka en svårare problem som läraren inte 
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har tagit upp. Vilket i sin del kan hjälpa de andra eleverna att förstå ämnet ännu bättre, säger 

matematiklärarna.  

 

5.2 Grupparbetet som hinder för inlärning 
 

Matematiklärarna A och B tycker att hinder kan uppstå ifall en svag elev skulle hamna i en 

”elit-grupp”. De förklarar att 

Detta skulle påverka den svaga eleven, då eleven inte hänger med gruppen och kan påverka 

elevens motivation då eleven tänker att hen inte kan något (Matematiklärare A) 

 

Samtidigt påverkar det de andra eleverna i gruppen, eftersom det finns en medlem som varken 

bidrar med något eller delar med sig av sina åsikter.  

Medan matematiklärare C och D menar att det beror på själva eleven. Matematiklärarna 

påpekade att grupparbete i sig är aldrig ett hinder utan det är inställningen hos personen. Har 

man välfungerade grupper/elever kommer det funka perfekt. 

  

När vissa väljer att jobba med sina bästa vänner, så pratar de oftast om annat istället för att 

fokusera på grupparbetet (Matematiklärare C) 

 

Därför tyckte de att det beror på inställningen hos eleven och hur fokuserad/motiverad den är. 

Vidare säger matematiklärarna att där kommer deras roll som ledare in och se till att eleverna 

är på rätt spår. Matematiklärarna tillägger att miljön har en stor betydelse på hur fokuserade 

och engagerade eleverna är inom arbetet.  

Samtliga matematiklärare var enade om arbetsuppgiftens påverkan på elevernas prestation i 

gruppen. Matematiklärana tyckte att det är viktigt att anpassa arbetsuppgifterna efter 

elevernas kunskapsnivå. 

 

Jätteviktigt att läraren känner till sina elevers kunskapsnivå och vilka uppgifter 

som är lämpligast för de att klara av (Matematiklärare D). 
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5.3 Fördelar/nackdelar med grupparbete.  
 

Fördelar: 

Lärare A tycker att det alltid är positivt med grupparbete så länge läraren känner till klassen 

och vet vilka elever som fungerar bra tillsammans.  

En annan fördel är att grupparbetet är en typ av variation på lektionen, istället för att använda 

matematik boken (Matematiklärare A) 

Matematiklärarna B, C och D hade liknande svar då de anser att det är positivt så länge man 

känner till syftet bakom grupparbetet. Samt att eleverna alltid har någon med sig, som de kan 

samtala med och ställa frågor till vid behov.  

 

Nackdelar  

Matematiklärarna A och B påpekade att de kan förekomma vissa nackdelar inom grupparbetet, 

då vissa elever inte riktigt trivs på grund av att den inte hänger med. Eller känner att resterande 

gruppmedlemmar är på en annan kunskapsnivå och detta kan leda till att eleven känner sig 

nedstämd och inte orkar visa engagemang.  

Nackdelen är att det kan gå snett med grupparbetet, då gruppindelning är inte så 

bra. Vissa elever kan hamna i fel grupper (Lärare A) 

 

Lärare C och D hade inte negativa synpunkter på grupparbetet som arbetsform, utan anser att 

så länge matematiklärare känner till gruppen kommer det att funka utmärkt. 

 

 

5.4Vidareutveckla grupparbetet  
 

Lärare A och C tycker att det är svårt att komma till det stadiet där man kan utveckla 

grupparbetet då man kan utveckla grupparbete. Det handlar om att få dem att förstå syftet 

bakom arbetet. Samt vad varje elev har för roll i arbetet. 
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Att få eleverna att förstå att grupparbete är ett bra arbetssätt och att inte låta varje elev köra sitt 

eget race, de ska vara intresserade av att samarbete och att lyssna på andras svar 

(Matematiklärare C) 

 

Matematiklärare C fortsatte och tog upp att vissa elever ogillar grupparbeten då de inte får tal 

utrymme och tycker att de andra eleverna tar över diskussionen. Därför är det av stor vikt att 

få eleverna förstå vad grupparbetet går ut på och att eleverna måste inse att alla behöver dela 

mig sig av det de har. 

 

Medan matematiklärare B försöker utveckla grupparbetet genom att utmana eleverna med 

uppgifterna de får.  

 

Man kan vidareutveckla grupparbete genom att utmana eleverna, att låta dem ställa svårare 

frågor till varandra efter att de har löst uppgiften. Frågor kring samma matematikområde fast 

med svårare siffror. På det sättet utvecklar man diskussionen och resonemanget i gruppen 

(Matematiklärare B).  

 

Matematiklärare D hade inga tydliga svar på hur man kan göra för att hjälpa eleverna att 

utveckla grupparbetet. Läraren tycker att det är lite svårt att utveckla grupparbetet inom 

matematik, då grupparbetet genomförs under en och samma lektion. 

 

5.5 Hur långt ska grupparbetet vara 
 

Lärare A och D hade samma tankesätt, att inom matematiken ska grupparbetet inte ta mer än 

en lektion. Grupparbetet ska förklaras, genomföras och redovisas under samma lektion. Det 

får inte dra på tiden. 

Det ska vara korta grupparbeten, det får inte dra på tid. Inom matematik ska 

grupparbetet förklaras, genomföras och redovisas under samma lektion (Lärare A) 

Medan matematiklärarna B och C tycker annorlunda då de har haft längre grupparbeten inom 

matematik. Det beror på uppgiften menar matematiklärarna, ibland får eleverna svåra 

uppgifter inom problemlösning, vilket kan ta 2–3 lektioner tills alla grupper är klara.  
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   Samtliga matematiklärare hade liknande tankar när det gäller storleken på gruppen. De 

tyckte att grupperna inte ska vara så stora, utan en grupp på 3–4 elever är lagom och funkar 

bäst. 

 

5.6 Tolkning av Resultat / Empiri 
 

Utifrån det sociokulturella perspektivet som ligger till grund till vår studie, har vi kunnat tolka 

resultaten som vi fick in från intervjun. Detta för att det sociala samspelet som Dysthe (2003) 

hävdar ligger till grund för grupparbete. Eleverna lär sig och utvecklas genom att få nya idéer 

och åsikter från de andra eleverna.  

Matematiklärarna hade både olika och gemensamma tankar kring kunskapsutvecklingen inom 

grupparbete i matematik. Matematiklärarnas aspekter som togs upp under intervjun som ligger 

till grund till kunskapsutvecklingen kan man lätt relatera till det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskji hävdar att samspelet mellan barnen utvecklar deras färdigheter, där redskapet är 

språket (Dysthe, 2003). 

Enligt matematiklärarna är självkänsla, miljö och gruppindelningen det som ligger till grund 

för elevernas kunskapsutveckling inom grupparbete i matematik. Genom att eleverna 

samarbetar i grupp utvecklas självförtroendet hos eleven. Eleverna kommer våga dela med sig 

av sina idéer och även våga göra fel. Framförallt är det en mindre träning för eleven att prata 

framför andra och i större grupper. Dysthe (2003) påpekar att ”Beroende på den sociala miljön 

som barnet elever i, påverkar det barnets sätt att vara och handla’’. 

Samtidigt behöver läraren känna till gruppen och hur den fungerar, för att hen enklare ska kunna 

dela eleverna i grupper. För att Vygotskjis teori ska gälla behöver eleverna vara delaktiga i 

grupparbetet, och då har läraren uppgiften att dela eleverna i grupper som de trivs i. Att dela 

dem efter kunskapsnivån kan vara ett sätt. Säljö (2014) tar däremot upp att inom det 

sociokulturella perspektivet finns det något som kallas för ”Närmaste utveckling zon”. Den 

handlar om att eleverna kan klara av svårare uppgifter när de jobbar i grupp, med andra elever 

som är mer kunniga. Det finns därmed olika sätt att tänka på inför en gruppindelning hävdar 

Säljö (2014).  
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Utifrån matematiklärarnas syn på grupparbetet får man en bättre bild av hur Scaffolds och 

metakognition är tillämpade i deras klassrum. Där matematiklärarna går runt för att kolla att 

grupperna är i gång och arbetar som en grupp.  

 

6. Diskussion  
 

I detta kapitel kommer resultaten som vi fick in att diskuteras, detta genom att dela in 

resultatet i 4 olika kategorier. Dessa 4 kategorier är uppbyggda utifrån det sociokulturella 

perspektivet och matematiklärarnas svar. 

Följande underrubriker kommer att representeras under detta kapitel: 6.1 Anpassning av 

arbetsuppgifter, 6.2 Miljö, 6.3 Självkänsla och socialt samspel och 6.4 Gruppindelning 

och 6.5 Metoddiskussion. 

 

6.1 Anpassning av arbetsuppgifter. 
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

                                                                                        (skolverket 2011) 

Matematiklärarnas svar var ganska tydliga om att arbetsuppgifterna som varje grupp skulle få 

skulle vara anpassad efter deras kunskapsnivå samtidigt som den utmanar dem att utveckla 

sina kunskaper inom ämnet. Chirac och Hempel (2013) hänvisar till en forskning som lyfter 

upp uppgiften betydelse för hur gynnsamt ett grupparbete kan vara.  

   Det är lärarens uppgift att finnas för sina elever för att både förklara uppgifterna för dem 

och uppmuntra dem under arbetsprocessen. Läraren ska även få sina elever att bli engagerade 

och frågvisa inom de uppgifter som tilldelas till dem (Chriac, E & Hempel, A, 2013). Vidare 

presenterar Chirac och Hempel (2013) resultat från en sin forskning om hur utformning av 

arbetsuppgifter spelar en stor roll för gruppmedlemmarnas prestation inom arbetet.  
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   Det är lärarens uppgift att finnas för sina elever för att både förklara uppgifterna för dem 

och uppmuntra dem under arbetsprocessen. Läraren ska även få sina elever att bli engagerade 

och frågvisa kring de uppgifter som tilldelas till dem (Chriac, E & Hempel, A, 2013). Vidare 

presenterar Chriac och Hempel (2013) resultat från en sin forskning om hur utformning av 

arbetsuppgifter spelar en stor roll för gruppmedlemmarnas prestation inom arbetet.  

  Det är vanligt att denna typ av uppgift löses av de högpresterande gruppmedlemmarna, 

medan deras gruppkamraters lösningsförslag blir helt oväsentliga. Detta kan leda till minskad 

motivation och engagemang hos de mindre kapabla eleverna. Detta överensstämmer med den 

tidigare forskningen som vi har tagit upp under 2.1. Där några av de fallgropar och brister 

som finns är otydliga arbetsuppgifter (Chriac, E & Hempel, A, 2013). Och knytts också med 

studien som gjorde av Abrahamsson, H & Friden, K (2010) där lärarnas uppfattning av 

grupparbete går ut på att anpassa arbetsuppgiften efter elevernas kunskapsnivå. 

 

6.2  Miljö 
 

Matematiklärarna B och D var eniga om att miljön spelar en viktig roll om en grupp ska 

fungera behöver eleverna känna sig trygga i skolmiljön. Stensaasen och Sletta (2008) tar upp 

att ifall elever arbetar tillsammans jämnt i smågrupper kommer de att känna sig mer trygga av 

att arbeta i grupp. Detta sker i sin tur vid samspelet mellan gruppmedlemmarna och när de får 

lär känna varandra.  

   Det går att skapa en miljö som främjar kommunikationen mellan eleverna i klassrummet 

genom att möblera om rummet. Detta gör att eleverna känner sig mer trygga över att ha ett 

klassrum möblerat på ett unikt sätt. Vidare refererar Stensaasen och Sletta (2008) till en 

undersökning som beskriver hur elevernas upplever och värdesätter sina erfarenheter 

beroende på hur klassrummet ser ut. Där elever med de ”vackra” klassrummen emotser att 

samspela med andra och skapa ännu mer liknande aktiviteter. Medan elever som har de ”fula” 

klassrummen är inte lika positivt inställda på att göra om dessa aktiviteter eller någon god 

relation med de hen samspelade med.  
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6.3 Självkänsla och socialt samspel. 

 

Matematiklärarna B och C tyckte att självkänslan påverkas av barnens sociala samspel med 

varandra, och att deras prestation i grupparbetet vilar på dessa två omständigheter. Däremot 

var inte matematiklärarnas beskrivningar djupgående om just elevernas självkänsla inom 

gruppen utan bara översiktliga. Det som tas upp av Vygotskij (1999) är att det är växlandet 

mellan de inre och yttre dialogerna är viktiga för att individen ska kunna utvecklas. Där den 

inre dialogen handlar om hur individen bedömer sig själv och hur hen tänker och reflekterar 

runt saker och ting. Medan den yttre handlar om individens interaktion med de andra 

individerna i sin miljö. 

   Dialoger som är känsliga påverkar de inblandade individerna, även av dialoger som är 

tomma på ord. Att använda ord är inte det enda sättet som människan förmedlar sina känslor 

med, känslorna går att förmedlas även genom röstläget, tonfallet och tempon som människan 

visar. Genom att människan interagerar med andra människor i sin miljö kan hen utveckla sin 

självkänsla (Stensaasen & Sletta., 2008).  

 

6.4 Gruppindelning 
 

Matematiklärarna A, B och C hade liknande åsikter kring gruppindelningen, de var eniga om 

var att det är lärarens ansvar att vara medveten om vilka elever som skulle kunna funka ihop i 

en och samma grupp. Samt att det är upp till läraren att bestämma om de ska grupperas efter 

kunskapsnivå eller ifall de vill skapa sina grupper fritt.  

   Matematikläraren D berättar om att hen brukar ha heterogena grupper, det vill säga grupper 

ihop elever med olika kunskapsnivåer, till den största delen. Detta lyfter Sjödin (1991) upp 

och beskriver det som ett tillfälle där elever med olika kunskapernivåer har möjligheten att 

medverka med de olika kunskaperna och förmågorna som de har. Arfwedson (2002) menar att 

uppdelningen på det sättet ger upphov till positiva och negativa utvecklingar mellan 

individerna. Arfwedson fortsätter att gruppindelningen är avgörande och kommer påverka 

arbetet negativt eller positivt. Det är viktigt att eleverna lär sig att samarbeta med andra 

elever, oavsett hur kunnig den andra personen är. Då Arfwedson (2002) påpekar att 

möjligheterna att lära känna sina klasskamrater och kunna samarbeta med andra är inte att 

förglömma.  
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6.5 Metoddiskussion. 
 

Vid genomförandet av datainsamlingsmetoden var det inga allvarliga problem som blev 

synliga utan att allting flöt på som vi hade tänkt oss, med tanke på att vi följde tidsplanen. 

Dock hade vi inte med i åtanken att problemet skulle kunna dyka upp från den andra sidan. 

Det vill säga att ifall en av matematiklärarna plötsligt inte kunde delta i 

intervjuundersökningen, vilket hände till slut. Detta gjorde att vi var tvungna att hålla oss till 

tidsplanen och nöja oss med de 4 matematiklärarna som vi hade intervjuat. 

   Fördelen med denna metod var att vi kunde lätt se likheter och skillnader mellan svaren som 

vi fick in, eftersom samma frågor ställdes under de 4 intervjuerna som utfördes. 

Vi märkte även att strukturerade intervjufrågor gjorde att de intervjuade höll sig till en stor del 

till det området som vår studie handlade om.  

   Nackdelen med den valda datainsamlingsmetoden kan vara att intervjufrågorna inte kunde 

bearbetas efter första intervjun, trots att vissa frågor var för generella och inte just riktat inom 

matematiken. När det gäller valet av datainsamlingsmetod tycker vi att nackdelen var att vi 

inte kunde se om det som matematiklärarna hävdade stämde med verkligheten. Därför tycker 

vi att det kunde ha varit bra om vi kunde få observera några lektioner.  

   I övrigt tycker vi att denna datainsamlingsmetod har varit passande samt gynnande för 

studiens resultat. 

 

7. Slutsats.  

  
För att besvara studiens frågeställning som gick ut på att få ökad kunskap om matematiklärarnas 

syn kring kunskapsutvecklingen inom grupparbete om ämnet matematik, kan en slutsats utifrån 

denna studie dras. Matematiklärarna hade gemensamma svar och tog upp liknande områden 

och de anser att kunskapsutvecklingen sker genom samspel mellan eleverna. Eleverna lär sig 

utav att delta i grupparbete där de får samarbeta med andra elever på bästa sätt genom att 

grupperna är delade efter kunskapsnivån och uppgiften är anpassad för elevernas nivå. Samt att 

eleverna får bättre självförtroende genom att samspela i mindre grupper där de får chansen att 

få talutrymme och kunna uttrycka sina åsikter och känslor. 
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8. Förslag på framtidsforskning:  
 

Tanken med förslag på den framtida forskningen hänger på hur mycket mer kunskap det finns 

som behöver utforskas kring elevernas kunskapsutveckling inom grupparbete i ämnet 

matematik. Det vill säga ifall det finns en annan infallsvinkel att se på det område genom. Efter 

att vi undersökte området utifrån matematiklärarnas perspektiv, lär det vara intressant att 

undersöka samma område fast utifrån elevernas perspektiv. Detta är för att se om 

matematiklärarnas syn överensstämmer med elevernas. 
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10. Bilaga 1 
 

INTERVJU FRÅGOR 
 

• Vad har du för syn på elevernas kunskapsutveckling när de jobbar i grupper inom matematik? 

vad har det för nytta när det gäller kunskapsutvecklingen? 

 

• Kan grupparbete vara ett hinder för deras kunskapsutveckling och inlärning? 

 

• Fördelar och nackdelar med grupparbete som arbetsform inom matematik? 

 

• Vad kan du som matematiklärare göra för att vidareutveckla grupparbetet? 

 

• Hur lång ska arbetet ta och hur stora grupper ska det vara? För att eleverna ska få det mesta 

utav grupperna i en matematiklektion? 
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11. Bilaga 2  
 

 

Brev som innehåller information till lärarna som deltar i intervjun 

kring grupparbete i matematik  

Hej! 

Vi är två studenter från MDH (Rami Al-Hadad och Rafi Raphael), vi studerar till grundlärdare 

årskurs 4–6. I dagsläget håller vi på och skriver B-uppsatsen, då vi går år tre av fyra. Tanken 

är att undersöka lärarnas syn på elevernas kunskapsutveckling inom grupparbete i matematik. 

Vi kommer att intervju ett antal matematiklärare för att ta reda på deras syn på grupparbete. 

Tanken är att lärarna ska vara behöriga matematiklärare, som har arbetat med grupper inom 

matematik. 

Vi kommer att behöva spela in ljud under intervjun, såklart efter ditt godkännande. Efter 

intervjun kommer vi lyssna på inspelningen och försöka transkribera svaren som vi får från 

dig, och sedan kunna använda det i vår undersökning. Intervjun kommer ta ungefär 30–40 

minuter beroende på svaren som vi får in av dig. Resultat kommer användas endast för 

studiens syfte, och vi kommer förstöra inspelningen och samtyckte pappret efter att vi blivit 

godkända. Efter att vi blivit godkända kommer vi lägga ut studien på databasen Diva, ditt 

namn kommer inte finnas med då det kommer vara anonymt. Vi kommer att ge lärarna som 

deltar i undersökningen olika anonyma namn såsom matematiklärare1,2,3 eller A,B,C.   
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Du har rätten till att tacka Nej till intervjun, eller skippa att svara på en viss fråga ifall du 

känner att för det. Du har också rätten till att avbryta deltagandet i intervjun när du vill utan 

motivering.  

 

Tack för din tid! 

Rami & Rafi 

 

 


