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Resonemang	i	grupp. En studie om interaktion i matematikundervisning.  

Den här studien har tittat på grupparbete som undervisningsmetod inom matematik. 
Med hjälp av strukturerade observationer av fyra grupper med femteklassare och 
textanalys av deras lösningar har jag studerat elevernas resonemang och 
användning av matematiska representationsformer. Studien visar att grupparbete 
leder till att eleverna resonerar och kommunicerar med varandra, men att det sker 
på olika sätt i olika grupper. Mot bakgrund av tidigare forskning bidrar studien till 
bilden att grupparbete utvecklar elevernas sätt att kommunicera och resonera 
matematik. De olika grupperna använde sig i stort sätt av samma 
representationsformer. Detta kan bero på uppgiftens utformning och på läroplanen 
och läromedlens utformning.  
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Reasoning in groups. A Study of group interaction and the group's proposed 
solution.  

This study has looked at team work as a teaching method in mathematics. Using 
structured observations of four groups of fifth graders and text analysis of their 
solutions, I have studied students reasoning and the use of mathematical 
representation forms. The study shows that group work leads to students reason 
and communicate with each other, but it is done differently in different groups. In 
the light of previous research study to image to group work develops students way 
to communicate and discuss mathematics. The different groups used in a big way 
by the same representational forms. This may be due to the design of the task and 
on curriculum and teaching aids design. 
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1. INLEDNING 

Interaktion och kommunikation är viktigt för att eleverna ska utveckla sina 
matematiska förmågor och deras inlärning gynnas av att de får kommunicera 
mycket med varandra på matematiklektionerna (Petterson, 2004 & Grevholm, 
2012). 
    Forskning visar att språket har en viktig roll för lärandet i ämnet matematik och 
för lärandet är en viktig del att eleverna kommunicerar med varandra. 
Vardagsspråket används tydligt i all undervisning i skolan, men för att eleverna ska 
lära sig matematik behöver eleverna lära sig att prata det matematiska språket 
(Kilborn, 2007). 
				Tyvärr ägnas idag ofta matematikundervisningen till största del åt att elever 
förväntas arbeta enskilt i sin lärobok. Men det har även visat sig att allt fler 
läromedel inspireras av det ”sociokulturella perspektivet” och därav borde eleverna 
få diskutera och kommunicera matematik mycket mer än vad det görs idag 
(Johansson, 2011).  
			 Skolverket (2013) menar att det är på god tid att grupparbetet kommer in i 
undervisningen så att eleverna stimuleras och tvingas kommunicera med varandra 
om matematiken. Flognman (2013) belyser hur viktigt det är att skapa 
undervisningsmiljöer som gör att eleverna får träna förmågan att kommunicera. 
Han menar att detta sker genom tre sätt: grupparbete, i helklass och individuellt 
arbete. Han skriver att ”Gruppundervisningen ska, om den ska fungera, vara ett 
samarbetslärande. Lärandet ska ske som grupp och inte i grupp. Gruppen ska 
tillsammans lösa en uppgift och alla gruppmedlemmar ska ha ansvar och vara 
delaktiga.” (2013 s. 2). Den här studien kommer att rikta in sig på hur elever 
använder språket i grupp. Kommunikationen i undersökningen kommer att 
fokusera på olika resonemang.  
    Wegerif, Mercer och Dawes (1999) presenterar resonemang som en typ av 
språkbruk. De menar att resonemang är något som sker i den sociala aktiviteten. 
För att beskriva resonemanget mer exakt så kallas kommunikations typen 
resonemang för ”exploratory talk”. På svenska kan det översättas som förberedande 
samtal vilket innebär att eleverna får diskutera i grupp. Eleverna i de förberedande 
samtalen diskuterar och engagerar sig kritiskt till varandras idéer. I studien basers 
kommunikationen och resonemangen på förberedande samtal.   



8 
 

     I matematiken talar man ofta om representationsformer. Enligt Barbro 
Grevholm (2012) innebär begreppet representationsform hur eleven löser ett 
matematiskt problem. Det finns flera olika former. Hon menar att de olika 
representationsformerna som eleverna kan använda sig av är laborativt material, 
muntligt/skriftligt, bild, matematiska symboler och vardagliga matematiska 
lösningar. Hon belyser att representationsformerna är en viktig komponent i 
undervisningen för att stötta elevernas utveckling i ämnet matematik. För att 
eleverna ska kunna förstå matematiken behöver eleverna kunna kommunicera, testa 
och överföra mellan olika uttrycksformer och representationsformer.  
    Det innebär att eleverna behöver lära sig att använda de olika 
representationsformerna för att lära sig matematik. Eleverna måste få tala 
matematik och anknyta till verkligheten. När detta sker möter och arbetar eleverna 
med olika representationsformer t.ex. teckningar, grafer, skriftspråk, symboler, 
vardagsspråk, m.m. (Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, 
Rystedt & Wallby, 1996). 
     Rydstedt och Trygg (2010) hävdar att eleverna behöver kunna lösa matematiska 
problem med hjälp av de olika representationsformerna. De menar att det är direkt 
avgörande för att eleverna ska förstå matematiken eftersom det gör det möjligt för 
eleven att knyta ihop olika uttryck. 
    Utifrån detta väcktes funderingar kring representationsformer, kommunikation 
och grupparbeten. Alla dessa delar är viktiga i matematikundervisningen och det 
intressanta blir hur dessa delar fungerar i praktiken.  

1.1 Syfte/frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka hur elever resonerar och kommunicerar 
när de löser matematikuppgifter tillsammans i grupp. Mer precist kommer jag att 
fokusera följande frågeställningar:  

 
•  Vilka resonemang för eleverna muntligt mellan varandra när de löser 

matematikuppgifter i grupp? 
• Vilka representationsformer används när eleverna redovisar sina 

gemensamma lösningar? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning redovisas, delarna som tas upp är, 
kommunikation/resonemang, representationsformerna och grupparbete. Detta görs 
för att få en förståelse av vad som redan finns i tidigare forskning om mitt syfte och 
mina frågeställningar. Detta motiverar varför grupparbete kan vara bra eller mindre 
bra i undervisningen.  

2.1 Kommunikation och Resonemang  

2.1.1 Kommunikation och interaktion 

Kommunikation är ett brett begrepp och enligt Dimbleby och Burton (1998) är 
kommunikation att ge och ta emot tecken. När vi kommunicerar använder vi koder 
och vi uppfattar olika beteenden. Vid kommunikation i grupp sker en rad olika 
resonemang. När eleverna använder språket mellan varandra bearbetar de 
kunskaper och försöker förstå dessa. Resonemang sker i alla olika typer av samtal 
och deltagarna bidrar på olika nivåer (Palmer, 2010). 
    Flera forskare menar på att lärandet sker genom det interaktiva samspelet mellan 
personer. När samtalet kommer in i undervisningen skapas flera åsikter kring hur 
man löser de matematiska problemen och eleverna kan på så sätt påverka varandras 
lärande. Att lära sig matematik handlar om att kunna tolka och förstå, samtidigt 
som man ska kommunicera kring ämnet matematik (Dyste, 1996; Malmer, 2002; 
Rönnström, 2006; Säljö, 2012).  
    Wegerif, Mercer och Dawes (1999) och Drummonda, Maz´on, Fern´andez och  
Wegerif (2006) i sina studier beskriver de tre olika typer av samtal som 
representerar sociala tankesätt. Den första typen är disputational samtal, det innebär 
att beslut fattas av individen och det råder ingen enighet i samtalet. Det finns lite 
försök till att gemensamt i samtalet ta ett beslut. Oftast är denna typ av diskussion 
korta påståenden. Den andra typen är  
ackumulerad samtal. Det innebär att deltagarna i samtalet är positiva och okritiska 
på vad de andra säger. Samtalets karaktär är mer allmän. Oftast sker upprepningar, 
bekräftelser och vidareutveckling under samtalet. Den tredje typen är  
förberedande samtal. Samtalet uppstår när parterna engagerar sig kritiskt till 
varandras idéer. Det som sägs kan ifrågasättas och utmanas. Jämfört med de andra 
två typerna ger förberedande samtal mer kunskap och resonemangen blir mer 
synliga i samtalet.   
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    Wegerif, Mercer och Dawnes (1999) forskning visar att den tredje samtalstypen 
”förberedande samtal” stödjer dessa fyra påståenden: 
 

1. Förberedande samtal kan förbättra gruppers resonemang.  
2. Förberedande samtal kan läras och gör att eleverna lär sig resonera. 
3. Förberedande samtal ger framgångsrik överföring mellan 

utbildningssammanhang och individuella resultat. 
4. Förberedande samtal förbättrar elevers resonemang av icke verbal form i test. 

 
Drummonda, Maz´on, Fern´andez och  Wegerif (2006) studie visar att exploratory 
talk (förberedande samtal) förbättrar elevers kommunikation och resonemang. De 
menar att mer samarbete där diskussion är i fokus behövs för att stödja elevers 
utveckling.  
Grevholm (2012) belyser att eleverna behöver lära sig kommunicera matematik 
men att eleverna även behöver lära sig förstå de sociala normerna och de regler 
som finns i klassrummet. I samtalet är det kommunikationen som används för att 
göra oss förstådda och för att förstå varandra. 

2.1.2 Resonemangkompetens 

Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström och Häggström (2004) menar att 
resonemangkompetens är att undersöka, hitta mönster, formulera, förbättra och 
undersöka hypoteser. De menar vidare att det har visats sig att bevis är en central 
del i matematiska resonemang men det finns liten enighet om hur, när, varför eller 
till vem man ska lära ut det. Resonemang ska föras in i nya situationer som 
exempel vid problemlösning och även inom den algoritmiska aktiviteten i 
matematik. Steen (1999) beskriver hur uppgifterna i matematik kan formuleras för 
att göra det möjligt att utveckla resonemangkompetens hos eleverna. Uppgifter 
tillgodoser att eleven ställer upp, undersöker hypoteser, analyserar och drar 
slutsatser. Vilket innebär att eleven ges förutsättning att lära sig styrka/bevisa, 
utvärdera, generalisera och utveckla förmågan att koppla samman allt och därefter 
kunna förklara lösningen. 
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2.2 Representationsformer/uttrycksformer 

2.2.1 Vad är en representationsform? 

Grevholm (2012) menar att begreppet ”representationsform” står för ett 
matematiskt begrepp. En elev kan beskriva begreppet kvadrat på olika sätt till 
exempel genom bild, text och matematiska symboler. Helenius, Rydstedt och 
Trygg (2013) beskriver att ord och bild ger mening till matematiken och på så sätt 
förstår de matematik. De menar att de olika representationsformerna som finns är 
bilder, symboler, skrift, verbalt och manipulativt material. En viktig del i detta är 
att eleverna behöver förstå värdet i att kunna bolla mellan de olika 
representationsformerna. Alla representationsformer har en koppling till varandra. 

2.2.2 Kunna växla mellan representationsformer 

Grevholm (2012) menar också att det är viktigt att eleverna använder sig av olika 
representationsformer i matematiken är viktigt för elevernas utveckling. Ju fler 
matematiska representationsformer som används ju mer mening får eleven i 
matematikens begrepp och idéer. 
    Riesbecks (2000) forskning visar att eleverna förutsätter att det finns en modell 
att hitta svaret på och som kan motiveras och beräknas efter. Eleverna funderar på 
så sätt inte mellan olika representationsformer. Det visar sig i hennes studie att 
eleverna löser uppgifterna utan hänsyn till vilka förutsättningar 
representationsformerna bygger på. Hon menar att det har visat sig att elever ofta 
vet vilken modell eller metod som de förväntas använda för att lösa det 
matematiska problemet. Men det innebär att eleverna inte funderar kring om 
problemet går att lösa med hjälp av någon annan modell eller metod.  
    Rydstedt och Trygg (2010) belyser att eleverna behöver få möta flera olika 
representationsformer än den med text. De menar att flera sinnen aktiveras om 
eleven får använda flera representationsformer och därigenom skapas olika 
möjligheter till lärande, förståelse och upplevelser av att lyckas. Författarna menar 
att eleverna behöver inse själv att det är viktigt att kunna använda sig av 
representationsformerna och att de kan översätta inom och mellan olika former. De 
hävdar att dessa delar gör att eleven förstår och kan använda sig av de olika 
representationsformerna:  
 

• Eleven ska förstå, vilket innebär att eleven avkodar och tolkar 
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• Eleven kan använda sig av olika slags representationer av matematiska 
objekt, fenomen, problem eller situationer som till exempel symboliska, 
algebraiska, verbala representationer, diagram, med mera. 

• Eleven ska kunna uppfatta innebörden av kopplingarna mellan olika 
representationsformer och ha kännedom om deras svagheter och styrkor.  

• De ska kunna välja mellan och översätta mellan olika representationsformer. 
 

    Flevares och Perry (2001) studie visade att lärarna använde sig av olika 
representationsformer för att förklara matematiken. Det visade sig att lärarna 
använde olika representationsformer för att svara på elevernas frågor. Studien 
visade att eleverna måste förstå hur de ska uttrycka informationen som de tar in 
under matematiklektionerna. 

2.3 Samarbete och grupparbete 

Dimbley och Burton (1998) påpekar att formellt organiserade grupper är viktiga. 
Alla typer av grupper som tillexempel skol- och universitetgrupper, scoutgrupper, 
sportklubbar, osv. De menar att dessa har en utvecklingsprocess som ofta kallas 
socialisation och kan beskrivas genom att deltagaren är aktiv medlem i samhället 
som den har fötts i och det rent av är nödvändigt att eleverna deltar i grupper för att 
utvecklas som personer och för att kunna delta i samhället. Forslund-Frykedal 
(2008) belyser att undervisning i olika samarbetsformer ökar elevernas prestationer 
och lärande samt gynnar förmågan att interagera tillsammans. Genom andra studier 
visar hon på att elever som tränas till att samarbeta lär sig mer och att de blir mer 
motiverade till lärandet. Grevholm (2012) hävdar att när elever samtalar med 
varandra om matematik befinner de sig i en kraftfull lärande situation. Hon menar 
också att heterogena grupper är de grupper som är mest framgångsrika.  

2.3.1 Samarbetslärande – en undervisningsmetod 

”Samarbetslärande” eller ”grupparbete” som det också kan benämnas - innebär att 
elever lär av varandra och tillsammans med varandra i små grupper om 2-4 elever. I 
denna metod har läraren en viktig roll. Läraren ska planera, vägleda och ha tydliga 
mål med innehållet som eleverna ska lära. Denna metod innebär att man till viss del, 
som pedagog, lägger över ansvaret på eleverna. Genom samverkan och samarbete 
tillgodogör sig eleverna ny kunskap. Denna metod kan kopplas samman med det 
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sociokulturella perspektivet eftersom perspektivet menar att lärandet sker genom 
samtal med andra (Brandell & Backlund, 2011).  

2.3.2 Läraren – en viktig roll 

Forslund-Frykedal (2008) skriver att om man ska lyckas med undervisningen i 
grupparbeten krävs det att läraren lär eleverna att reflektera över sina egna 
grupprocesser och får dem att förstå att de behöver stödja varandra i gruppen och 
att de har ett gemensamt ansvar över att lyckas med uppgiften. Löwing (2004) 
hävdar att läraren har en viktig roll när det gäller att använda sig av ett korrekt 
matematiskt språk till eleverna. Som jag nämnde tidigare tar eleverna efter lärarens 
matematiska språk och därför bör språket vara korrekt för att eleverna ska lära sig 
rätt.  

2.4 Faktorer som påverkar grupparbete  

För att gruppen ska bli framgångsrik skriver Barron (2003) att det är viktigt att 
eleverna för fram egna förslag och att eleverna i gruppen är lyhörd. Det har visat 
sig att mindre framgångsrika grupper ignorerar eller avvisar korrekta förslag på 
matematiska lösningar.  Framgångsrika grupper diskuterar och accepterar förslagen 
på det matematiska problemet. Hon menar att samtalen i de mindre lyckade 
grupperna var osammanhängande och diskussionen kopplas inte till tidigare 
diskussioner. Hennes resultat tyder på att interaktionen hade implikationer på 
lärandet. Om samtalet och samarbetet inte fungerar bra mellan deltagarna i en 
grupp gör det att lärandet blir lidande. Om samtalen och samarbetet är bra i 
gruppen utvecklar eleverna sina kunskaper. Hur eleverna hanterar samarbetet 
mellan varandra blir direkt avgörande för om eleverna ska lära sig något och för om 
resultatet ska bli så bra som möjligt. Enligt Flognman (2013) behöver deltagarna i 
grupperna ha ett socialt och kunskapsmässigt samspel mellan varandra. Han menar 
att eleverna utvecklar problemlösningsförmågan, kommunikationsförmågan, 
begreppsförmågan och samarbetsförmågan när de får arbeta tillsammans med andra 
i grupp. 
     Frykedal-Forslund (2008) beskriver fem faktorer som kan påverkar gruppen: 

1. Gruppens sammansättning. Heterogena grupper skapar möjligheter för 
deltagarna att ta del av olika perspektiv. Homogena grupper skapar större 
trygghet för deltagarna. 
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2.  Uppgiftens struktur. Välstrukturerade uppgifter ger få möjligheter för 
deltagarna att själva forma uppgiften. Ostrukturerade uppgifter ökar 
möjligheterna för deltagarna att diskutera och påverka arbetet.  

3. Gruppmedlemmarnas beroende av varandra. Det krävs fem aspekter för att 
gruppen ska fungera på ett positivt sätt: ömsesidigt beroende, individuellt 
ansvar, stödjande interaktion, social förmåga och reflektion kring 
grupprocessen.  

4. Elevernas egna personliga mål när det gäller prestationer och relationer.  
5. Gruppmedlemmarnas tillit till varandra för att kunna skapa ett samarbete.  

2.5 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen visar att det finns tre typer av samtal som kan ske under 
grupparbeten. Dessa är disputational samtal, 
ackumulerad samtal och förberedande samtal. Typen som riktar in sig på hur elever 
resonerar är förberedande samtal. För att eleverna ska bli bättre på att resonera 
visar forskningen att mer samarbete och diskussion behövs. Det har visats sig att 
förberedande samtal kan förbättra gruppers resonemang och förbättrar elevers 
resonemang på icke verbala tester också.  
    Representationsformerna har en stor roll i matematiken. Det visade sig att det är 
viktigt att eleverna kunde handskas med flera olika representationsformer när de 
löser matematiska problem. Forskningen visar att representationsformerna är svåra 
att förstå och hur de förhåller sig tillvarandra för eleverna. En metod som 
stimulerar elevernas resonemang och kommunikation är är metoden 
samarbetslärande. För att grupparbetet ska fungera har läraren en viktig funktion 
för att eleverna ska lära sig något. Läraren behöver hjälpa och vägleda grupperna i 
rätt riktning när eleverna löser matematiska problem för att eleverna ska uppnå 
bästa resultat och för att de ska utveckla sitt lärande. 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt presenterar jag först studiens perspektiv som jag kommer använda 
mig av. Där efter presenteras förberedande samtal och resonemang. Vidare 
presenteras kunskapskraven för ämnet matematik i årskurs 6. För att kunna besvara 
mina frågeställningar beskrivs analytiska ramverk för kommunikation/resonemang 
och representationsformerna.  
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3.1 Perspektiv 

Studien kommer att ha det sociokulturella perspektiv som ansats vid analysen av 
resultatet. Detta innebär att människor lär sig genom att använda sig av redskap 
eller verktyg för att förstå sin omgivning. Människans redskap är språket och de 
saker som finns runt omkring (de materiella). När människan tänker och 
kommunicerar använder sig människan av kulturella redskap och med hjälp av 
dessa förstår hon sin omvärld (Säljö, 2012). Kommunikationen i det sociokulturella 
perspektivet skapas mellan människor och i kommunikationen skapas samtal som i 
sin tur skapar mening (Palmer, 2010). 

Begreppet proximala utvecklingszonen är kopplat till det sociokulturella 
perspektivet och innebär att eleven ska ligga runt sin kunskapsnivå för att lära sig 
ny kunskap. Det är inom utvecklingszonen som eleven behöver ligga för att ta in 
och lära sig ny kunskap. Detta för att eleven ska kunna behärska ett nytt begrepp 
eller en ny färdighet utanför den proximala zonen behöver eleverna hjälp av sina 
kamrater eller sin lärare. Detta innebär att eleven tillsammans med andra lär sig nya 
kunskaper. Det sker när någon annan förklarar, vägleder eller ger instruktioner på 
en uppgift (Håkansson & Sundberg, 2012).  Brandell och Backlund (2011) menar 
att den proximala utvecklingszonen är en beteckning för den närmaste 
utvecklingszonen som barnet kan röra sig inom för att lära sig. Lärandet sker 
genom att skapa ett utvecklingsrum eller utvecklingspotential.  

3.2 Förberedande samtal och resonemang 

Som jag nämnt i den tidigare forskningen finns det tre typer av samtal som 
representerar sociala tankesätt. Det är den tredje samtals typen ”Exploratory talk” 
som fokuserar på resonemang och diskussion i gruppen.  Därför kommer den här 
studien utgå utifrån denna samtals typ. Exploratory talk kommer fortsättningsvis att 
kallas för ”förberedande samtal”. För att samtalet ska vara av denna karaktär 
beskriver Wegerif, Mercer och Dawnes (1999) sju grundregler för förberedande 
samtal och resonemang” i grupp. Dessa är: 

• Alla i gruppen ska få ta del av informationen som behövs för att lösa 
uppgiften.  

• Gruppmedlemmarna strävar efter att nå en överenskommelse.  
• Alla tar ansvar för de beslut som fattas.  
• Alla förväntas ha åsikter. 
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• Gruppen accepterar utmaningar.  
• Alternativ diskuteras i gruppen innan beslut fattas.  
• Alla uppmuntrar att prata med alla deltagare i gruppen.  

De tre första reglerna syftar till att skapa en dynamik i gruppen så den fungerar. Det 
innebär att deltagarna i gruppen skapar en god interaktion med varandra. Reglerna 
fyra och fem fokuserar på resonemangen. Det innebär att eleverna uttrycker sina 
åsikter och accepterar andras åsikter. Regel nummer sex innebär att gruppen ska 
överväga vilket förslag som är bäst innan beslut (svaret) fattas. Den sista regeln 
innebär att alla deltagare i gruppen ska uppmuntras att tala och lägga fram sina 
argument.  

3.4 Styrdokument 

I föregående avsnitt presenterade jag förmågorna: kommunikation och resonemang. 
Nu kommer jag visa hur dessa förmågor uttrycks i läroplanen. Eftersom studien 
kommer att studera elever i årskurs fem kommer jag plocka ut delar ur 
kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 ur kursplanen Lgr 11:  
 

”Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens 
rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge 
något förslag på alternativt tillvägagångsätt….”(s. 68) 
 

Det första stycket beskriver hur eleven ska kunna samtala och argumentera kring 
lösningarna av det matematiska problemet. Eleverna ska kunna fråga sig själva om 
svaret är rimligt. De ska även kunna fundera över om det finns något annat 
tillvägagångsätt för att lösa det matematiska problemet.  
 

”Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska 
uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan 
eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang 
kring hur begreppen relaterar till varandra. (Lgr 11. s. 68)  
 

Här beskriver läroplanen att eleven ska kunna matematiska begrepp som tabell, 
cirkel, area, sida, med mera. Eleven ska kunna använda dessa begrepp på olika sätt 
och genom olika uttrycksformer. De ska även kunna samtala om begreppen med 
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varandra, t.ex. en kvadrat har fyra sidor och för att räkna ut omkretsen adderar man 
ihop alla fyra sidor. Det är viktigt att eleverna förstår hur begreppen hänger ihop.  
 

”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i 
huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, 
grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 
sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa 
matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och 
bemöta matematiska resonemang”. (Lgr 11. s. 68). 

 
Eleven ska kunna beskriva hur hen har löst uppgiften genom att använda sig av 
bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer. I redovisningen av en 
lösning ska eleven kunna ställa frågor, bemöta frågor och tänka matematiskt.  

3.5 Analytiska verktyg  

Under detta avsnitt beskrivs de analytiska verktyg som har använts för att kunna 
besvara mina frågeställningar.  

3.4.1 Analytiskt verktyg för kommunikation och resonemang 

För att kunna besvara min första frågeställning - vilka resonemang för eleverna 
muntligt mellan varandra när de löser matematikuppgifter i grupp? Har jag tagit 
fram teman som beskriver olika resonemang. Jag har utifrån Wegerif, Mercer och 
Dawnes (1999) regler för hur ”förberedande samtal” ska vara i praktiken och med 
hjälp av Läroplanen (2011) kunskapskrav för matematik år 6 skapat fem teman. De 
olika temana har olika inriktningar för att fånga gruppernas resonemang. Nedan 
presenteras de olika temana tillsammans med en förklaring av vad temat innebär. I 
metoden kommer jag ge exempel på vilka uttalanden av eleverna som uppfyller 
kriterierna för att ingå i ett tema.    
 

• Ge lösningsförslag: deltagarna delar med sig av sina argument och olika 
lösningsförslag på problemet. Utifrån förberedande diskussion som menar 
att eleven själv ska dela med sig av sina  
förslag och argument. 
Eleven själv ställer sig frågan: 
Finns någon annan lösning på problemet?  

Ge 
lösningsförslag 
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Att eleverna ger lösningsförslag innebär att de är kreativa och det blir en 
problemlösande aktivitet. 
 

• Svarets rimlighet: eleverna frågar sig själva om svaret är rimligt och de 
funderar över om det finns något annat sätt att lösa uppgiften på. 
Detta innebär att eleven uppfyller kriteriet   
att ta ansvar för om svaret (beslutet) är rimligt.  
Detta är en av reglerna i det förberedande samtalet.  
 

• Vilka begrepp som relaterar till varandra: detta utifrån kunskapskravet att 
eleven ska kunna resonera kring begreppens 
relation till varandra. Detta kan ske i alla 
delar under arbetets gång. Att eleverna 
använder sig av matematiska begrepp och att de relaterar dem till 
varandra uppfyller kriteriet att eleverna fångar diskussion kring 
matematiken. 

 
• Ställa frågor: kommunikationen sker genom att eleverna ställer frågor och 

bemöter frågor för att skapa resonemang. 
Utifrån förberedande diskussion innebär detta 
att eleven ställer frågor till vad som görs och 
för att komma överens. Detta kopplas även ihop med gruppens interaktion, 
hur de fungerar.  

 
• Bemöta frågor: kommunikationen sker genom att eleverna ställer frågor 

och bemöter frågor för att skapa resonemang. 
Genom att bemöta frågorna skapas diskussion  
kring besluten som ska fattas. Likadant som det  
föregående temat hänger det ihop med gruppens interaktion och hur de 
prata  mot varandra. 

3.4.2 Analytiskt verktyg för representationsformerna  

I den tidigare forskningen presenterar jag Grevholms (2012) beskrivning av de 
olika representationsformerna och jag kommer fortsätta följa Grevholms synsätt på 
vad de olika formerna innebär. För att kunna besvara vilka representationsformer 

Ställa 
frågor 

Begrepps 
relation 

Bemöta 
frågor 

Svarets 
rimlighet 
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som eleverna redovisar i sina lösningar kommer studien utifrån Grevholms 
tankemodell (2012, s. 88) figur 5.1 som är inspirerad av Lesh, Post och Behr 
(1987). Dessa beskrivs i tidigare forskning under representationsformer 2.2.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Grevholm (2012) presenterar representationsformerna i en tankekarta och delar 
in representationsformerna i fem kategorier, manipulativt material (levande, något 
eleven kan ta på), vardagsmatematik matematiska samband (hur begrepp, uttryck, 
funktioner hänger ihop), bild (en bild av till exempel glassar där eleverna räknar 2 
adderat med 3), muntligt/skriftligt språk (eleverna pratar uppgifter eller skriver den 
med bokstäver hur de gått tillväga) och matematiska symboler (de matematiska 
tecknen så som =,<, siffrorna). 

4. METOD 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av två metoder: 
strukturerad observation och textanalys. I det här kapitlet kommer jag först att 
beskriva mina metodval utifrån en forskningsfråga i taget. Därefter kommer jag 
presentera hur urvalet av observationsskola, observationsdeltagare gick till och mitt 
val av matematikuppgifter. Därefter beskrivs själva genomförandet av 
observationerna och hur det insamlade datamaterialet har behandlats och 
analyserats. Slutligen redogör jag för etiska överväganden, reliabilitet och validitet. 
Den kvalitativa delen bearbetades genom mina egna uppfattningar av 
observationerna och den kvantitativa empirin består av tabeller av det insamlade 

Manipulativt 
material  

 

Vardagsmatema
tik matematiska 
samband 

     Bild 
Matematiska 
symboler 

Muntligt och 
skrivet språk 
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materialet. Mina uppfattningar av hur grupperna fungerade kommer att beskrivas 
först i resultatet av varje grupp. Detta är den kvalitativa delen där jag gör mina 
uppfattningar av gruppens och elevernas beteenden. 

4.1 Val av metod 

För att beskriva mina valda metoder går jag igenom en frågeställning i taget. 

4.1.1 Vilka typer av resonemang för eleverna muntligt när de löser 
matematikuppgifter i grupp?  

För att besvara den första frågeställningen använde jag mig av strukturerad 
observation. Den strukturerade observationen innebär att jag observerar beteenden 
som i förväg har kategoriserats innan observationen sker.  En  viktig fördel med att 
observera direkt är att jag som forskare får en direkt iakttagelse av ett beteende 
(Bryman, 2002). Jag valde att skapa ett observationsschema i förväg för att kunna 
notera deltagarnas beteende. Varje observation kommer att ljud inspelas.  
    Studien innehåller både kvalitativa samt kvantitativa inslag. Jag har studerat det 
sociala samspelet mellan deltagarna i de olika grupperna och det gör studien till en 
kvalitativ forskning. Det innebär att jag som observatör försöker förstå och tolka 
elevernas sätt att kommunicera och resonera i grupp. Den kvantitativa delen består 
av att jag räknar elevernas olika uttalanden utifrån de olika temana och empirin 
lägger grunden för resultatet. Resultatet sammanställs i siffror och redovisas i 
tabeller.  

4.1.2 Vilka representationsformer använder de när de redovisar sin 
gemensamma lösning? 

För att besvara den andra frågeställningen gjorde jag en textanalys av gruppernas 
lösningar. Metoden användes med hjälp av Grevholms (2012) tankemodell kring 
representationsformerna som nämnts tidigare i studien.  Men eftersom jag endast 
analyserade gruppernas redovisningar av lösningarna valde jag att plocka bort 
representationsformen ”laborativt material”. Grunden för resultatet av studien 
gjordes på observationerna, inspelningarna från observationerna och analysen av 
gruppernas lösningar.  
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4.2 Urval  

Under detta avsnitt redogör jag för olika urval som gjordes i samband med studiens 
syfte och frågeställningar. Valet av observationsskola gjordes utifrån att jag själv 
arbetar på skolan. Det gör att jag har tillgång till lokaler och att jag har en bra 
kontakt med elever, personal och rektor. Observationsskolan är en f-9 skola med 
cirka 500 elever. Skolan ligger centralt belägen i en mindre kommun i 
Mellansverige. Jag valde att observera elever i årskurs 5 eftersom jag själv kommer 
undervisa i mellanstadiet. Jag valde även årskurs 5 eftersom elevernas 
matematiklärare ansåg att det skulle vara väldigt lärorikt för eleverna att delta. Jag 
vill även upplysa om att läraren tidigare har flaggat för att hon vill ha in mer 
grupparbeten och problemlösningsuppgifter i sin undervisning. Urvalet av 
observationsdeltagarna gjordes på de två klasserna som finns på skolan  i årskurs 
fem, klasserna består av 18 elever respektive 19 elever. Att dela in alla  elever i 
grupper hade varit intressant men tiden för det kändes knapp och jag valde därför 
att observera fyra grupper med fyra elever i varje. Det kändes tillräckligt för 
studiens syfte och rimligt att hinna med tidsmässigt. Sammanlagt observerades 16 
elever varav 8 flickor och 8 pojkar. Urvalet av eleverna som deltog i studien 
gjordes i samråd med eleverna själva och med deras föräldrars tillstånd. Med hjälp 
av läraren gjordes avgränsningar till vilka elever som skulle delta, endast elever 
som är på medelnivå eller högre nivå deltog i studien. Varje grupp är blandad med 
både flickor och pojkar och grupperna är blandade med elever från båda klasserna.  

4.3 Matematikuppgifter 

Uppgifterna till studien är framtagna från tidigare nationella prov från Primgruppen 
(2015). Skälet till att jag valde att använda mig av uppgifter från det nationella 
provet är för att provet är framtaget av experter inom provkonstruktionen. 
Uppgifterna valdes även ut för att motivera eleverna till att klara av årskurs 6 
uppgifter även fast de går i årskurs 5.  Jag har kunnat hämta dessa uppgifter 
eftersom de är från 2012 och inte längre är under sekretess.  

Fyra uppgifter valdes ut och uppgifterna som är blandade består av: geometri, 
klockan, kombinatorik och de fyra räknesätten (se bilaga 3).  Eftersom 
observationerna kunde ta olika lång tid valde jag att studien endast ska baseras på 
uppgift 1 och 2. Dessa uppgifter består av de matematiska delarna geometri och 
klockan. Varför jag valde att ha med fler uppgifter än de två som studien baseras på 
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är för att eleverna ska få ut mer av grupparbetet. Eleverna får genom fler uppgifter 
handskas med mer matematiskt innehåll. Jag valde geometri uppgiften för att den 
innehöll både text och figurer i sin uppgifts formulering. Uppgiften valdes även ut 
eftersom den är tagen från den muntliga delen av nationella provet säkerställer det 
att eleverna kommunicera.  Den andra uppgiften valde jag ut eftersom den bestod 
av text och siffror. Detta gjorde att jag kunde se om det fanns någon skillnad i 
gruppernas lösningar i förhållande till uppgiftens formulering.  

4.4 Genomförande 

Detta avsnitt kommer redogöra för hur observationerna genomfördes, hur 
transkriberingen gick till och hur analysen av gruppernas lösningar analyserades.  

4.4.1 Observationer 

Totalt genomfördes fyra observationer, en på varje grupp. Alla observationer 
genomfördes i ett litet grupprum som tillhör båda klassernas klassrum, en miljö 
eleverna känner igen och som de är trygga i. Under observationen satt eleverna runt 
ett mindre kvadratiskt bord. Jag som observatör satt i hörnet vid sidan av och var en 
passiv observatör. Jag deltog inte i arbetet och samtalade inte med deltagarna. 
Under observationerna uppmanade jag varje grupp att beskriva, bevisa, berätta och 
fundera kring de matematiska problemen (Risbeck, 2008). Eleverna var i förväg 
informerade om att de tillsammans i grupp skulle lösa matematiska problem. Innan 
observationen gjordes har vårdnadshavare godkänt att barnet medverkar i studien 
(se bilaga 2).  

För att kunna strukturera upp observationen gjordes ett observationsschema, 
schemat beskrivs i nästa avsnitt där jag beskriver hur jag gick tillväga när jag 
bearbetade det insamlade materialet. Observationsschemat innehåller olika 
kategorier som delade in elevernas uttalanden i olika teman.   

Alla observationer ljudinspelades och därefter transkriberades det insamlade 
materialet. Detta skedde så grundligt som möjligt och avlyssnades igenom flera 
gånger för att inte missa viktiga uttalanden. Transkriberingen gjordes i 20-
sekundersintervaller och om jag missade något gick jag tillbaka och lyssnade igen 
för att vara så precis som möjligt i elevernas uttalanden. Hur det insamlade 
materialet bearbetades beskrivs i nästa avsnitt.  

 Det som inte hördes var i fokus under observationerna och jag förde 
anteckningar på det jag ansåg relevant för studiens syfte. Under observationerna 
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studerade jag hur gruppernas arbete var fördelat mellan deltagarna. Detta innebär 
att jag beskriver mer kvalitativt elevernas samarbete. För tillitens skull valde jag att 
observationerna skulle genomföras samma tid och under samma veckodagar. Allt i 
enlighet med Brymans tankar och idéer (Bryman, 2002).  

4.4.2 Textanalys 

För att kunna besvara den andra frågeställningen samlades gruppernas lösningsblad 
in direkt efter observationerna. Detta för att kunna bearbeta det insamlade 
materialet som beskrivs i nästa avsnitt.   

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet   

4.5.1 Bearbetning av observationsmaterialet 

För att bearbeta det insamlade materialet av observationerna togs teman dessa 
presenteras i avsnitt 3.4.1 i teoretiska utgångspunkter. Temana skapar ett 
observationsschema (se tabell 1 nedan.) Tabellen gjordes i förväg och har 
allteftersom ändrats för att passa till den första frågeställningen - Vilka typer av 
resonemang för eleverna muntligt när de löser matematikuppgifter i grupp? I 
tabellen beskrivs de olika temana och där ges även exempel på hur eleven kan ha 
uttalat sig under observationen. När jag förde in de olika uttalandena i de olika 
temana valde jag att räkna ett tema i taget och en grupp i taget. Vissa uttalanden 
utelämnades eftersom de inte passade in under något tema. Exempel på uttalanden 
som inte är med i resultatet är: ”ehh” eller ”dagen börjar 8.20 och slutar 14.05”.  
Elevernas uttalanden kan endast hamna under ett tema.  

 
Tema Exempel 1 Exempel 2 
Vilka begrepp relaterar 
eleverna till varandra.  

Räknar ut tiden med hjälp 
av begreppen timmar och 
minuter. 

När eleverna ställer 
begreppen omkrets och 
area mot varandra. 

Frågor. Hur gjorde vi nu? Varför gjorde vi så här? 
Bemöta frågor  besvaras Besvaras ej. 
Resultatens rimlighet.  Det här stämmer ju inte, 

det här talet finns inte. 
Nu räknade vi för långt, 
då blir det fel.  

Förslag på lösningar.  Vi kan ställa upp. Vi kan addera ihop 
sidorna för att få 
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omkretsen.  
     Tabell 1 visar de olika temana som användes för att föra in det insamlade materialet.  

 
När transkriberingen hade gjorts analyserades samtalet i förhållande till 

anteckningarna som gjordes under observationstillfället. För att veta vilken elev 
som sa vad så kallades eleverna i varje grupp A, B, C och D. I resultatanalysen 
beskriver jag vad eleverna säger genom att ibland skriva vad en elev i grupp 1 
uttrycker. Eller så använder jag längre sekvenser från samtalet och skriver då ut 
elevens bokstav tillexempel A säger något - B svarar.  

När jag förde in resultatet gjorde jag en sammanställande tabell över alla 
gruppers resultat. Tabellen presenteras senare i resultatdelen. För att föra in 
resultatet i tabellen räknade jag hur många frågor som ställdes i varje grupp oavsett 
karaktär. Jag räknade hur många gånger varje grupp bemötte en fråga och hur 
många frågor som inte blev bemötta. Jag räknade hur många gånger eleverna i 
gruppen funderade kring svarets rimlighet och till sist räknade jag hur många 
förslag gruppen gav för att lösa problemen.  

4.5.2 Bearbetning av insamlade elevlösningar  

Bearbetningen av de olika gruppernas redovisningar av lösningarna gjordes genom 
att studera en grupps lösningsblad i taget utifrån Grevholms tankekarta som 
presenteras i avsnittet ”representationsformer”. Som jag nämnde tidigare baserar 
jag analysen endast på gruppernas lösningsblad och kan därför inte ta med 
representationsformen ”manipulativt material”. I analysen av varje grupp noterade 
jag vilka/vilken representationsformer/representationsform som varje grupp 
använde sig av. För att resultatet ska bli tydligt gjorde jag en tabell över gruppernas 
användning av representationsformerna. Så som tabellen nedan visar analyserade 
jag gruppernas lösningsblad. Jag presenterar exempel på vad de olika 
representationsformerna kan vara. 
Representationsform uppgift 1 Exempel 

Bild Rita en cirkel. 
Matematiska symboler Siffror 

Muntligt/skriftligt Skriver med bokstäver. 
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Vardagsmatematik matematiska 
samband 

Får med ett samband mellan 
begrepp i sin lösning. 

Tabell 2 visar på exempel av hur analysen av representationsformerna kan se ut.  

4.6 Etiska överväganden   

Under hela arbetet har jag tagit hänsyn till de etiska principerna. I vetenskapsrådet 
(2012) riktlinjer står det att forskningen ska kännetecknas av hög kvalitet, att 
frågorna ska vara väsentliga, av intresse för samhället och för den enskilda 
individen. Forskningskravet menar att kunskaper och metoder ska utvecklas och 
fördjupas. Individskyddskravet innebär att de deltagare som ingår i studien inte ska 
utsättas för psykisk eller fysisk skada och att de inte heller ska kränkas eller 
förödmjukas. Därför har jag utgått från de fyra huvudkraven för individskyddet. 
Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (vetenskapsrådets, 2010, Bryman 2011). Deltagarna som deltar i 
studien ska genom informationskravet vara mer eller mindre informerade om 
studiens uppgift och veta att deltagandet är frivilligt. Deltagarna informeras om att 
de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Jag informerar 
föräldrarna/vårdnadshavarna och eleverna om att studiens syfte är att observera hur 
eleverna genom kommunikation och resonemang kommer fram till en lösning av 
matematiska problem. Den insamlade empirin används endast i studiens syfte och 
inte till något annat. I studien avidentifieras alla deltagare och är anonyma. 

4.7 Reliabilitet/validitet 

Bryman (2002) drar slutsatsen genom McCall (1984, s. 277) att observationer i 
jämförelse med enkäter och intervjuer är mer tillförlitliga. De har en större 
precision när det gället tid, varaktighet och frekvens. För att studien ska vara 
tillförlitlig är det viktigt att forskaren värderar sitt resultat. För att uppnå reliabilitet 
har jag sett till att alla observationer utförts på samma sätt, de utgår från samma 
tidpunkt och det är jag som observerar under alla tillfällen. Jag har sammanställt ett 
observationsschema. Det gör jag för att säkerställa att jag studerar samma saker i 
olika observationsgrupperna. Alla grupper får samma instruktioner. Alla dessa 
delar ska   tillsammans öka reliabiliteten.  
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    Validitet värdesätter om måttet mäter det man verkligen ska mäta och eventuella 
fel som uppstår vid tillämpningen av måttet i forskningsprincipen. Utifrån detta har 
jag frågat mig om deltagarna förändrar sitt beteende eftersom de blir observerade 
eller om de förstått uppgiften? För validitetens skull är det viktigt att ha i åtanke att 
jag känner deltagarna och det kan vara både på gott och ont. Det som kan vara gott 
är att deltagarna känner sig trygga och vana med mig som person. Men det kan 
göra resultatet missvisande då eleverna vet vad som förväntas och gör vad de tror 
att jag vill att de ska göra.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

För att redovisa resultatet av det insamlade materialet har jag valt att dela upp 
avsnittet i de olika frågeställningarna och besvarar därefter en fråga i taget. Jag 
redovisar resultatet av en grupp i taget och därefter görs en sammanställning av alla 
gruppers resultat. Innan jag presenterar gruppens resultat gör jag en kort 
beskrivning av hur grupparbetet har fungerat baserad på det jag antecknade under 
observationen.  

5.1 Vilka typer av resonemang för eleverna muntligt när de löser 
matematikuppgifter i grupp? 

5.1.1 Grupp 1 

Den första gruppen som observerades var samspelta och alla deltar i samtalet. 
Deltagarna delade upp arbetet, alla i gruppen fick anteckna lösningarna av de 
matematiska problemen. Gruppen lät en och samma person läsa upp uppgifterna 
högt för de andra.  
    Alla deltagare i gruppen var delaktiga i samtalet. Ett godkännande från alla 
deltagare behövdes för att gå vidare till näst uppgift. Medlemmarna i gruppen säger 
till när de inte förstår, två exempel på detta: första exemplet är när en elev säger” 
jag förstår inte” när de andra eleverna är i full fart att räkna och det andra exemplet 
är när en elev frågar ”hur gjorde man nu igen?” Och en elev svarar då ”då räknar 
man runt.”  
    Guppen ställer totalt 17 frågor av olika karaktär mellan varandra. Exempel på 
frågor som gruppen ställde till varandra är: ”hur gjorde man nu?” ”tror ni de blir 
bra om vi gör så här?” ”ska jag skriva upp allt?”  
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    Resultatet visar att gruppen funderar kring svarets rimlighet. Gruppen ska räkna 
ut den andra uppgiften. Det innebär att eleverna ska räkna ut hur dags Sabina ska 
åka hemifrån för att komma i tid till idrottsdagen. Sekvensen låter så här: 
 

A - vi måste ställa upp eller 8 h och 20 min. 
B - skriver jag bara. 
A - 8 plus 20 skriver du 8 minus 45 min. under 2 an ställer upp. 
D - det går inte, 7.75. 
A - minnes siffran då. 
C - 7.77. 
D - det finns ju inte DET FINNS JU INTE? 
A - joo…eller oj oj  det gör det inte, jag tänkte fel.  
B - vi kan inte räkna så här , men vänta 8.20 och 45 min innan.  
C - då är det 7.35. 
 

De kommer fram till att svaret är 7.75 när de använder metoden algoritmiskt. 
Kommentaren ”det går ju inte” blir avgörande för att eleverna ska förstå att det inte 
fungerar att använda det som svar. Gruppen kommer med hjälp av minnessiffran 
fram till 7.77 timmar och kommenterar då ”det finns ju inte.”  
   Gruppen relaterar olika begrepp till varandra vid 6 tillfällen under arbetets gång. 
Några exempel på hur eleverna uttrycker sig under observationen är:  
”Omkretsen är ju runt hela.” 
”Kvadratcentimeter är för area.”  
”Vi räknade omkretsen förut nu ska vi räkna area, längden gånger bredden.”  
”Vi räknar först timmar sen minuter.” 
    Resultatet från tabellen visar att eleverna i gruppen bemöter varandras frågor vid 
12 tillfällen. Ibland händer det att någon frågar något och inte får något svar från de 
andra. Ett exempel på en fråga som blir bemött:  
 

A - vänta nu vad ska vi göra? 
C - vi ska räkna timmar och minuter. 
 

Ett exempel på hur en fråga kan se ut som inte blir bemött: 
 

B - okej kan jag skriva så där? 
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C - den där är tre gånger tre. (Eleven pratar om något helt annat) 
 

     Eleverna ger flera olika lösningsförslag på uppgifterna, förslagen som ges är:  
Vi testar att ställa upp. 
Kan vi inte bara gångra sidan gånger sidan.  
Vi kan annars räkna rutorna i figuren. Uppställning. 
Räkna hela timmar och lägger till minuter.  

5.1.2 Grupp 2  

Grupp nummer två är inte lika samspelt som den första gruppen. Under 
observationen har eleverna en negativ inställning till deras uppgift. Det bildas två 
grupper i gruppen. En grupp med flickor och en grupp med pojkar. De lyssnar 
någorlunda på varandra men med jämna mellanrum behöver de höja rösterna för att 
bli  hörda. I den här gruppen är det en och samma elev som antecknar lösningarna 
av de matematikproblemen, det är en tjej. De delar på att läsa upp uppgifterna högt 
för varandra.  
    Nu till resultatet, gruppen ställer 7 frågor till varandra som är av olika karaktär. 
Exempel på frågor som ställs under gruppaktiviteten är: Vänta vad sa vi? Har vi 
gjort b med? Gruppen bemöter varandras frågor vid 4 av 7 tillfällen. Den första 
frågan som togs upp som exempel och som jag nyss nämnde bemöttes på det här 
sättet:” ja, det är 16 på den ena och vi räknade rutor och så blev det 14 på den 
andra”. Den andra frågan i exemplet bemöttes med att en elev endast svarar” ja”.  
    Vid ett tillfälle upptäcker eleverna att svaret inte är rimligt, sekvensen ser då ut 
så här: 
 

A - blir det 10, 11, 12, 13. 15, 16… 
B - vänta här nu, nu blev det för mycket. 
A - 1, 2, 3, 4  
C - tänkt så här nio, tio, elva, tolv, ett, två det blir 5 h plus 45 min. 

 
    Gruppen relaterar begrepp mellan varandra under 3 tillfällen. Eleverna uttrycker 
sig på följande sätt:  
 ”area är ytan av figuren” 
 ”timmar och minuter”  
”Det beror på km i timmen som beror på hur lång tid det tar.”  
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    Den här gruppen ger 4 olika lösningsförslag och dessa är: räkna rutorna av 
figuren, addera ihop timmar och minuter, multiplicera sida med sida och räkna på 
fingrarna.  

5.1.3 Grupp 3 

Den här gruppen är innan arbetet uppspelta och motiverade till uppgiften. I gruppen 
är det en tjej som leder arbetet och som bestämmer vad de andra ska göra. Alla i 
gruppen får läsa uppgifterna högt. Det är en och samma elev som antecknar 
lösningarna. I gruppen är det är en elev som iakttar de andra och pratar väldigt lite 
under arbetet. 
    För att illustrera hur en elev (elev B) som leder samtalet och som bestämmer 
plockas den här sekvensen ut:  
 

A - räknar rutorna i figuren. Tycker det känns enkelt. Så här gör man. 
B - jag skriver vi räknade rutorna.  
Det blir tyst.  
B – aa, vem ska läsa tvåan?  
B - jag kan läsa den. ”Skolan ska ha en idrottsdag. Idrottsdagen börjar kl. 
08.20 och slutar kl. 14.05 hur lång är idrottsdagen? visa hur ni löser uppgiften.” 
B - okej, de börjar kl. …. aha… det är ju bara räkna typ 09.20, 10.20 osv 14.20 
då blir det…. 
B - Vänta 5 h och 45 minuter.  
B - Ja, det är det. 
C - hur ska vi visa det? Eftersom de vill att vi ska visa.  
A - räknar timmarna för att se så vi räknat rätt. 
B - det går inte. man kan inte räkna till 20 över man måste ta bort en kvart. 
A - det är 45 minuter. 5 och 45 minuter.  
B - då kan vi göra så här, 09.20 09 så det blir tydligt.  

 
    Totalt ställer gruppen 6 frågor och vid 5 tillfällen är det av en och samma person 
(elev B). Exempel på hur dessa kan uttryckas är: ”kan vi göra så här?” och ”Blir 
det tydligt om vi skriver så här?”. Gruppen bemöter 2 av 6 frågor. Ofta svarar 
eleven som ställer flest frågor på sina egna frågor. 
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    Det visar sig att gruppen relaterar begrepp till varandra vid 3 tillfällen. Ett bra 
exempel på hur en elev förklarar hur begreppen omkrets och area relaterar till 
varandra är genom det här uttalandet:  
”Omkrets är ju runt och area är ju det som är i, tänk dig att det var vatten här.”  
    Vid ett tillfälle upptäcker gruppen att svaret inte blir rätt om man gör som de 
tänkt. Eleven uttrycker det så här: ”Man kan ta 3*4…. men det går ju ändå inte, det 
blir för lite.” 
    Gruppen ger 3 lösningsförslag. Dessa är: addition, multiplikation och att rita upp 
figurerna.  

5.1.4 Grupp 4 

Den fjärde gruppen som observerades är lugn. I diskussionen deltar 3 av 4 elever.  
Den fjärde eleven iakttar de andra och säger endast ett fåtal saker. I gruppen 
upptäcker jag inte någon tydlig ledare utan alla är med och bestämmer. Det är en 
tjej som antecknar alla lösningar av problemen. Gruppen delar upp arbetet med att 
läsa uppgifterna högt för varandra.  
   Resultatet visar att 7 frågor ställs under arbetet. Ett exempel på frågor som ställs 
är: ”Hur kan man avgöra det?” och ”Ska jag skriva att vi räknade runt?” Eleverna 
bemöter varandras frågor vid 5 av 7 tillfällen.  Ett bra exempel på hur en fråga blir 
bemött visas i den här sekvensen:  
 
A - Varför tar man minus 15?  
C - för att det saknas 15 för att det ska bli 6 hela och därför tar man bort 15.  
 
Gruppen relaterar begrepp till varandra vid 3 tillfällen. Gruppen uttrycker sig på 
följande sätt:  
”Den ena är area och den andra är omkrets.” 
”Rektangeln har större area än den andra figuren.” 
”Kvadratcentimeter räknas när det är area” 
     
Det visar sig att gruppen aldrig kommunicerar om svaret är rimligt. Däremot 
kanske de funderar i det tysta kring svarets rimlighet. 
    Resultatet visar att gruppen ger 4 lösningsförslag. Dessa är: uppställning, addera 
timmar och minuter, subtraktion och multiplikation vid beräkning av area.   
 



31 
 

Tema och uppgift Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Uppgift 1      
Frågor 9 4 3 4 
Bemöta frågor 4 2 1 3 
Svarets rimlighet 1 0 1 0 
Begreppens relation 
till varandra 

5 1 1 3 

Förslag på en lösning 2 2 2 2 
Uppgift 2 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Frågor 8 3 3 3 
Bemöta frågor 5 2 1 2 
Svarets rimlighet 1 1 0 0 
Begreppens relation 
till varandra 

1 2 2 0 

Förslag på en lösning 2 2 1 2 
Tabell 3 visar hur många händelser som sker i varje grupp under varje tema. Detta delas upp i uppgifterna. 

5.2 Vilka representationsformer använder de när de redovisar sin 
gemensamma lösning? 

Här presenteras resultatet av vilka representationsformer grupperna redovisar i sina 
lösningar. Jag presenterar en grupps resultat i taget. Därefter görs en 
sammanställning av alla gruppers resultat.   

5.2.1 Grupp 1  

Den första gruppen använder sig av matematiska symboler och muntlig/skriftlig 
representationsformen i lösningen av uppgift 1. Den andra uppgiften löser gruppen 
genom att addera timmar och minuter var för sig. Även i den här uppgiften 
använder de sig guppen av matematiska symboler (se bilaga 3). För att lösa den 
andra uppgiften använder sig gruppen av representationsformen vardagliga 
matematiska lösningar. Utifrån arbetsbladet visar gruppen hur de tänker genom att 
skriva ut hur de gjorde med hjälp av siffror och bokstäver.  

5.2.2 Grupp 2 

Den andra gruppen löser den första uppgiften med hjälp av den muntlig/skriftlig 
representationsformen (se bilaga 4). Den andra uppgiften löser gruppen genom att 
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använda sig av matematiska symboler och vardagliga matematiska lösningar. 
Uppgift 2 b skriver gruppen endast svaret: hon åker klockan 07.35. Överlag skriver 
gruppen inte hur de gjort utan de skriver oftast bara svaret.  

5.2.3 Grupp 3 

 Den tredje gruppen använder sig av den bildliga och den muntliga/skriftliga 
representationsformen för att lösa den första uppgiften. Den andra uppgiften löser 
gruppen med representationsformerna matematiska symboler och vardagliga 
matematiska lösningar. Gruppen växlar mellan representationsformerna bild, 
matematiska symboler och muntlig/skriftliga lösningar av uppgiften (se bilaga 5).  

5.2.4 Grupp 4 

Den fjärde gruppen löser den första uppgiften genom att använda sig av den 
muntliga/skriftliga representationsformen. Den andra uppgiften löser gruppen 
genom representationsformen matematiska symboler och vardagliga matematiska 
lösningar (se bilaga 6). Gruppen har svårt att beskriva hur de tänker och skriver 
oftast bara ut svaret. 
 
Representationsform uppgift 1 
 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

     
Vardagsmatematik/matematiska 
samband 

    

Bild   x  
Muntligt och skriftligt språk x x x x 
Matematiska symboler x  x  
Representationsform uppgift 2 
 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Vardagsmatematik/matematiska 
samband 

x x x x 

Bild     
 Muntligt och skriftligt språk     
Matematiska symboler x x x x 
Tabell 4 som visar vilka representationsformer som grupperna använder sig av i uppgift 1 och 2.  
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5.3 Resultatanalys  

5.3.1 Första frågeställningen 

Utifrån alla gruppers kommunikation kan jag konstatera att den första gruppen som 
observerades ställer flest frågar. Men av dessa bemöttes endast 9 frågor av totalt 17 
frågor. Den gruppen som bemötte flest frågor var grupp 4 där 5 av 7 frågor 
hanterades. Den gruppen som hade svårast för att bemöta frågor var grupp 3 som 
endast svarade på 2 av 6 stycken.  
    Grupp 3 utmärkte sig när det gällde att en deltagare är dominant och bestämmer i 
gruppen. Resultatet visar att alla grupper har svårt att reflektera kring resultatets 
rimlighet. Alla grupper relaterar begrepp mellan varandra och i nästan alla grupper 
är det samma begrepp som tas upp. Grupp nummer fyra tar däremot begreppet 
kvadratcentimeter i förhållande till area vilket ingen av de andra grupperna gör. 
Alla grupper ger olika lösningsförslag. Men grupp 3 utmärker sig eftersom det 
endast är en elev som kommer med förslagen. I de övriga grupperna kommer 
förslagen från olika elever. Det enda som skiljer sig mellan uppgifterna är att 
grupperna relaterar mindre mellan matematiska begrepp i den andra uppgiften. 
Detta skulle kunna bero på att uppgiften inte kräver att eleverna behöver relatera till 
lika många begrepp som i den första uppgiften.  
   I nästan alla grupper blir flera röster hörda och kan påverka varandras lärande. 
När eleverna själva får uttrycka och ge förslag på hur man löser problemet får 
eleven dela med sig av sina egna tankar och funderingar till de andra eleverna. Jag 
har svårt att förstå om de elever som inte säger så mycket under samtalet lär sig 
något. Men om jag tittar på tidigare forskning handlar det inte bara om att 
kommunicera för att lära sig utan eleverna behöver kunna tolka och förstå det som 
sägs och görs under samtalet. Detta innebär att elever kanske visst lär sig genom att 
inte säga så mycket (Dyste, 1996; Malmer, 2002; Rönnström, 2006; Säljö, 2012).  

   5.3.2 Andra frågeställningen 

 I den första uppgiften använder sig alla grupper av den muntliga/skriftliga 
representationsformen. Grupp 2 och 4 använder sig endast av denna form för att 
lösa problemet. Det visade sig att grupp 1 och 3 använder sig av matematiska 
symboler tillsammans med den muntliga/skriftliga. Grupp 3 är den enda gruppen 
som använder sig av den bildliga representationsformen. Resultatet visar att 
gruppernas användning av representationsformerna i uppgift 2 är lika mellan 
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grupperna. I denna uppgift använder sig alla grupper matematiska symboler för att 
lösa problemet.  
    Resultatet visar att grupperna använder sig av samma representationsformer på 
samma uppgifter och med detta kan jag anta att eleverna har svårt att växla mellan 
de olika representationsformerna. Men jag anser att uppgifterna eleverna får arbeta 
med är olika och att de låter eleverna möta fler representationsformer än text vilket 
Rydstedt och Trygg (2010) belyser är viktigt för eleverna. Men varför grupperna 
använder sig av samma lösningar kan bero på att de har samma lärare och att 
eleverna är vana att lösa problem med dessa lösningar. 
    Uppgifterna eleverna fick var av olika slag. Den första med hjälp av figurer och 
den andra är med hjälp av text. Den första uppgiften med figuren löser alla grupper 
med den muntliga/skriftliga formen. Den andra uppgiften använder sig alla grupper 
av matematiska symboler. Med detta kan jag se skillnad mellan uppgifterna. Den 
första uppgiften gör att grupperna behöver beskriva och förklara med ord hur de 
löser problemet och den andra uppgiften gör att eleverna endast behöver förklara 
genom matematiska symboler hur de räknar ut uppgiften. Genom resultatet kan jag 
se att det endast är en grupp som ritar av figurerna. I och med detta funderar jag 
kring om eleverna är ovana att behöva rita sina lösningar av matematiska problem. 
Även fast de andra grupperna inte ritat av figurerna i den första uppgiften kan jag 
anta att de har använt sig av figurerna. Jag kan anta detta eftersom uppgiften vill att 
eleverna ska räkna ut omkretsen och arean av figurerna. 

6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

I relation till mitt syfte: att undersöka hur elever resonerar och kommunicerar när 
de löser matematikuppgifter tillsammans, kommer jag nu utifrån mina 
frågeställningar sammanfatta resultatet och dra slutsatser. Detta presenteras genom 
en frågeställning i taget. Därefter för jag en diskussion kring slutsatserna.  

6.1.1 Vilka typer av resonemang för eleverna muntligt när de löser 
matematikuppgifter i grupp? 

Resultatet visar att alla observationsgrupper för någon form av kommunikation och 
resonemang för att komma fram till lösningarna. Totalt ställer grupperna 20 frågor 
på den första uppgiften och 17 på den andra. Det visar sig att på båda uppgifterna 
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bemöttes totalt 10 frågor. Detta innebär att totalt bemöttes inte 17 frågor. 
Grupperna funderar kring svarets rimlighet vid 2 tillfällen vid varje uppgift. 
Eleverna relaterar begreppen till varandra vid 10 tillfällen i den första uppgiften 
och vid 6 tillfällen i den andra. 8 förslag på lösningen sker på den första uppgiften 
och 7 på den andra.  

Kommunikationen i de olika grupperna sker genom att eleverna ger förslag på 
lösningar på problemet. Resonemangen sker genom frågor och svarets rimlighet. 
Hur eleverna ställer  sig till de matematiska begreppen påverkar hur de ska lösa 
uppgiften. Det som grupperna kommunicerade minst om var om svarets rimlighet. 
Eleverna bemötte heller inte alla frågor under arbetet. Gruppen som 
kommunicerade och resonerade mest mellan varandra var grupp 1 där de hade flest 
antal på den sammanlagda kommunikationen av alla teman. Gruppen som 
kommunicerade och resonerade minst var grupp 3 som hade den minsta 
sammanlagda summan teman. 

6.1.2 Vilka representationsformer använder de när de redovisar sin 
gemensamma lösning? 

Resultatet av den andra frågeställningen visar att alla grupper använder sig av 
skriftliga/muntliga och matematiska symboler. Grupp 3 utmärker sig eftersom de är 
den enda gruppen som använder sig av den bildliga representationsformen. Av 
detta kan jag dra slutsatsen att eleverna inte är vana att ge den bildliga 
representationsformen som lösning. Som jag nämner tidigare löser eleverna 
uppgiften med det svar som de tror förväntas svara med. Alla grupperna använder 
sig av den skriftliga/muntliga formen på uppgift 1 och att grupperna i uppgift 2 
använder sig av matematiska symboler. Det visar sig att ingen grupp använder sig 
av vardagliga matematiska lösningar. Nu kommer en diskussion kring resultatet 
föras utifrån tidigare forskning och den teoretiska bakgrunden.  

6.1.3 Diskussion av den första frågeställningen  

Jag kommer nu utifrån mitt analytiska verktyg diskutera hur eleverna resonerar och 
kommunicerar i grupperna. Eleverna delar med sig av olika förslag till hur de ska 
lösa uppgiften och detta gör att det skapas diskussion i gruppen. Detta i förhållande 
till temat ge lösningsförslag. Eleverna ger som flest två lösningsförslag på 
uppgifterna. Tyvärr anser jag att eleverna i grupperna borde kunna förmedla fler än 
två lösningsförslag eftersom de är 4 i varje grupp. Desto fler förslag ju mer kreativa 
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är eleverna. Om eleverna hade gett fler förslag kanske fler representationsformer 
hade använts.  
    Grupperna har svårt att fundera över svarets rimlighet. Det gör att jag blir 
fundersam över om eleverna tar ansvar för svaret. Tänker eleverna själva på om 
svaret kan vara fel eller är det nöjda med att bara komma fram till svaret. Hur 
eleverna ser på svarets rimlighet hänger ihop med lösningsförslag. Eleverna blir 
genom detta tema kreativa att fundera och bolla mellan olika sätt som kan 
kontrollera deras svar. Resultatet visade att alla grupper relaterade matematiska 
begrepp till varandra vilket uppfyller kriteriet till att diskutera matematik. Eftersom 
eleverna relaterar begrepp till varandra vet jag att eleverna har det matematiska 
språket i fokus som (Kilborn, 2007) menar är viktigt för elevernas lärande i 
matematik.  
    I varje grupp är eleverna frågvisa vilket skapar samtal mellan eleverna i 
grupperna. Att eleverna vågar fråga visar att gruppens interaktion fungerar som är 
en av reglerna kring förberedande samtal. Gruppernas interaktion blir bra då 
eleverna vågar att ställ frågor. Att eleverna bemöter frågor hänger ihop med 
frågorna. Det visar sig att alla frågor inte blir bemötta vilket kan försämra 
interaktionen i gruppen.  Jag anser att det är viktigt att frågorna om uppgiften och 
processen till svaret blir bemötta. Detta eftersom att gruppen ska skapa resonemang 
och diskussion. Bemöts inte frågorna anser jag att det blir en en vägs 
kommunikation. Detta leder till en problematik kring att de elever blir osäkra till att 
delta i samtalet. Följden av att inte delta i samtalet leder till att eleven inte kan 
resonera och kommunicera. Men utifrån resultatet är det svårt att dra några 
slutsatser om eleverna i grupperna utvecklar kommunikation och resonemang. Men 
jag kan enligt Wegerif, Mercer och Dawnes (1999) och Drummonda, Maz´on, 
Fern´andez och  Wegerif (2006) konstatera att eleverna under grupparbetet har 
kommunicerat och resonerat. Mycket handlar om att samarbete och att alla är 
delaktiga i diskussionen ger positiv effekt på elevers resonemang. Det blir därför 
intressant att en grupp i studien inte låter alla delta. Då gruppen inte förhåller sig 
till de sju grundreglerna av förberedande samtal blir elevernas kommunikation och 
resonemang kunskap lidande.  
    Som det nämns i den tidigare forskning och genom det sociokulturella 
perspektivet så sker lärande när eleven samspelar med andra och utvecklar nya 
kunskaper. Vad jag kan anta utifrån resultatet så lär sig eleverna av varandra, vilket 
visas genom att eleverna i de olika grupperna påminner varandra om kunskap - som 
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de ibland glömt bort. Detta visas tydligt i grupp 1 när en elev frågar: ”hur gjorde 
man nu igen” och en annan elev svarar: ”då räknar man runt.” Utifrån detta kan 
jag se att gruppen har skapat ett utvecklingsrum där det sker lärande precis som 
Brandell och Backlund (2011) skriver om. Jag kan även genom detta anta att 
eleverna vägleder varandra till att förstå vad som görs under processens gång till 
den slutgiltiga lösningen. När eleverna vägleder och lär varandra kan detta relateras 
till det sociokulturella perspektivet där lärande av varandra är centralt (Håkansson 
& Sundberg, 2012). 
    Barron (2003) menar att deltagarnas förmåga att hantera samverkan med 
varandra blir direkt avgörande för resultatet och kan svara på hur gruppen har löst 
uppgifterna. Jag anser att Barrons resonemang inte stämmer överens med resultatet 
av observationerna i denna studie. Även fast en grupp arbetade mindre bra 
tillsammans fick den fram samma lösning som de övriga grupperna. Detta visar på 
att gruppen kan ge ett bra resultat utan att samarbetet fungerar bra. Däremot kan 
man fundera kring hur alla deltagare är delaktiga till det slutgiltiga resultatet av 
arbetet och vad alla deltagare i gruppen har lärt sig. Beroende på vad läraren vill att 
eleverna ska lära sig genom grupparbetet. Är det svaren som är viktigast eller 
interaktionen?  

6.1.4 Diskussion av den andra frågeställningen 

Risbeck (2000) beskriver i sin forskning att elever inte reflekterar över vilken form 
av lösning de väljer att lösa uppgiften med.  Eleverna gör detta utan att motivera 
varför de löser uppgiften på det sättet. Utifrån resultatet kan detta bero på att 
eleverna är vana att använda sig av de former som de använder. De vanligaste 
formerna för eleverna visade sig vara skriftliga/muntliga och matematiska symboler.  
Att de olika grupperna använder sig av i stort sätt samma representationsformer på 
samma uppgift skulle kunna bero på att eleverna använder de former som deras 
läromedel har utformat. Enligt Johansson (2011) består matematikundervisningen 
till största av enskilt arbete i läroboken. Kan detta påverka användningen av 
representationsformerna? Eleverna kan vara vana att arbeta med matematiska 
symboler och skriftliga/muntliga lösningar i sin matematikbok. Eftersom grupperna 
använder sig av samma representationsformer på de olika uppgifterna skulle det 
kunna bero på uppgiftens formulering. I och med att grupperna löser uppgifterna 
med samma representationsformer kan det innebära att uppgiftens formulering och 
utformning kan ha en inverkan på hur eleverna löser uppgifterna.  Det skulle 
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innebära att läromedlet har stor inverkan på elevernas användning av de olika 
representationsformerna och hur de använder de olika formerna för att lösa 
problem.		

6.2 Metoddiskussion 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar gav metoderna tillräcklig med 
information för att få fram ett resultat. Jag anser att studien hade fått en bredare 
synvinkel och en djupare förståelse för hur eleverna kommunicerar och resonerar i 
grupp om jag hade observerat fler grupper och från olika skolor. Utifrån att 
observationerna sker under samma tid och dag anser jag att eleverna är pigga och 
redo för uppgiften, detta gör att grupperna kan prestera lika bra vilket Bryman 
(2002) menar är bra eftersom eleverna kan vara trött i slutet av dagen och kan på så 
sätt ge felaktiga intryck av beteendet.  

Nackdelen med observation som tillvägagångssätt är att det kan vara svårt att 
kontrollera informationen som samlats in. Det kan också vara svårt att generalisera 
resultatet som materialet har gett, eftersom varje situation är unik och därmed inte 
går att jämföra med andra studier. Att jag sitter med under observationen kan vara 
en nackdel eftersom det inte är en normal situation och deltagarna kan agera på ett 
felaktigt sätt eftersom de blir observerade. Det kan bli misstag i transkriberingen. 
Jag som lyssnar igenom inspelningen blir trött på lyssnandet eller hör inte vad 
observationspersonerna säger (Bryman, 2002).  

Uppgifternas utformning påverkar självklart hur eleverna löser uppgiften och 
där kan man fråga sig om dessa var lämpliga eller om jag borde använt några andra. 
Eftersom uppgifterna är från nationella provet i årskurs 6 kan det ha påverkat 
resultatet. Men eftersom alla grupper löste problemen kan jag konstatera att nivån 
på uppgifterna var bra.  

Däremot kan man diskutera om det är en fördel eller en nackdel att jag arbetar 
på skolan. Jag själv anser att det är en fördel att jag känner eleverna eftersom de 
känner sig trygga och bekväma med mig som person. Men självklart är det viktigt 
att ha i åtanke att resultatet kan påverkas av att eleverna vet vad jag som lärare 
förväntar mig. Det kan bli så att jag är partisk till gruppernas resonemang och 
lösningar av problemet det är därför viktigt att se detta subjektivt.  

Eftersom eleverna i studien är på eller över medel kan det påverka resultatet och 
hade jag blandat eleverna slumpmässigt hade det kunnat ge ett annat resultatet.  
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Det kunde ha varit bättre att filma eleverna för att studera elevernas beteende. 
Det hade gjort att jag hade kunnat studera hur eleverna uttrycker sig med hela 
kroppen under arbetet. Jag hade även kunnat studera hur elevernas ansiktsuttryck 
hade sett ut när de bemöter varandras frågor och förslag.  

Det görs en del avgränsningar i studien, dels för att få ett djup i studien men 
också på grund av den tid som har till förfogande med studien.  

6.3 Konsekvenser för undervisning 

Att grupparbetet alltid gynnar elevernas lärande är inte alltid självklart. Det är svårt 
att se vad varje enskild individ har lärt sig genom grupparbetet och vem som gjort 
vad. Resultatet visar att gruppernas arbetssätt varierar och samtalen i de olika 
grupperna har olika bra flyt. För att arbetsmetoden grupparbete ska fungera och 
gynna elevers lärande finns det flera faktorer som måste fungera i gruppen. I 
tidigare forskningen beskriver Forslund-Frykedel (2008) fem faktorer som påverkar 
grupparbete.  
    Jag anser utifrån resultatet att eleverna behöver uppmanas att reflektera över sina 
lösningar av uppgifterna. Detta för att få en förståelse för att uppgifterna går att lösa 
på flera olika sätt och inte bara med metoden eleven har använt sig av. När eleverna 
inte reflekterar över deras lösningar blir det en konsekvens för undervisningen och 
elevernas eget lärande. Eleverna måste lära sig att behärska olika 
representationsformer för att lösa matematiska problem. Jag antar att eleverna 
utvecklar sin förmåga att växla mellan olika representationsformer när de får testa 
flera sätt att lösa ett problem.   

6.4 Fortsatta studier 

Fortsatt forskning behövs kring hur eleverna använder sig av 
representationsformerna när de löser matematiska problem. Eleverna behöver lära 
sig att de kan använda olika former för att läsa en och samma uppgift. Detta 
behöver ske i undervisningen och bör göra så att eleverna förstår hur de kan växla 
mellan de olika representationsformerna. 
    Som blivande lärare anser jag att mer forskning behövs kring hur gruppers 
resonemang och kommunikation kan utveckla elevernas kunskap i matematik. Det 
är inte självklart att det sker resonemang och diskussion bara för att eleverna får 
arbeta i grupp. Det behövs mer forskning kring hur eleverna faktiskt lär sig 
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resonera och kommunicerar matematik i grupp eftersom det är en viktig del i ämnet 
matematik.  
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