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Sammanfattning	 I	många	klassrum	i	Sverige	förefaller	matematikundervisningen	

huvudsakligen	inrikta	sig	på	att	lära	ut	procedurella	färdigheter	
(Bergqvist,	 Bergqvist,	 Boesen,	 Helenius,	 Lithner,	 Palm,	 &	
Palmberg,	 2014:85;	 Skolinspektionen,	 2009).	 Det	 innebär	 att	
undervisningen	 inriktar	 sig	 på	 att	 lära	 eleverna	 hur	 de	 ska	
utföra	 olika	 typer	 av	 beräkningar	 och	 lösningsmetoder	
(Bergqvist	et	al.	2014).	Då	elever	behöver	få	rika	möjligheter	att	
utveckla	 sin	 konceptuella	 förståelse,	 kompetensen	 att	
rättfärdiga	 förklaringar	 med	 matematiska	 argument	 och	
utveckla	kompetensen	att	se	matematiska	samband	var	syftet	
med	denna	kvalitativa	studie	att	 få	kunskap	om	mellanstadie-
elevers	 resonemangsförmåga	 i	 gruppsamtal	 vid	 arbete	 med	
matematiska	 uppgifter.	 Empirin	 samlades	 in	 genom	
videodokumentation	 från	 två	 klasser	 i	 årskurs	 sex	 när	 de	 i	
mindre	grupper	samtalade	om	och	löste	matematiska	problem.	
Dessa	 samtal	 kategoriseras	 med	 hjälp	 av	 Mercers	 tre	
samtalstyper	och	analyserades	sedan	utifrån	frågeställningarna	
“Hur	 interagerar	 elever	 i	 mindre	 grupper	 när	 de	 löser	
matematiska	 problem?”	 samt	 “Vilka	 interaktionsmönster	
gynnar	 elevers	 muntliga	 resonemang	 vid	 problemlösning?”.	
Resultatet	visade	att	eleverna	interagerade	genom	alla	Mercer	
tre	 samtalstyper.	 Ur	 en	 matematisk	 synvinkel	 var	 det	
framförallt	 i	 de	 utforskande	 samtalen	 som	 elevernas	
resonemangsförmåga	utvecklades.	Vår	slutsats	är	att	eleverna	
interagerar	på	olika	sätt	och	att	kvaliteten	av	det	gemensamma	
resonemanget	 varierar	 mellan	 olika	 grupper	men	 även	 inom	
samma	grupp.	
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Förord	
	
Intresset	 för	 denna	 kvalitativa	 studie	 föddes	 vid	 skrivandet	 av	 en	 litteraturstudie	 om	
elevers	 utveckling	 av	 den	 matematiska	 resonemangsförmågan.	 Resultatet	 av	
litteraturstudien	visade	fyra	huvudfaktorer	som	påverkar	elevens	möjlighet	att	utveckla	
matematisk	 resonemangsförmåga.	 Faktorerna	 var:	 lärarens	 agerande,	 uppgiftens	
karaktär,	 mångfald	 av	 lösningar	 och	 normer.	 I	 detta	 arbete	 ville	 vi	 fördjupa	 oss	 i	
utvecklingen	av	resonemangsförmågan	i	matematiksamtal	i	små	elevgrupper.	Eftersom	
elever	alltmer	möter	matematikundervisning	där	de	ska	arbeta	i	grupp	ville	vi	undersöka	
hur	 de	 framgångsrika	 grupperna	 gör	 och	 varför	 de	 hamnar	 i	 utforskande	 samtal	 där	
resonemangsförmågan	 utvecklas.	 Det	 här	 arbetet	 har	 gett	 oss	 djupare	 förståelse	 för	
samtalets	 och	 den	 sociala	 interaktionens	 betydelse	 för	 elevens	 utveckling	 av	
resonemangsförmågan.			 	 	
	
Fördelningen	av	arbetet	har	varit	jämn.	Arbetet	har	till	största	del	skrivits	tillsammans	
och	på	så	sätt	har	vi	kunnat	diskutera	och	reflektera	över	den	skrivna	texten.	Studien	har	
fördjupats	 och	 dess	 kvalitet	 förbättrats	 tack	 vare	 den	 betydelsefulla	 interaktionen	 oss	
emellan.	Vi	har	ifrågasatt,	kritiskt	granskat	och	hjälpt	varandra	för	att	föra	arbetet	vidare.	
Alla	delar	har	bearbetats	och	omarbetats	gemensamt.		
	
Vi	vill	framföra	ett	tack	till	våra	handledare	Ingrid	Gyllenlager	och	Ingrid	Svetoft.		
	
Elin	Espling	&	Rune	Lindgren	 	 	
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1	Inledning		
I	många	klassrum	i	Sverige	förefaller	matematikundervisningen	huvudsakligen	inrikta	sig	
på	att	lära	ut	procedurella	färdigheter	(Bergqvist,	Bergqvist,	Boesen,	Helenius,	Lithner,	
Palm,	 &	 Palmberg,	 2014:85;	 Skolinspektionen,	 2009).	 Det	 innebär	 att	 undervisningen	
inriktar	 sig	 på	 att	 lära	 eleverna	 hur	 de	 ska	 utföra	 olika	 typer	 av	 beräkningar	 och	
lösningsmetoder	(Bergqvist	et	al.	2014:85).	Procedurella	färdigheter	är	viktiga	men	inte	
tillräckliga	 för	 matematiskt	 kunnande	 (Niss,	 2003:117).	 Elever	 behöver	 få	 rika	
möjligheter	 att	 utveckla	 sin	 konceptuella	 förståelse,	 kompetensen	 att	 rättfärdiga	 sina	
förklaringar	 med	 matematiska	 argument	 och	 att	 utveckla	 kompetensen	 att	 se	
matematiska	samband	(Larsson,	2015:11).	I	en	omfattande	brittisk	longitudinell	studie,	
genomförd	 2011	 med	 över	 1000	 elever,	 undersöktes	 samband	 mellan	 förmågor	 och	
prestationer.	 Resultatet	 visade	 att	 resonemangsförmågan	 bidrar	 mer	 än	 aritmetisk	
kunskap	 till	 framtida	 matematiska	 prestationer	 (Nunes,	 Bryant,	 Barros,	 &	 Sylva,	
2012:152).	 Att	 utveckla	 resonemangsförmågan	 kräver	 andra	 sätt	 att	 arbeta	 i	
klassrummet	än	att	 enbart	 använda	procedurer	 som	 läraren	visar	 (Lester	&	Lambdin,	
2004:203).	Om	eleven	ska	kunna	lära	sig	att	resonera	matematiskt	måste	läraren	skapa	
aktiviteter	 och	 lärmiljöer	 som	 kräver	 matematiska	 resonemang	 (Sidenvall,	 2015:4).	
Utifrån	en	doktorsavhandlings	resultat,	byggd	på	tre	studier,	menar	Jäder	(2015:35)	att	
det	 verkar	 som	 att	 svenska	 gymnasieelever	 inte	 får	 möjlighet	 att	 träna	 sin	
resonemangsförmåga	i	tillräcklig	utsträckning.		
	
År	2016	beslutade	regeringen	att	undervisningstiden	i	matematik	på	mellanstadiet	skulle	
utökas	(SOU	2015/16:UbU21).	Skolverkets	(2012:20)	rapport	Utökad	undervisningstid	i	
matematik	framhåller	att	undervisningen	bör	genomsyras	av	ett	reflexivt	arbetssätt	och	
gemensamma	 samtal	 om	 matematiska	 problem.	 Rapporten	 påpekar	 nackdelen	 med	
procedurellt	 inriktad	 undervisning,	 då	 resonemangsförmågan	 och	 begreppsförmågan	
kommer	 i	 skymundan.	 Skolverket	 (2012:21)	 framhåller	 att	 de	 områden	 som	 behöver	
förstärkas	 i	 de	 senare	 skolåren	 är	 problemlösnings-	 och	 resonemangsförmågan.	 I	 en	
svensk	kvalitativ	studie	av	Sterner	(2015:6)	där	fem	grundlärare	intervjuades	visades	att	
lärarna	 hade	 bristande	 kunskaper	 gällande	 att	 förstå	 och	 förklara	 innebörden	 av	
matematiska	 resonemang	samt	att	beskriva	hur	 förmågan	 tränas	 i	undervisningen.	En	
annan	studie	visade	att	läraren	har	en	avgörande	roll	i	elevers	möjlighet	att	lära	sig	att	
resonera	 (Espling	 &	 Lindgren,	 2018).	 Litteraturstudien	 visade	 att	 det	 är	 lärarens	
agerande,	 tillsammans	med	öppna	uppgifter	som	tillåter	olika	 lösningar	och	möte	med	
olika	 lösningar,	 som	 skapar	 förutsättning	 för	 utveckling	 av	 resonemangsförmågan.	
Dessutom	har	även	den	sociala	normen	och	den	sociomatematiska	normen	en	betydelse	
för	elevers	utveckling	av	matematisk	resonemangsförmåga	(Espling	&	Lindgren,	2018).	
Bragg,	Herbert,	Yoon-Kin	Long,	Vale	och	Widjaja	(2016:536)	hävdar	att	det	verkar	vara	
vanligt	 förekommande	 att	 lärare	 fokuserar	 på	 språk-	 och	 begreppsanvändningen	 vid	
resonemang.	I	deras	observations-	och	intervjustudie	uttryckte	de	24	deltagande	lärarna	
att	 eleverna	 först	 måste	 utveckla	 sitt	 matematiska	 språk	 innan	 de	 kan	 deltaga	 i	
matematiska	resonemang.	Lärarnas	språkfokus	gjorde	att	de	missade	resonemangen	när	
eleverna	använde	fel	begrepp	såsom	minus	istället	för	subtraktion.		
	
En	 internationell	 studie	 visade	 att	 genom	 samtal	 kan	 förståelse	 av	 nya	 matematiska	
samband	 utvecklas	 och	 missuppfattningar	 behandlas.	 Detta	 är	 nyckelfaktorn	 för	 att	
utveckla	 elevernas	 matematiska	 tänkande	 (Cengiz,	 Kline	 &	 Grant,	 2011:362).	 Även	
matematikprofessorn	 Boaler	 (2011:24)	 framhåller	 lärarens	 ansvar	 att	 medvetet	
organisera	 samtal	 i	 matematik	 för	 att	 stimulera	 matematiklärande	 och	 ge	 eleverna	
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fördjupad	förståelse	i	matematik.	Häggblom	(2003:196)	menar	att	när	elever	får	föra	ett	
muntligt	resonemang	kring	sina	strategier	utvecklas	deras	förståelse.	Det	är	avhängigt	de	
förutsättningar	 som	 skolan	 skapar	 ifall	 eleven	 får	 möjligheter	 att	 utveckla	 sin	
matematiska	 resonemangsförmåga	 (Häggblom	2013:196).	Vid	en	djupanalys	av	TIMSS	
gällande	svenska	elevers	matematikkunskaper	framkom	att	eleverna	behöver	ges	tillfälle	
att	diskutera	matematik	med	läraren	och	med	andra	elever	(Bentley,	2009:8).		
	
1.1	Problemområde	
Forskning	av	Nunes	et	al.	(2012:152)	visade	att	resonemangsförmågan	har	en	avgörande	
roll	för	det	matematiska	kunnandet.	Regeringen	(SOU	2015/16:UbU21)	har	tillsatt	mer	
tid	 för	 matematik	 och	 Skolverket	 (2012:21)	 understryker	 att	 tiden	 bör	 läggas	 på	 att	
utveckla	resonemangsförmågan	och	det	sociokulturella	perspektivet	har	visat	vikten	av	
att	lära	i	samspel	med	andra	(Vygotskij,	1999b:331;	Säljö,	2000:37;	Jakobsson,	2012:159).	
Mot	bakgrund	av	den	nämnda	 forskningen	om	resonemangsförmåga	kan	det	antas	att	
matematiska	 samtal	 är	 en	 väg	 för	 att	 stimulera	 och	 fördjupa	 matematiklärande	 och	
utveckla	elevers	resonemang.	Problemområdet	är	att	elever	inte	i	tillräcklig	utsträckning	
får	 möjlighet	 att	 utveckla	 sin	 resonemangsförmåga	 i	 interaktion	 med	 andra.	 När	
matematikundervisningen	 nu	 förändras	 och	 börjar	 inkludera	 mer	 matematiksamtal	
gäller	det	att	läraren	har	kunskap	om	hur	elever	interagerar	i	matematiksamtal	och	vad	
som	 är	 gynnsamma	 samtal	 som	 utvecklar	 resonemangsförmågan.	 Därav	 blir	 det	
intressant	att	undersöka	 resonemangsförmågan	 i	matematiksamtal	då	elever	arbetar	 i	
grupp.	 	
	
1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet	med	denna	studie	är	att	få	kunskap	om	mellanstadieelevers	resonemangsförmåga	
i	 gruppsamtal	 vid	 arbete	med	matematiska	 uppgifter.	 Frågeställningarna	 som	 studien	
utgår	ifrån	är:		
	

• Hur	interagerar	elever	i	mindre	grupper	när	de	löser	matematiska	problem?		
• Vilka	 interaktionsmönster	 gynnar	 elevers	 muntliga	 resonemang	 vid	 problem-

lösning?		
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	ges	en	introduktion	till	begreppet	resonemangsförmåga.	Detta	görs	genom	
att	 behandla	 dess	 relevans	 i	 styrdokumenten	 och	 vad	 resonemang	 innebär	 inom	
matematiken.	 Dessutom	 kommer	 valda	 delar	 ur	 det	 sociokulturella	 perspektivet	 att	
presenteras.	Det	sociokulturella	perspektivet	är	av	betydelse	för	vår	studie	eftersom	vi	
undersöker	 elevers	 resonemangsförmåga	 i	 interaktion	 med	 andra	 elever.	 Därefter	
kommer	tidigare	 forskning	att	presenteras	under	rubrikerna	 faktorer	som	kan	påverka	
elevens	resonemang	i	grupparbeten	och	resonemangsförmågan	i	matematiksamtal	i	grupp.	
Vi	har	valt	att	behandla	dessa	områden	för	att	kunna	belysa	vårt	resultat	i	ljuset	av	olika	
aspekter	kring	muntliga	resonemang	 i	grupp.	Avslutningsvis	kommer	vi	att	presentera	
Mercers	 (2000)	 olika	 samtalstyper,	 då	 dessa	 kommer	 att	 fungera	 som	 studiens	
analysverktyg.		
	
2.1	Resonemangsförmågan	i	styrdokumenten	
I	kursplanen	för	matematik	står	det	att	grundskoleelever	ska	genom	undervisningen	få	
utveckla	 förmågan	att	 föra	och	 följa	matematiska	 resonemang	 (Skolverket,	2017a:57).	
Enligt	 Skolverket	 (2017b)	är	det	 två	delar	som	bidrar	 till	utveckling	av	att	kunna	 föra	
matematiska	 resonemang.	 Det	 ena	 är	 att	 eleven	 förstår	 att	 matematiska	 samband	 är	
konstruerade	 och	 det	 andra	 är	 att	 hen	 förstår	 att	 matematiska	 samband	 kan	
“återupptäckas”.	Det	är	med	hjälp	av	matematiska	argument	som	eleven	resonerar	sig	
fram	till	olika	lösningar	(Skolverket,	2017b:10).	Skolverket	(2017a:62)	menar	att	eleven	
måste	få	möjlighet	att	utveckla	resonemangsförmågan	genom	att	ställa	frågor,	framföra	
och	 bemöta	 matematiska	 argument	 för	 att	 vidareutveckla	 resonemangen.	 Skolverket	
(2017a:62)	motiverar	detta	med	att	i	kunskapskraven	i	årskurs	sex	står	det	att	elevens	
resonemangsförmåga	ska	bedömas	i	samtal	och	redovisningar.	I	syftestexten	i	kursplanen	
för	matematik,	LGR	11,	(Skolverket,	2017a:57)	delas	den	matematiska	kunskapen	in	i	fem	
förmågor:	
		

• formulera	 och	 lösa	 problem	med	hjälp	 av	matematik	 samt	 valda	 strategier	 och	
metoder,	

• använda	och	analysera	matematiska	begrepp	och	samband	mellan	begrepp	
• välja	och	använda	lämpliga	matematiska	metoder	för	att	göra	beräkningar	och	lösa	

rutinuppgifter,	
• föra	och	följa	matematiska	resonemang	och	
• använda	 matematiska	 uttrycksformer	 för	 att	 samtala	 om,	 argumentera	 och	

redogöra	för	frågeställningar,	beräkningar	och	slutsatser.		
	
Dessa	 förmågor	 brukar	 benämnas	 som	 problemlösningsförmåga,	 begreppsförmåga,	
metodförmåga,	 resonemangsförmåga	 och	 kommunikationsförmåga.	 I	 fortsättningen	
kommer	 vi	 att	 använda	 dessa	 benämningar.	 Det	 finns	 likheter	 mellan	 den	 svenska	
kursplanens	 inriktning	 på	 förmågor	 och	 den	 amerikanska	 rapporten	 Adding	 it	 up	 av	
National	 Research	 Council,	 där	 matematisk	 kunskap	 delas	 upp	 i	 fem	 beståndsdelar	
(Kilpatrick	&	Findell,	2001).	Dessutom	kan	man	se	likheter	med	de	sju	kompetenser	som	
det	 danska	KOM-projektet	 delade	 in	matematisk	 kunnande	 i	 (Niss	&	Højgaard	 Jensen,	
2002).	Samtliga	förmågor	beskriver	vad	som	krävs	för	att	vara	matematiskt	kunnig	utan	
att	gå	in	på	specifika	matematiska	innehåll.	Häggblom	(2013:18)	menar	att	det	finns	en	
internationell	trend	att	behandla	matematiskt	kunnande	utifrån	olika	förmågor.					
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2.2	Resonemang	inom	matematiken	
Resonemangsförmågan	 kan	 definieras	 som	 förmågan	 att	 motivera	 val	 och	 slutsatser	
genom	 logiska	 och	 matematiska	 kunskaper	 (Jäder,	 2015:7).	 Ett	 resonemang	 kan	
användas	för	att	förklara	eller	bevisa	en	kunskap.	Ett	resonemang	kan	även	användas	för	
att	 upptäcka	 ny	 kunskap	 samt	 skapa	 förståelse	 för	 nya	 begrepp	 och/eller	 procedurer	
(Jäder,	 2015:7).	 Att	matematiskt	 resonera	 innebär	 att	 göra	 generaliseringar,	 överväga	
rimligheten,	se	mönster	och	samband	(Häggblom,	2013:202).	En	elev	som	har	utvecklat	
resonemangsförmåga	kan	argumentera	och	förklara	varför	ett	svar	eller	en	lösning	till	ett	
problem	 är	 rimligt	 (Häggblom,	 2013:198).	 Enligt	 matematikforskaren	 Sidenvall	
(2015:12)	kan	en	elev	resonera	sig	 fram	till	en	 lösning.	Detta	genom	att	 eleven	ställer	
matematiska	 frågor	och	utgår	därefter	 från	de	 svar	hen	erhåller	 för	att	 återskapa	den	
metod	som	krävs	 för	 att	 lösa	den	matematiska	 uppgiften.	Om	 en	 elev	 ska	 utveckla	 en	
flexibel	användning	av	matematiken	krävs	det	mer	än	att	enbart	memorera	matematiska	
fakta	och	procedurer.	För	att	kunna	anpassa	de	matematiska	 idéerna,	processerna	och	
algoritmerna	 till	 nya	 sammanhang	 krävs	 att	 eleven	 förstår	 de	 bakomliggande	
resonemangen	 som	 idéerna,	 processerna	 och	 algoritmerna	 bygger	 på.	 Därmed	 är	
resonemangsförmågan	 grunden	 till	 en	 matematisk	 förståelse	 och	 möjligheten	 till	 att	
skapa	ny	matematisk	kunskap	(Sidenvall,	2015:12).		
	
2.3	Sociokulturella	perspektivet	
När	 det	 talas	 om	 sociokulturella	 teorier	 om	 lärande	 sker	 detta	 vanligen	 utifrån	 en	
uppfattning	om	att	dessa	utgör	en	enhetlig	och	gemensam	teori.	Det	vore	mer	korrekt	att	
utgå	 ifrån	att	det	 sociokulturella	perspektivet	 är	en	benämning	på	 flera	närbesläktade	
teorier	 med	 gemensamma	 drag	 och	 likheter.	 Dock	 är	 det	 möjligt	 att	 påstå	 att	 alla	
teoretiska	 ramverk	 som	 utgår	 ifrån	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 kan	 härledas	 till	
Vygotskijs	arbeten	(Jakobsson,	2012:152-153).	Då	den	här	studien	fokuserar	på	elevers	
resonemang	 i	 samtal	när	de	arbetar	 i	 grupp,	kommer	vi	 i	studien	endast	 att	behandla	
aspekter	 inom	 det	 sociokulturella	 perspektivet	 som	 berör	 lärande	 samt	 det	 generella	
samspelet	mellan	människor.		
	
Vygotskij	(1999b:331)	påvisar	att	barn	är	starkare	och	klokare	när	de	får	samarbeta	med	
andra	än	när	de	ska	arbeta	själva.	I	samarbetet	kan	barnen	lösa	uppgifter	som	ligger	på	
en	högre	nivå	än	vad	de	hade	klarat	av	ensamma.	Säljö	(2000:19,	34-35)	bygger	vidare	på	
denna	tanke	och	menar	att	människan	som	art	inte	har	utvecklats	särskilt	mycket	sedan	
stenåldern.	Ändå	har	vår	kunskap	och	beteende	 tydligt	 förändrats	 från	våra	 förfäders.	
Han	menar	att	genom	utvecklingen	av	redskap	och	olika	system	för	att	samverka	med	
varandra	har	människan	gjort	det	möjligt	att	påverka	sin	omvärld	och	dela	med	sig	av	sin	
kunskap	till	varandra,	där	språket	är	det	mest	framträdande	verktyget.	Säljö	(2000:37)	
menar	att	mänskligt	lärande	i	ett	sociokulturellt	perspektiv	är	starkt	knutet	till	vad	han	
benämner	 som	 kommunikativa	 processer.	 Det	 är	 genom	 kommunikation	 som	 den	
enskilde	 individen	tar	del	av	kunskap	och	olika	 färdigheter.	Genom	att	höra	vad	andra	
talar	om	kan	man	bli	uppmärksammade	på	vad	som	är	intressant	eller	betydelsefullt	i	en	
given	situation.	Vidare	menar	Säljö	att	ur	ett	sociokulturellt	perspektiv	är	det	intressant	
att	tala	om	hur	kunskap	uppstår	och	hur	denna	kunskap	förs	vidare.		
	
Enligt	 Vygotskij	 (1999a:269,	 1999b:328-330)	 kan	 undervisning	 inte	 enbart	 utgå	 från	
barnets	utvecklingsnivå,	vad	barnet	kan	här	och	nu,	utan	måste	även	ta	hänsyn	till	vad	
barnet	klarar	i	den	närmaste	utvecklingszonen.	Den	närmaste	utvecklingszonen	förklarar	
Vygotskij	 som	 skillnaden	 mellan	 vad	 elever	 kan	 klara	 av	 utifrån	 deras	 rådande	
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utvecklingsnivå	och	vad	de	kan	klara	av	med	stöttning	av	en	vuxen.	Ett	citat	av	Vygotskji	
visar	på	elevens	möjlighet:	“En	väsentlig	skillnad	vad	gäller	barnets	förmåga	till	imitation	
består	 i	 att	 det	 kan	 härma	 handlingar,	 som	 går	 långt	 utöver	 gränsen	 för	 dess	 egna	
möjligheter.”	 (Vygotskij,	 1999a:270-271).	 Det	 eleven	 först	 gör	 med	 handledning	 och	
stöttning	menar	Vygotskij	att	eleven	snart	kan	göra	på	egen	hand.	Skillnaden	 i	nivå	på	
vilka	uppgifter	en	elev	kan	lösa	på	egen	hand	och	med	stöttning	ligger	i	nivån	på	elevens	
närmaste	utvecklingszon.	Detta	menar	Vygotskij	har	stor	betydelse	för	hur	undervisning	
bör	utformas.	Att	avgöra	vilken	undervisning	en	elev	bör	få	utifrån	tester	som	mäter	vad	
eleven	kan	kommer	bara	att	inrikta	undervisningen	på	att	lära	eleven	det	den	redan	kan.	
Istället	bör	undervisningen	 inriktas	på	elevernas	närmaste	utvecklingszon	och	därmed	
fokusera	på	att	aktivera	inre	utvecklingsprocesser.	Vygotskij	menar	att	undervisning	bör	
förekomma	utveckling	och	 inte	 följa	den	som	en	skugga	eller	vandra	hand	 i	hand	med	
utvecklingen	 (Vygotskij,	 1999a:271,	1999b:332-333).	 Jakobsson	 (2012:159)	menar	att	
Vygotskijs	närmaste	utvecklingszon	är	ett	uttryck	för	den	betydelse	som	mellanmänskligt	
samspel	har	i	det	sociokulturella	perspektivet.	Han	poängterar	även	att	det	kan	vara	ett	
misstag	att	tolka	teorin	om	den	närmaste	utvecklingszonen	som	något	som	bara	gynnar	
den	 mindre	 erfarne.	 Genom	 att	 den	 mer	 erfarne	 måste	 förklara,	 omformulera,	
argumentera,	presentera	och	i	vissa	fall	tänka	om	utvecklar	även	denne	nya	kunskaper	
och	kompetenser.							
	
2.4	Faktorer	som	kan	påverka	elevens	resonemang	i	grupparbeten	
I	följande	avsnitt	presenteras	studier	som	behandlar	matematik	i	elevsamtal.	Eftersom	vi	
vill	 svara	 på	 hur	 elever	 interagerar	 och	 vilka	 interaktionsmönster	 som	 gynnar	
resonemangsförmågan,	 inkluderas	 studier	 om	 matematik,	 samtal,	 resonemang	 och	
grupparbeten.	Studier	som	har	gjorts	på	grupp	kommer	att	presenteras	men	även	studier	
som	har	undersökt	matematiksamtal	i	helklass.	Det	är	relevant	att	även	ta	med	de	studier	
som	 har	 gjorts	 i	 helklass	 då	 den	 kan	 ses	 som	 en	 stor	 grupp.	 I	 ljuset	 av	 tidigare	
forskningsresultat	kan	vi	på	så	sätt	jämföra	och	se	hur	den	här	studiens	resultat	förhåller	
sig	till	tidigare	forskning.	En	sådan	diskussion	kommer	att	föras	i	resultatdiskussionen.			
	 	 	 	
2.4.1	Uppfattningar	om	matematik	
Langer-Osuna	och	Avalos	(2015:1313)	genomförde	en	observationsstudie	där	en	lärare	
och	dennes	klass	med	10–åringar	studerades.	Syftet	med	studien	var	att	ta	reda	på	vilka	
samtal	som	var	möjliga	att	genomföra	i	klassen	utifrån	de	olika	tankarna	om	matematik	
som	deltagarna	hade.	Studien	bygger	på	lektioner	där	eleverna	först	fick	arbeta	i	grupp	
med	samma	matematiska	problem	och	därefter	presenterade	och	diskuterade	eleverna	
lösningarna	 i	 helklass.	 Empirin	 samlades	 in	 genom	 video-	 och	 ljudupptagning,	 vars	
bildfokus	var	på	den	grupp	som	presenterade	och	ljudet	togs	upp	av	hela	klassen	(Langer-
Osuna	&	Avalos,	2015:1316-1317).	Vid	analys	av	resultatet	fann	Langer-Osuna	och	Avalos	
tio	 olika	 typer	 av	 aktioner	 som	 eleverna	 använde	 i	 diskussionen.	 Bland	 dessa	 fanns	
exempelvis	 rädda	 ansiktet,	 (det	 vill	 säga	 att	 försvara	 sig	 och	 sin	 lösning	 även	 om	den	
möjligen	 var	 felaktig),	utforska/förklara,	 efterfråga	 förklaring	 och	 kritisera.	Utifrån	 de	
olika	aktionerna	tolkade	forskarna	att	det	fanns	två	olika	idéer,	kring	vad	matematik	är,	
som	 eleverna	 utgick	 ifrån.	 Langer-Osuna	 och	 Avalos	 förklarar	 den	 ena	 synen	 på	
matematik	som	ett	nollsummespel	mellan	rätt	och	fel,	där	matematisk	kompetens	visas	
genom	att	ge	ett	korrekt	slutgiltigt	svar.	Den	andra	synen	beskrivs	som	ett	gemensamt	
sökande	efter	en	lösning,	där	den	matematiska	kompetensen	visas	genom	viljan	att	delta	
i	 skapandet	 av	 en	 förståelse.	 När	 eleverna	 utgick	 från	 en	 syn	 på	 matematik	 som	 ett	
nollsummespel,	menade	Langer-Osuna	och	Avalos	att	eleverna	inte	tog	till	sig	kritik	som	
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en	inbjudan	till	att	utforska	och	utvärdera	sin	lösning.	De	uppfattade	istället	kritiken	som	
en	attack	på	deras	kompetens	och	något	de	måste	 försvara	sig	emot.	Läraren	 i	studien	
hade	 implementerat	 olika	 stödstrukturer,	 såsom	 förhållningsregler	 vid	 presentationer	
och	 signalmeningar	 för	 att	 hjälpa	 eleverna	 att	 resonera	 tillsammans,	 men	 dessa	
stödstrukturer	 tog	 inte	alla	 elever	 till	 sig.	Elevernas	agerande	var	 istället	beroende	av	
vilken	 idé,	 kring	 vad	matematik	 är,	 som	 eleven	 utgick	 ifrån	 (Langer-Osuna	 &	 Avalos,	
2015:1317-1321).					
	
Även	Jansen	(2008:68-77)	visade	betydelsen	av	elevens	uppfattning	kring	vad	matematik	
är	och	elevens	uppfattning	kring	sin	egen	matematiska	förmåga.	Jansen	genomförde	en	
observation-	 och	 intervjustudie	 med	 syfte	 att	 undersöka	 sambandet	 mellan	 elevers	
deltagande	i	klassrumsdiskussioner	och	deras	uppfattningar	kring	dessa	diskussioner.	I	
studien	deltog	15	elever	i	åldrarna	12–13	år.	Eleverna	gick	på	samma	skola	men	i	två	olika	
klasser.	De	arbetade	alla	utifrån	samma	läromedel.	Empirin	består	av	observationer	från	
tio	lektioner	i	vardera	klassrum	samt	30–45	minuter	långa	intervjuer	med	de	elever	som	
deltog.	 Studiens	 resultat	 visade	 att	 bland	 de	 observerade	 eleverna	 fanns	 det	 två	
uppfattningar	kring	att	delta	i	matematiska	diskussioner.	Den	ena	var	att	det	är	viktigt	att	
delta	i	diskussionen	för	att	utveckla	sin	matematiska	kunskap	och	förståelse.	Den	andra	
var	att	det	är	farligt	eller	skrämmande	att	delta	i	diskussioner	eftersom	man	kan	ge	ett	
felaktigt	 svar	 (Jansen,	 2008:78-82).	 Jansen	 observerade	 att	 undervisningen	 i	 de	 båda	
klasserna	 skilde	 sig	 åt	 gällande	 fördelningen	 av	 talutrymmet	mellan	 lärare	 och	 elever	
samt	 val	 av	 fokus	 mellan	 de	 matematiska	 koncepten	 och	 matematiska	 procedurer.	
Studien	visade	dock	att	oavsett	vilken	klass	eleverna	tillhörde	avgjorde	deras	uppfattning	
kring	matematiska	diskussioner	huruvida	de	valde	att	delta	i	diskussionen	eller	ej.	Därtill	
fann	hon	att	elever	som	uppfattade	matematiska	diskussioner	som	skrämmande	var	mer	
benägna	 att	 delta	 i	 diskussioner	 gällande	matematiska	 procedurer	 än	 de	 diskussioner	
som	 berörde	 matematiska	 koncept.	 Dessutom	 visade	 resultatet	 att	 elevernas	
uppfattningar	kring	vad	som	var	ett	lämpligt	beteende	 i	klassrummet	påverkade	deras	
villighet	 att	 ifrågasätta	 och	 kritisera	 sina	 klasskamraters	 bidrag	 till	 de	 matematiska	
diskussionerna	(Jansen,	2008:83-88).					
	
2.4.2	Gruppens	utformning	
Martins,	Towers	och	Pirie	(2006:162)	genomförde	två	observationsstudier	med	syftet	att	
undersöka	hur	elevers	matematiska	kunnande	växer.	I	den	ena	studien	observerades	hur	
kanadensiska	 11–12	 åringar	 tillsammans	 löste	 olika	matematiska	 uppgifter,	 samt	 hur	
deras	 matematiska	 kunskap	 utvecklades.	 I	 den	 andra	 studien	 observerades	 engelska	
lärarstudenter	som	tillsammans	fick	lösa	olika	matematiska	uppgifter	(Martins,	Towers	
&	Pirie,	2006:162).	Vid	analysen	av	empirin	noterade	Martins,	Towers	och	Pirie	att	de	
kanadensiska	 eleverna	 under	 arbetet	 med	 lösningen	 av	 uppgiften	 inte	 gav	 någon	
uppmärksamhet	åt	den	närvarande	och	observerande	forskaren	utan	de	fokuserade	helt	
på	uppgiften.	Vid	diskussion	med	elevernas	lärare	framgick	det	att	eleverna,	som	ansågs	
vara	bland	de	mer	framstående	i	klassen	inom	matematik,	sällan	eller	aldrig	fick	arbeta	
ihop.	Detta	eftersom	läraren	valde	att	fördela	klassens	matematiska	kompetenser	jämnt	i	
alla	 grupper.	 En	 motsvarande	 fokusering	 uppfattades	 även	 gällande	 gruppen	 med	
lärarstudenter	 (Martins,	 Towers	 &	 Pirie,	 2006:171).	 Utifrån	 studiens	 resultat	 menar	
Martins,	Towers	och	Pirie	(2006:177-178)	att	gruppens	sammansättning	kan	påverka	det	
gemensamma	 arbetet	 med	 en	 matematisk	 uppgift.	 De	 menar	 att	 skillnader	 i	
gruppmedlemmarnas	matematiska	kunskaper	kan	skapa	ojämlikheter	som	inte	gynnar	
gruppens	gemensamma	resonemang.	Även	om	alla	gruppens	medlemmar	inte	kan	vara	
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aktiva	på	en	och	samma	gång	krävs	det	att	de	som	inte	är	aktiva	ändå	kan	lyssna	och	följa	
med	i	resonemanget	för	att	vid	lämpligt	tillfälle	inflika	eller	tillföra	relevant	synpunkt	eller	
förslag	(Martins,	Towers	&	Pirie,	2006:178).	
	 	
2.4.3	Uppgiftens	karaktär	inverkar	på	resonemanget		
Mueller,	Yankelewitz	och	Mahers	(2014:12)	genomförde	en	kvalitativ	observationsstudie	
av	en	lärare	och	24	elever.	Syftet	med	studien	var	att	undersöka	lärares	agerande	som	
uppmuntrar	elever	till	att	samarbeta,	dela	med	sig	av	sina	idéer,	utmana	varandras	idéer	
och	 skapa	 argument.	 Resultat	 visade	 att	 uppgiftens	 karaktär	 har	 betydelse	 för	
resonemanget.	 Det	 framkom	 att	 svårare	 uppgifter	 var	 mer	 lämpliga	 för	 resonemang.	
Uppgiften	skulle	ha	så	pass	hög	svårighetsgrad	att	de	både	kan	arbetas	med	i	grupp	och	i	
helklass.	 Utifrån	 sin	 studie,	 menade	 de	 att	 det	 tack	 vare	 uppgiftens	 svårighetsgrad	
medförde	 att	 eleverna	 utmanades	 och	 började	 resonera	 med	 varandra	 (Mueller,	
Yankelewitz	&	Maher	2014:13).	Även	Martins,	Towers	och	Piries	(2006:176-178)	studier	
visade	 att	 uppgiftens	 karaktär	 hade	 inverkan	 på	 elevernas	 resonemang.	 De	 fann	 två	
aspekter	 kring	 uppgiftens	 karaktär.	 Den	 ena	 var	 att	 uppgiften	 ska	 vara	 öppen	 och	
därigenom	möjliggöra	en	variation	av	lösningar.	Den	andra	var	att	uppgiften	måste	vara	
på	 en	 lämplig	matematisk	nivå	 för	gruppen.	Det	 innebär	 att	 den	 å	 ena	 sidan	 ska	 vara	
utmanande	nog	att	gruppen	inte	kan	ge	ett	direkt	svar	utan	gruppen	måste	arbeta	med	
uppgiften	ett	tag	först.	Men	å	andra	sidan	får	uppgiften	inte	vara	så	pass	svår	att	den	ligger	
långt	bortom	deras	existerande	matematiska	förståelse	så	att	eleverna	blir	oförmögna	att	
engagera	sig	i	uppgiften.			
		 	
En	annan	forskare	Hunter	(2017:478)	undersökte	i	en	kvalitativ	studie	hur	interaktioner	
kan	 utvecklas	 i	 matematiksamtal	 för	 att	 gynna	 resonemangsförmåga.	 Studien	
genomfördes	genom	observationer	och	intervjuer	med	en	klass	på	25	elever	och	deras	
lärare.	Resultatet	visade	att	om	uppgiften	var	lätt	pratade	eleverna	mindre	jämfört	med	
en	utmanande	uppgift.	Studiens	resultat	visade	att	en	förutsättning	för	att	skapa	samtal	
kring	matematiska	 idéer	var	att	uppgiften	måste	vara	utmanande	 (Hunter,	2017:487).	
Två	andra	forskare	som	också	har	funnit	betydelse	av	uppgiftens	karaktär	är	Mata-Pereira	
och	 da	 Pontes	 (2017:184).	 Syftet	 med	 deras	 studie	 var	 att	 undersöka	 resonemangs-
processer	och	fokusera	på	diskussioner.	De	utförde	en	designstudie	vars	metod	var	att	
forskarna	 tillsammans	 med	 läraren	 skapade	 ett	 antal	 lektioner	 som	 baserades	 på	
forskningens	 designprinciper.	 Studien	 genomfördes	 i	 en	 portugisisk	 klass	med	 12–13	
åringar	och	lektionerna	dokumenterades	genom	ljud-	och	videoupptagning.	De	fann	att	
elevernas	generaliseringar	och	resonemang	uppstod	i	diskussioner	när	uppgifterna	var	
av	utforskande	karaktär.	
	 	 	
2.5	Resonemangsförmåga	i	matematiska	gruppsamtal		
Mueller	(2009)	genomförde	en	observationsstudie	av	åtta	amerikanska	elever	i	åldrarna	
11–12	år.	Syftet	var	att	undersöka	elevers	argument	och	hur	de	förfinar	sina	argument	i	
interaktion	med	klasskamrater.	Det	vill	säga	hur	elever	integrerade	andras	tankar	i	sina	
lösningar	och	hur	dessa	tankar	påverkade	elevens	argument.	Empirin	samlades	in	genom	
fyra	utplacerade	videokameror	och	 fem	lektioner	som	varade	60–75	minuter	 filmades.	
Mueller	(2009:148)	fann	att	elever	antingen	först	arbetade	med	en	egen	lösning	som	de	
sedan	presenterade	för	sin	grupp	eller	så	skapades	lösningen	från	grunden	tillsammans	
med	gruppen.	När	eleverna	först	skapade	en	egen	lösning	och	sedan	presenterade	den	
kunde	de	förbättra	och	förfina	sina	lösningar	genom	de	argument	som	lösningen	vilade	
på,	tack	vare	responsen	som	de	fick	från	sina	gruppmedlemmar.	Mueller	beskriver	detta	
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som	 att	 eleven	 integrerar	 andras	 idéer	 i	 sin	 ursprungliga	 lösning.	 Men	 då	 elever	
tillsammans	 skapar	 en	 lösning	 från	 grunden,	menar	Mueller	 att	 eleverna	 tillsammans	
skapar	en	lösning	genom	att	bolla	idéer	och	tankar.	Lösningen	har	då	ingen	given	skapare	
utan	är	istället	en	produkt	av	elevernas	samarbete.		
	
Mueller	(2009:143-148)	fann	även	i	sin	studie	att	när	eleverna	skapade	sina	lösningar	och	
argument	 tog	 de	 intryck	 av	 varandra	 och	 det	 medförde	 att	 elevernas	 resonemang	
stärktes.	 Intrycken	 bestod	 av	 tre	 former	 av	 interaktioner:	 bygga	 på	 varandras	 idéer,	
ifrågasätta	varandra	och	tillrättavisa/rätta	varandra.	Även	underkategorier	till	att	bygga	
på	varandras	 idéer	 framkom	i	 form	av	att	eleverna	upprepade	något	som	de	ansåg	var	
viktigt,	 att	 eleverna	 omdefinierade	 uppfattningar	 av	 uppgiftens	 innebörd	 och	 innehåll	
eller	 begrepp	 och	 metoder	 som	 användes	 för	 att	 lösa	 uppgiften,	 samt	 att	 eleverna	
utvidgade/expanderade	varandras	tankar	och	lösningsförslag.		
	
Ett	liknande	resultat	om	gruppens	interaktionsmönster	fann	även	Martins,	Towers	och	
Pirie	 (2006:162)	 i	 sina	 två	 observationsstudier	 som	 tidigare	 nämnts	 (under	 rubriken	
2.4.2	Gruppens	utformning).	Martins,	Towers	och	Pirie	(2006)	undersökning	visade	att	
matematiskt	 kunnande	 och	 kreativitet	 inte	 enbart	 kan	 ses	 utifrån	 individen,	 utan	 kan	
även	ses	som	något	kollektivt.	I	båda	studierna	påbörjade	grupperna	sina	lösningar	med	
att	 flera	olika	 förslag	 lyftes	 fram	och	det	var	 omöjligt	 att	 förutspå	vilken	väg	gruppen	
skulle	 välja.	 När	 sedan	 en	 idé	 lyftes,	 som	 alla	 gruppens	 medlemmar	 upplevde	 som	
användbar,	 blev	 gruppen	 fokuserad	 på	 att	 genomdriva	 idéen	 och	 nya	 lösningsförslag	
framfördes	inte	längre.	Martins,	Towers	och	Pirie	(2006)	menar	att	en	kollektiv	struktur	
för	hur	problemet	skulle	lösas	växte	fram	och	även	ett	kollektivt	medvetande,	där	alla	i	
gruppen	 arbetar	med	 samma	 idéer	 och	mot	 samma	mål.	 Resultatet	 visade	 att	 när	 ett	
kollektivt	 medvetande	 hade	 skapats	 innebar	 det	 att	 deltagarna	 avslutade	 varandras	
meningar	och	byggde	vidare	på	varandras	idéer.	När	detta	inträffade	fick	det	till	följd	att	
endast	 idéer	 som	passade	 in	 i	den	kollektiva	 strukturen	och	medvetandet	 framfördes.	
Martins,	Towers	och	Pirie	menar	att	det	är	troligt	att	framförandet	av	idéer	som	inte	hade	
passat	in	i	strukturen	snarare	hade	skadat	gruppens	arbete	än	hjälpt	eftersom	det	hade	
betytt	en	återgång	till	individuellt	arbetet	(Martins,	Towers	&	Pirie,	2006:171-174).	
	 	 	
2.6	Olika	typer	av	samtal	som	analytiskt	verktyg	
Samtal	kan	 ta	 sig	uttryck	på	olika	 sätt.	Hur	samtalet	 ter	 sig	avgör	hur	pass	produktivt	
samtalet	blir.	En	forskare	som	har	intresserat	sig	för	samtalets	karaktär	är	Mercer.	Mercer	
är	professor	 inom	psykologi	vid	Cambridge	Universitet	och	 forskar	på	utvecklingen	av	
barns	verbala	språk	och	resonemangsförmåga.	Mercer	(2000)	har	klassificerat	tre	olika	
samtalstyper	som	behandlar	i	vilken	utsträckning	elever	engagerar	sig	i	varandras	idéer.	
De	 tre	 samtalstyperna	 har	 han	 namngett	 disputerande	 samtal,	 kumulativa	 samtal	 och	
utforskande	 samtal.	 Mercers	 (2002)	 forskning	 har	 uttalade	 och	 tydliga	 kopplingar	 till	
Vygotskji	 och	 passar	 in	 i	 det	 sociokulturella	 perspektivet.	 Mercer	 har	 även	 föreslagit	
Intermental	 Development	 Zone	 (IDZ)	 i	 jämförelse	 till	 Vygotskjis	 Zone	 of	 Proximal	
Development	 (ZPD).	Där	 Intermental	Development	Zone	är	zonen	där	språk	skapas	som	
tillåter	jämlikar	att	interagera	och	utveckla	sina	resonemang	tillsammans,	i	avsaknad	av	
en	guidande	lärare.	Denna	teori	är	viktig	för	förståelse	av	språkets	betydelse	för	lärandet	
(Mercer,	 2002).	 Eftersom	 syftet	 med	 denna	 studien	 är	 att	 analysera	 elevers	
resonemangsförmåga	i	gruppsamtal,	har	vi	valt	att	använda	Mercers	tre	samtalstyper	som	
den	här	studiens	analysverktyg.	Det	vill	säga	att	studiens	empiri	kommer	att	granskas	
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med	 hjälp	 av	 disputerande–,	 kumulativa–	 och	 utforskande	 samtal	 och	 dessa	 kommer	
utförligt	att	beskrivas	nedan.			
	
Det	disputerande	samtalet	karakteriseras	av	att	eleverna	vill	behålla	kontrollen	över	sina	
idéer	 och	 är	 inställda	 på	 att	 försvara	 dem.	 I	 ett	 disputerande	 samtal	 är	 det	 mycket	
skiljaktigheter	 och	 alla	 tar	 sina	 egna	 beslut	 istället	 för	 att	 försöka	 nå	 ett	 gemensamt	
samförstånd.	I	samtalet	finns	det	frekvent	uttalande	såsom	“Ja,	så	är	det”	och	“Nä,	så	är	
det	inte”.	Atmosfären	är	tävlingsinriktad	istället	för	samarbetande	och	det	gör	att	eleverna	
inte	försöker	förstå	eller	dra	lärdom	av	kamraternas	resonemang	(Mercer,	2000:97).		
	
I	 kumulativa	 samtal	 accepterar	 elever	 okritiskt	 varandras	 idéer.	 Det	 innebär	 att	
kumulativa	och	disputerande	samtal	är	varandras	motsats.	I	kumulativa	samtal	granskar	
inte	eleven	kamratens	påstående	eller	lösning	utan	godtar	dem	direkt	utan	kontroll	eller	
analys.	Eleverna	delar	med	sig	av	sina	lösningar	men	de	gör	det	på	ett	okritiskt	sätt.	De	
bygger	 på	 varandras	 bidrag	 och	 adderar	 information	 till	 sina	 egna	 i	 ett	 ömsesidigt	
stödjande	och	okritiskt	sätt	(Mercer,	2000:97).		
	
Utforskande	samtal	kännetecknas	av	att	elever	uttrycker	och	motiverar	sina	egna	idéer	
men	 även	 engagerar	 sig	 i	 andras.	 Eleverna	 engagerar	 sig	 kritiskt	 och	 konstruktivt	
(Mercer,	 2000:98).	 Relevant	 information	 tillförs	 för	 gemensam	 diskussion.	 I	 ett	
utforskande	 samtal	 kan	 förslag	 och	 idéer	 bli	 utmanande	 och	 då	 är	 argumenten	
underbyggda	och	alternativ	ges.	Eleverna	ställer	frågor	och	lyssnar	aktivt	för	att	försöka	
nå	en	gemensam	förståelse	(Mercer,	2000:30,98).		
	
2.7	Sammanfattning	av	bakgrund	
I	den	svenska	läroplanen	står	att	det	är	med	hjälp	av	matematiska	argument	som	eleven	
resonerar	sig	fram	till	olika	lösningar.	Skolverket	menar	att	eleven	måste	få	möjlighet	att	
utveckla	 resonemangsförmågan	 genom	 att	 ställa	 frågor,	 framföra	 och	 bemöta	
matematiska	argument	för	att	vidareutveckla	resonemangen.	Definitionen	av	matematisk	
resonemangsförmåga	 är	 att	 kunna	 motivera	 val	 och	 slutsatser	 genom	 logiska	 och	
matematiska	förklaringar	samt	att	kunna	se	matematiska	samband.	En	elev	har	utvecklat	
resonemangsförmågan	 när	 hen	 kan	 argumentera	 och	 förklara	 varför	 ett	 svar	 till	 ett	
problem	är	rimligt.	Det	sociokulturella	perspektivet	menar	att	en	elev	kan	nå	längre	och	
klara	av	svårare	uppgifter	om	hen	får	interagera	med	andra.	Tre	faktorer	som	kan	påverka	
elevens	 resonemang	 i	 grupparbeten	 är	 uppfattningar	 om	 matematik,	 gruppens	
utformning	 och	 uppgiftens	 karaktär.	 Tidigare	 forskning	 har	 visat	 att	 elever	 som	 får	
resonera	 i	 grupp	 bygger	 på	 varandras	 idéer,	 ifrågasätter	 och	 tillrättavisar	 varandra.	
Mercer	 har	 klassificerat	 tre	 generella	 typer	 av	 samtal:	 kumulativa,	 disputerande	 och	
utforskande.		
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3	Metod	
I	detta	kapitel	beskrivs	studiens	metod.	Det	innebär	att	det	presenteras	en	beskrivning	
hur	insamlandet	av	empirin	skedde	och	de	urval	och	etiska	principer	som	har	beaktats.	
En	 genomgång	 om	 hur	 studien	 genomfördes	 kommer	 även	 att	 beskrivas.	 Dessutom	
kommer	en	redogörelse	 för	hur	vi	har	valt	att	analysera	vår	empiri	att	presenteras.	Vi	
kommer	att	använda	begreppen	data	och	empiri	synonymt.	Som	vi	tidigare	har	nämnt	i	
bakgrundskapitlet	 valde	 vi	 att	 använda	 Mercers	 (2000)	 olika	 typer	 av	 samtal	 som	
analysverktyg.	 En	 presentation	 av	 dessa	 samtalstyper	 finns	 att	 hitta	 i	 slutet	 av	
bakgrunden	under	rubriken	2.6	Olika	typer	av	samtal	som	analytiskt	verktyg.		
	
3.1	Metodologisk	ansats	
I	 den	 här	 studien	 har	 både	 insamling	och	 analys	 av	 empiri	 gjorts	 utifrån	 en	 kvalitativ	
ansats.	Utifrån	studiens	 frågeställningar	ville	vi	analysera	 interaktionen	som	företeelse	
och	 inte	kvantifiera	hur	 frekvent	samtalstyperna	 förekom.	Dessutom	valdes	deduktion	
som	 ansats	 för	 resonerande	 och	 slutledning.	Det	 innebär	 att	 forskningsprocessen	 och	
analysarbetet	har	utgått	från	en	regel,	sanning	eller	viss	teori	för	att	utifrån	den	härleda	
påståendet	 och	 undersöka	 om	 detta	 stämmer	 i	 ett	 eller	 flera	 enskilda	 fall	 (Fejes	 &	
Thornberg,	2015:24).	I	studien	har	vi	valt	att	utgå	från	Mercers	(2000)	begrepp	om	tre	
olika	samtalstyper.	Enligt	Fejes	och	Thornberg	(2015:24)	kan	forskaren	genom	deduktiv	
ansats	systematiskt	pröva	i	vilken	utsträckning	en	viss	teori	håller.	I	och	med	att	Mercers	
begrepp	(2000)	är	generella	är	det	intressant	att	undersöka	ifall	begreppen	kan	tillämpas	
i	matematiken	och	på	matematiska	samtal	i	mindre	elevgrupper.		
	
I	 vårt	 analysarbete	 kommer	 en	 riktad	 innehållsanalys	 (Directed	 content	 analysis)	 att	
göras	för	att	få	en	fördjupad	analys	i	de	tre	samtalstyperna.	Detta	för	att	se	ifall	något	nytt	
kan	belysas	som	är	särskilt	specifikt	för	matematiken.	Innehållsanalys	används	för	att	dra	
slutsatser	 från	 olika	 typer	 av	 kommunikation	 såsom	 observationer,	 intervjuer	 och	
tidningsartiklar	och	därmed	blir	det	passande	eftersom	att	den	insamlade	empirin	består	
av	videoobservationer	av	kommunikation	genom	resonemang	mellan	elever.	Eftersom	en	
riktad	innehållsanalys	innehåller	deduktiva	inslag,	vilket	inte	en	“vanlig”	innehållsanalys	
gör,	är	den	lämplig	för	denna	studien.	Enligt	Hsieh	och	Shanon	(2005)	är	det	första	steget	
i	en	riktad	innehållsanalys	att	koda	med	en	teori	eller	relevanta	forskningsresultat.	I	den	
här	studien	gör	vi	det	genom	Mercers	(2000).	Det	andra	steget	i	analysen	är	att	forskaren	
sedan	fördjupar	sig	i	empirin.	Syftet	med	detta	förhållningssätt	är	vanligtvis	att	validera	
eller	utöka	en	konceptuell	ram	eller	teori	(Hsieh	&	Shanon,	2005).			
	
3.2	Urval		
Empirin	samlades	in	under	en	femveckorsperiod	från	två	skolor.	Det	skedde	under	det	
första	kvartalet	år	2018.	Båda	skolorna	var	F–6	skolor	som	var	belägna	på	landsbygden.	
Studien	utfördes	i	två	klasser	i	årskurs	sex.	I	den	ena	klassen	deltog	32	elever	och	i	den	
andra	deltog	21	elever.	Därmed	deltog	totalt	53	elever	i	studiens	observationer.	Skolorna	
var	 lokaliserade	 i	 samma	kommun	och	valdes	ut	på	grund	av	deras	 tillgänglighet.	Det	
innebär	att	vi	använde	oss	av	ett	bekvämlighetsurval.		
	
Det	var	under	ett	tidigare	utvecklingsarbete	på	de	båda	skolorna	som	empirin	till	den	här	
studien	samlades	in.	Utvecklingsarbetets	syfte	var	att	möta	ett	utvecklingsbehov	på	de	
båda	 skolorna	 och	 därmed	 använde	 aktionsforskning	 som	 ansats.	 Aktionsforskningen	
varade	under	en	 femveckorsperiod	och	empirin	till	den	här	studien	samlades	 in	under	
dessa	 veckor.	 Under	 aktionsforskningen	 gjordes	 en	 provanalys	 av	 en	 mindre	 del	 av	
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empirin	som	samlades	in.	Den	här	studien	har	både	ett	annat	syfte	och	forskningsfrågor	
som	andra	teoretiska	perspektiv	och	därmed	kan	empirin	användas.	Empirin	till	denna	
studien	hämtas	ur	matematiksamtal	där	elever	ska	arbeta,	resonera	och	lösa	matematiska	
uppgifter	i	grupp	om	två	till	tre	elever.	Sammanlagt	består	empirin	av	63	dokumenterade	
tillfällen	 av	 matematiksamtal	 och	 det	 medför	 sammanlagt	 1055	 minuter	 video-
observationer.	Vid	 första	steget	 i	analysarbetet	reducerades	denna	mängd	till	cirka	30	
observationer	 och	 en	 sammanlagd	 tid	 på	 600	 minuter.	 Videoklipp	 samt	 delar	 av	
videoklipp	där	eleverna	inte	arbetade	med	uppgiften	valdes	bort.	Därtill	valdes	även	klipp	
med	sämre	ljudupptagning	bort,	exempelvis	klipp	med	mycket	bakgrundsljud	som	gjorde	
det	svårt	att	höra	vad	eleverna	sa.	Nästa	steg	i	analysen	var	att	kategorisera	samtalen.	I	
samband	med	detta	steg	skedde	ytterligare	en	reducering	där	de	tydligaste	exemplen	på	
de	tre	olika	samtalstyperna	valdes	ut.	Till	de	avslutande	stegen	i	analysarbetet	återstod	
fem	klipp	i	var	och	en	av	de	tre	samtalstyperna,	totalt	femton	klipp	och	cirka	100	minuter.		
	
3.3	Etiska	principer		
I	forskningsstudier	är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	de	etiska	principerna	för	att	skydda	de	
deltagande	 individerna.	 Vetenskapsrådet	 har	 tagit	 fram	 fyra	 huvudkrav	 som	 är	
grundläggande	 för	 att	 täcka	 individskyddskravet	 (Vetenskapsrådet,	 2002:6).	 De	 är	
informations-,	samtyckes-,	konfidentialitets-	och	nyttjandekrav.	I	vår	studie	har	vi	valt	att	
utgå	och	förhålla	oss	till	dessa	krav.			
	
Vi	 följde	 de	 etiska	 principerna	 genom	 att	 skicka	 ut	 en	 etikblankett	 till	 elevernas	
vårdnadshavare.	I	blanketten	informerade	vi	om	studiens	syfte	och	vad	dokumentationen	
skulle	användas	 till	 och	uppfyllde	på	 så	 sätt	 informationskravet	och	nyttjandekravet.	 I	
etikblanketten	 informerades	 även	 om	 hur	 dokumentationen	 skulle	 hanteras	 och	
behandlas.	Därefter	var	det	upp	 till	 föräldrarna	att	 samtycka	 ifall	deras	barn	 skulle	 få	
deltaga	i	studien.	För	en	närmare	granskning	av	etikblanketten	se	bilaga	1.	Vid	studier	av	
barn	måste	forskaren	få	godkännande	av	föräldrarna	men	det	är	även	viktigt	att	barnet	
själv	 får	 välja	 om	 hen	 vill	 deltaga	 (Källström	 Carter,	 2015:72).	 Därför	 informerades	
eleverna	även	muntligt	och	tillfrågades	vid	varje	dokumentationstillfälle	huruvida	de	ville	
deltaga.	Därmed	uppfylldes	samtyckeskravet.	För	att	säkerställa	deltagarnas	anonymitet	
har	vi	valt	fingerade	namn	på	såväl	skolor	som	elever.		
	
En	aspekt	av	konfidentialitetskravet	är	att	inga	obehöriga	ska	få	tillgång	till	dokumenta-
tionsmaterialet	 (Vetenskapsrådet,	2002).	Efter	varje	dokumenationstillfälle	överfördes	
video-	 och	 ljudupptagningen	 till	 två	 externa	 hårddiskar.	 Det	 var	 enbart	 vi	 som	 hade	
tillgång	till	hårddiskarna	och	materialet	raderades	från	lärplattorna.	Även	funktionen	att	
spara	i	molnet	stängdes	av	för	att	förhindra	spridning	av	materialet	och	att	obehöriga	ska	
kunna	få	ta	del	av	det.	Därmed	togs	konfidentialitetskravet	i	beaktande.	
	
3.4	Studiens	genomförande	
Studien	ska	svara	på	hur	elever	interagerar	i	mindre	grupper	när	de	löser	matematiska	
problem.	Skälet	 till	detta	är	att	ge	kunskap	om	hur	produktiva	 lärtillfällen	som	gynnar	
resonemangsförmågan	kan	skapas	för	elever	i	matematiksamtal.	I	och	med	det	skapades	
undervisning	 där	 elever	 i	 par/mindre	 grupper	 tillsammans	 skulle	 lösa	 matematiska	
uppgifter	och	resonera	sinsemellan	i	ett	så	kallat	matematiksamtal,	för	att	i	förlängningen	
gynna	resonemangsförmågan.	Under	femveckorsperioden	var	det	fokus	på	att	eleverna	
skulle	resonera	tillsammans	 i	små	grupper	om	två	till	 tre	elever.	Varje	vecka	skapades	
tillfällen	för	matematiksamtal	i	par/tregrupp.	Båda	klasserna	var	bekanta	med	att	arbeta	
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i	 grupp	 på	 lektionerna,	 dock	 inte	 i	 den	 frekvens	 som	 det	 var	 under	 den	 här	
femveckorsperioden.	I	anslutning	till	dessa	matematiksamtal	pratade	vi	gemensamt	om	
vad	 resonemang	 är	och	 betonade	 att	det	 viktiga	 var	 resonemanget	 som	 elever	 förde	 i	
gruppen	och	inte	vem	som	blev	färdig	först	eller	att	ha	det	rätta	svaret.	Eleverna	fick	även	
själva	skapa	bra	meningar	som	öppnade	upp	för	resonemang	i	gruppen.	Dessa	meningar	
(se	 bilaga	 2)	 sattes	 upp	 på	 stora	 affischer	 i	 klassrummet	och	 belystes	 återkommande.	
Detta	för	att	skapa	stödstrukturer	för	eleverna.	
	
Tanken	bakom	att	grupperna	enbart	bestod	av	två	eller	tre	elever	var	att	 få	alla	elever	
aktiva	och	inkluderade.	Under	den	första	veckan	märkte	vi	att	när	grupperna	var	mer	än	
tre	så	blev	inte	alla	röster	hörda.	De	två	skälen	vi	såg	var	fysiskt	platsbrist	och	gruppering	
inom	gruppen.	Fysisk	platsbrist	innebar	att	eleven	inte	såg	vad	som	stod	i	uppgiften	eller	
vad	 de	 andra	 skrev	 och	 på	 så	 sätt	 exkluderades	 från	 resonemanget.	 Att	 eleverna	
grupperade	sig	i	undergrupper,	det	vill	säga	par,	innebar	att	det	istället	blev	två	parallella	
resonemang	 som	 fördes	 istället	 för	 ett.	 Utifrån	 den	 erfarenheten	 togs	 beslutet	 att	
gruppstorleken	 skulle	 vara	 två	 eller	 tre	 elever.	 Grupperna	 var	 flexibla	 och	 eleverna	
hamnade	slumpmässigt	i	olika	gruppkonstellationer.	Fyra	elever	gav	inte	sitt	medgivande	
och	medverkade	därför	inte	i	filminspelningen	och	dokumenteringen.		
	
Utifrån	tidigare	forskning,	som	nämnts	i	bakgrundskapitlet,	har	uppgiftens	karaktär	en	
betydande	roll	för	att	skapa	gynnsamma	matematiska	resonemang.	Uppgiften	ska	vara	av	
öppen	karaktär	där	det	inte	finns	en	självklar	väg	att	lösa	uppgiften	på,	för	att	skapa	ett	
samtal	 där	 olika	 lösningar	 diskuteras	 och	 belyses.	 Därför	 valdes	 problemlösnings-
uppgifter	 från	boken	Rika	matematiska	problem	 (Hagland,	Hedrén	&	Taflin,	2005)	och	
från	 boken	 32	 rika	 problem	 i	 matematiken	 (Larsson,	 2007).	 Författaren	 till	 32	 rika	
problem	i	matematiken	är	Maria	Larsson	som	har	skrivit	en	doktorsavhandling	om	hur	
man	 organiserar	 matematiksamtal	 i	 helklassdiskussioner.	 Se	 matematikuppgifterna	 i	
bilaga	3.	Alla	grupper	fick	arbeta	med	samma	uppgifter	men	på	grund	av	tillgången	på	
lärplattor	 kunde	 endast	 sex	 grupper	 dokumenteras	 samtidigt.	 Uppgifterna	 varierade	
under	femveckorsperioden	och	berörde	olika	ämnesinnehåll.		
	
Matematiksamtalen	 dokumenteras	 genom	 video-	 och	 ljudupptagning,	 vilket	 kommer	
förklaras	mer	ingående	under	3.5	Datainsamling.	I	matematiksamtalen	var	uppgiften	att	
eleverna	tillsammans	skulle	lösa	ett	matematiskt	problem	genom	att	muntligt	resonera	
och	skriva	ner	lösningen.	De	fick	penna	och	papper	och	sen	var	det	upp	till	eleverna	ifall	
de	skrev	var	sin	eller	en	gemensam	lösning.	Under	själva	samtalet	och	dokumenteringen	
fick	 gruppen	 i	 största	 mån	 klara	 sig	 själva.	 Det	 innebar	 att	 det	 inte	 skedde	 någon	
lärarinteraktion	 eller	 forskarinteraktion,	 detta	 för	 att	 minska	 påverkan	 på	 resultatet.	
Motivet	till	båda	begränsningarna	var	att	vi	inte	ville	gå	in	och	förändra	utfallet	genom	att	
informera	 eleverna	 hur	 de	 skulle	 resonera	 eftersom	 resultatet	 då	 troligtvis	 skulle	 bli	
vinklat.	Men	ifall	eleverna	påkallade	hjälp	eller	om	de	hade	kört	fast,	gick	läraren	in	och	
gav	ledtrådar.	Eleverna	fick	inte	direkt	svar	på	ifall	deras	lösning	var	rätt	utan	när	alla	
hade	löst	uppgiften,	behandlades	den	i	helklass	utifrån	elevernas	lösningar.	Under	själva	
videoinspelningen	var	det	ett	strategiskt	val	att	försöka	påverka	så	minimalt	som	möjligt.		
	
3.5	Datainsamling	
Dokumentationen	samlades	in	genom	video-	och	ljudupptagning.	Det	gjordes	med	hjälp	
av	 lärplattor	och	deras	 inbyggda	 inspelningsfunktion.	Motivet	 till	att	 ta	med	både	 ljud-	
och	videoupptagning	var	att	 få	med	 lösningarna	 som	eleverna	 skrev	men	även	när	de	
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ritade	och	förklarade	genom	att	peka	på	delar	av	uppgiften	eller	lösningen.	Skälet	till	det	
var	att	det	kunde	vara	relevant	vid	analys	kring	varför	vissa	elever	hamnar	i	utforskande	
samtal.	En	fördel	med	att	använda	ljud-	och	videoinspelning	är	att	det	är	ett	bra	redskap	
för	att	bevara	så	mycket	information	som	möjligt	om	de	pedagogiska	situationerna	som	
annars	skulle	försvinna	(Bjørndal,	2005:72).	Det	har	även	medfört	möjligheten	att	se	en	
sekvens	 flera	 gånger,	 att	 pausa	 och	 spola	 tillbaka,	 vilket	 i	 sin	 tur	 skapar	 bättre	
förutsättning	 för	en	trovärdig	analys.	Dock	måste	man	vara	medveten	om	att	 ljud-	och	
videoinspelning	inte	är	en	sann	bild	av	verkligheten	eftersom	den	enbart	visar	ett	visst	
tidsförlopp	på	en	avgränsad	yta	(Lindgren,	2012).	Därtill	kommer	det	faktum	att	eleverna	
är	 medvetna	 om	 att	 de	 blir	 filmade,	 vilket	 kan	 påverka	 deras	 agerande.	 En	 annan	
begränsning	 är	 kamerans	 placering.	 I	 den	 här	 studien	 placerades	 lärplattans	 kamera	
stationärt	och	filmade	gruppen	konstant	från	en	vinkel.	Det	innebär	större	trovärdighet,	
eftersom	det	inte	är	någon	som	styr	och	väljer	vad	som	ska	fokuseras	på	(Lindgren,	2012).		
	
Videoobservationernas	längd	varierade	beroende	på	hur	lång	tid	det	krävdes	för	eleverna	
att	 lösa	 uppgiften.	 Observationerna	 var	 mellan	 15–25	 minuter.	 De	 videoobserverade	
grupperna	placerades	i	största	möjliga	mån	i	ett	avskilt	grupprum	för	att	minska	andra	
störande	bakgrundsljud.	Bakgrundsljud	kan	bli	oproportionerligt	starka	och	förstöra	en	
ljudinspelning	då	den	enskilde	personen	inte	hörs	i	inspelningen	(Bjørndal,	2005:75).	En	
annan	 nackdel	 som	 Bjørndal	 (2005:75)	 framhåller	 är	 att	 ljudproblem	 ökar	 ju	 fler	
deltagare	som	är	med	 i	 inspelningen.	Då	elevgruppen	enbart	var	 två	eller	 tre	personer	
undveks	denna	problematik.		
	
3.6	Analys	av	data	
Som	tidigare	nämnts	i	avsnittet	metodologisk	ansats	har	en	riktad	innehållsanalys	gjorts,	
(Directed	content	analysis).	Vid	analys	av	empirin	används	Mercers	begrepp	om	tre	typer	
av	samtal:	disputerande,	kumulativa	och	utforskande	samtal	(beskrivning	av	dessa	finns	
i	bakgrundskapitlet).	Nedan	beskrivs	analysarbetet	steg	för	steg.			
	
Det	 första	 steget	 i	 analysarbetet	 blev	 att	 se	 igenom	 alla	 videoklipp.	 Det	 gjordes	 en	
grovsortering	och	reducering,	där	videoklipp	och	delar	av	videoklipp	valdes	bort	på	grund	
av	att	inget	matematiskt	samtal	fördes.	Det	var	till	exempel	när	elever	i	gruppen	pratade	
om	vem	som	skulle	läsa	uppgiften,	vad	det	var	för	lunch	eller	vem	de	var	kära	i.	Det	vill	
säga	 när	 gruppen	 inte	 arbetade	 med	 uppgiften.	 Vi	 kunde	 konstatera	 att	 eleverna	
emellanåt	frångick	det	matematiska	samtalet	och	det	är	olika	frekvent	hos	olika	elever.	
Motivet	 till	 exkludering	 är	 att	 vi	 ville	 studera	 och	 analysera	 den	 matematiska	
resonemangsförmågan.	 Därmed	 inkluderades	 alla	 samtal	 i	 grupperna	 som	 berörde	
matematik	oavsett	matematiskt	innehåll.	Även	videoklipp	med	sämre	ljudkvalité	valdes	
bort.		
	
Andra	 steget	 i	 analysarbetet	 var	 att	 sortera	 och	 kategorisera	 samtalen	 eller	 delar	 av	
samtalen	i	de	olika	samtalstyperna.	Därefter	följde	det	tredje	steget	att	analysera	varje	
kategori	för	sig	och	analysera	utifrån	samtalstypens	karakteristiska	drag.	Vi	analyserade	
interaktionen,	 pauserna	 och	 tonläget	 i	 samtalen.	 I	 detta	 steg	 transkriberades	 fem	
videoklipp	 i	 vardera	 samtalstyp	 för	att	kunna	göra	djupgående	analyser.	Med	hjälp	av	
samtalstyperna	 var	 tanken	 med	 analysen	 att	 se	 om	 eleverna	 i	 just	 den	 här	 studien	
interagerade	på	det	viset	i	matematiksamtal.	
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Det	fjärde	och	sista	steget	var	att	fördjupa	analysen	för	att	finna	karakteristiska	drag	för	
varje	 samtalstyp	 i	 just	 den	 matematiska	 kontexten.	 Analysen	 gjordes	 med	 hjälp	 av	
definitioner	 och	 vad	 resonemangsförmågan	 innebär	 från	 rubrikerna	 2.1	
Resonemangsförmågan	 i	 styrdokumenten	 och	 2.2	 Resonemang	 inom	 matematiken.	 Vi	
studerade	de	tre	samtalstyperna	var	för	sig	och	undersökte	om	eleverna	motiverade	sina	
val	och	slutsatser	genom	matematiska	kunskaper,	förklarade	varför	en	lösning	var	rimlig	
eller	 framförde	 och	 bemötte	 med	 matematiska	 argument	 för	 att	 vidareutveckla	
resonemangen.	Detta	gjordes	för	att	utöka	förståelsen	för	Mercers	begrepp	i	relation	till	
det	matematiska	eftersom	Mercers	samtalstyper	är	generella.			
	
Sammanfattning	av	analysarbetet	

1. Reducerade	bort	klipp/delar	av	klipp	där	inget	matematiskt	samtal	förs.		
2. Sorterade	 och	 kategoriserade	 samtalen	 och	 delar	 av	 ett	 samtal	 i	 de	 tre	 olika	

samtalstyperna.		
3. Analyserade	varje	kategori	 för	sig	och	djupgående	analys	utifrån	samtalstypens	

karakteristiska	drag.		
4. Fördjupad	 analys	 för	 att	 finna	 karakteristiska	 drag	 i	 varje	 samtalstyp	 i	 den	

matematiska	kontexten.	
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4	Resultat	och	analys	
Analysen	 av	 empiri	 visade	 att	 när	 eleverna	 arbetade	 i	 mindre	 grupper	 med	 ett	
matematiskt	 problem	 interagerade	 de	 på	 olika	 sätt.	 Kvaliteten	 av	 det	 gemensamma	
matematiska	 resonemanget	 kunde	 variera	 såväl	 mellan	 grupperna	 som	 inom	 en	 och	
samma	grupp.	Vissa	matematiksamtal	var	huvudsakligen	av	 typen	utforskande	 samtal	
och	 då	 skapades	 en	 gemensam	 interaktion	 mellan	 gruppens	 medlemmar.	 Andra	 var	
huvudsakligen	 disputerande	 till	 sin	 form	 och	 där	 skedde	 knappt	 något	 resonemang	
mellan	eleverna.	Det	visade	sig	även	att	det	var	vanligt	att	elever	samtalade	om	annat	än	
den	 matematiska	 uppgiften.	 Detta	 förekom	 framförallt	 i	 början	 av	 de	 matematiska	
samtalen	men	också	under	själva	samtalet,	då	de	arbetade	med	uppgiften.		
	
Resultatet	visade	att	när	eleverna	började	samtala	och	lösa	det	matematiska	problemet	
skedde	det	oftast	genom	ett	kumulativt	samtal.	Vi	fann	även	att	samtalstypen	varierade	
under	arbetets	gång.	En	grupp	kunde	börja	samtala	utifrån	ett	kumulativt	mönster	där	de	
lyssnade	på	varandra	och	byggde	vidare	på	varandras	idéer.	En	bit	in	i	arbetet	med	det	
matematiska	problemet	kunde	en	elev	ge	ett	förslag	som	de	andra	i	gruppen	inte	förstod	
eller	höll	med	om.	Beroende	på	hur	eleverna	uttryckte	att	de	inte	förstod	eller	höll	med	
om	 förslaget	 samt	 hur	 den	 förste	 eleven	 reagerade	 på	 detta	 kunde	 samtalet	 antingen	
övergå	 till	 ett	 disputerande	 eller	 till	 ett	 utforskande	 samtal.	 När	 eleverna	 valde	 att	
försvara	sina	egna	idéer	och	ställningstaganden	blev	det	ett	disputerande	samtal,	medan	
i	det	utforskande	samtalet	förklarade	och	utvecklade	eleverna	sina	idéer	samt	försökte	
förstå	den	andres	tankar.			
	
4.1	Interaktion	genom	kumulativa	samtal	
Vid	analys	av	elevernas	samtal	fann	vi	att	vissa	elever	i	sina	interaktioner	inte	granskade	
eller	 ifrågasatte	 varandras	 förslag.	 Dessa	 grupper	 hade	 generellt	 ett	 inkluderande	
samtalsklimat	där	alla	elever	fick	komma	till	tals,	eleverna	lyssnade	på	varandra	och	de	
byggde	vidare	på	varandras	idéer.	Nedan	följer	ett	utdrag	där	två	elever	arbetar	med	ett	
matematiskt	problem	(bilaga	3.1).	De	ska	ta	reda	på	hur	många	elever	det	kan	gå	på	en	
skola	när	exakt	en	tredjedel	av	skolans	elever	går	i	årskurs	sju	och	exakt	20	%	av	skolans	
elever	åker	buss	till	skolan.	I	uppgiften	begränsades	skolans	totala	antal	elever	till	mellan	
300	och	400.	Eleverna	började	med	att	läsa	uppgiften	tillsammans	och	beslutade	sedan	
att	var	och	en	skulle	göra	en	egen	lösning	som	de	sedan	skulle	jämföra	med	varandras.	
	

E1:	Hur	har	du	gjort?	
E2:	Jag	tog	400	delat	på	3,	i	och	med	att	det	är	3	klasser.		
E1:	mh	
E2:	Och	en	tredjedel	går	i	sjuan.	
E1:	mh	
E2:	Och	då	blir	de	133.3333	
E1:	mh	och	jag	tog	333	personer	i	min	skola	och	sen	delade	man	det	på	3.	För	en	
tredjedel	gick	i	sjuan.	Och	kom	då	fram	till	att	de	gick	111	personer	i	sjuan.	
E2:	mh	
E1:	För	det	var	bara	hur	många	som	gick	på	den	här	skolan,	så	egentligen	kunde	
man	gjort	det	omvänt	för	du	kunde	tatt…	
E2:	Ja,	man	hade	kunnat	ta	133.33		
E1	&	E2:	gånger	3		
E2:	är	lika	med	400.	Fast	jag	tycker	det	är	enklare	med	division.	

	
I	utdraget	kan	vi	se	hur	eleverna	turas	om	att	berätta	hur	de	löst	uppgiften	och	kan	även	
notera	 hur	 den	 lyssnande	 eleven	 bekräftar	 att	 hen	 följer	med	 i	 resonemanget	 genom	



	 16	

uttryck	 som	 “mh”.	 	I	 slutet	 av	 utdraget	 påpekar	 E1	 att	 de	 även	 kunnat	 lösa	 uppgiften	
genom	att	multiplicera	det	tänkta	antalet	elever	i	årskurs	sju	för	att	se	om	kvoten	föll	inom	
300	 till	 400.	 Här	 ser	 vi	 hur	 E2	 lyssnar	 och	 bygger	 vidare	 på	 E1’s	 tankar	 och	 hur	 de	
tillsammans	resonerar	fram	den	möjliga	metoden.	Vi	kan	även	se	att	E1	inte	reagerar	på	
att	E2’s	 lösning	 innehåller	decimaler.	Även	om	beräkningen	är	 korrekt,	 är	det	 inte	ett	
rimligt	svar	eftersom	antalet	elever	som	åker	buss	och/eller	går	i	årskurs	sju	endast	kan	
vara	naturliga	heltal.		
	
I	 följande	 utdrag	 diskuterar	 tre	 elever	 utifrån	 ett	 matematiskt	 problem	 om	 tangram	
(bilaga	 3.2).	 Eleverna	 försöker	 ta	 reda	 på	 hur	 stora	 delarna	 är	 i	 förhållande	 till	 hela	
tangramet.	De	har	läst	uppgiften	och	kommit	fram	till	att	vissa	delar	är	fjärdedelar	och	
andra	är	åttondelar	och	ytterligare	några	är	sextondelar.	Men	de	är	fortfarande	osäkra	på	
några	delar	av	tangramet.		
	

E3:	Ja,	men	om	vi	plussar	allting	så	ser	vi	hur	mycket	vi	fattas!		
E4	&	E5:	Mh	
E4:	Om	vi	gör	om	allting	till	sextondelar.	
E5:	Ah	
E4:	Då	är	den	fyra	sextondelar	plus	fyra	sextondelar.	
E3:	Ja,	de	är	ju	åtta	sextondelar,	dem	två.	
E4:	Mh,	åtta	sextondelar.	
E3:	Sen	har	vi	två	sextondelar.	
E4:	Två.	Åtta	plus	två	sextondelar	då	blir	det	tio	sextondelar.	
E3:	Å	sen	så	har	vi	den	va?	Som	är	två...	
E4:	Dem	har	vi	 tagit	(pekar	på	de	 två	stora	 trianglarna	som	var	åtta	 sextondelar	
tillsammans)	
E3:	Ah	och	sen	är	det	två	sextondelar	till,	eller?	
E4:	Mh,	då	blir	det	tolv	sextondelar.	
E3:	Åh	då	har	vi	fyra,	då	borde	den	var	två	sextondelar	(pekar	på	parallellogrammet	
som	är	en	av	de	två	figurerna	som	är	kvar)	
E4:	Men	den	tog	vi	inte	(pekar	på	den	sista	figuren)	
E3:	Nä,	men	då	borde	den	(pekar	på	parallellogrammet	igen)	vara	en	åttondel,	eller?	
E5:	Ja.	
E4:	Ja,	men	då…(paus)	Ja.	
E5:	Ja	då	blir	det	två…	
E4:	Så	blir	det	fjorton	och	så	är	den	två	sextondelar.	
E3:	Ah	

	
I	 diskussionen	 som	 fördes	 innan	 och	 i	 början	 av	 utdraget	 motsatte	 eleverna	 inte	
varandras	 idéer	 utan	 accepterade	 och	 byggde	 vidare	 på	 dem.	 Därmed	 kan	 denna	 del	
kategoriseras	som	kumulativ.	Dock	var	det	ingen	av	eleverna	som	framförde	något	som	
var	fel,	vare	sig	matematiskt	eller	kopplat	till	uppgiftens	kontext,	och	därför	fanns	inget	
att	motsätta	sig.	Eleverna	kan	ha	granskat	de	idéer	som	framfördes,	men	då	detta	är	en	
process	som	sker	inne	i	deras	hjärnor	blir	det	svårt	att	bedöma.	Däremot	när	E3	i	slutet	
av	 utdraget	 drar	 slutsatsen	 om	 parallellogrammets	 storlek	 ifrågasätts	 det	 och	 E3	 får	
förtydliga	hur	hen	har	tänkt	och	samtalet	 får	därmed	en	utforskande	karaktär.	Genom	
förtydligandet	 förstår	 E4	 och	 E5	 och	 alla	 tre	 kan	 tillsammans	 arbeta	 vidare	 med	
uppgiften.				
	
I	 en	 fördjupad	analys	av	de	kumulativa	 samtalen	 fann	vi	 att	 samtalen	präglades	av	en	
tillåtande	och	god	 stämning	där	alla	 fick	komma	 till	 tals.	Eleverna	 tilläts	uttrycka	 sina	
matematiska	 idéer	 och	 de	 varken	 ifrågasattes	 eller	 utmanades	 av	 övriga	
gruppmedlemmar.	I	dessa	samtal	utmanande	inte	eleverna	varandra	till	att	förklara	och	
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motivera	sina	matematiska	resonemang.	I	de	kumulativa	samtalen	såg	vi	framförallt	två	
framträdande	interaktionsmönster.	I	det	ena	interaktionsmönstret	var	det	en	elev	som	
tog	en	mer	framträdande	roll	och	framförde	samt	förklarade	sina	idéer.	Detta	tolkar	vi	
som	 att	 eleverna	 befann	 sig	 på	 olika	 nivåer	 och	 den	mer	 aktiva	 eleven	 tog	 på	 sig	 en	
“lärarroll”	och	stöttade	de	övriga	gruppmedlemmarna.	I	det	andra	interaktionsmönstret	
bidrog	alla	elever	med	 idéer	och	grupperna	arbetade	gemensamt	med	de	matematiska	
problemen.	 Detta	 genom	 att	 bygga	 vidare	 på	 varandras	 idéer	 och	 de	 kom	 därigenom	
oftast	 fram	 till	 ett	 gemensamt	 svar	 som	hela	gruppen	 kunde	 ställa	 sig	 bakom.	 I	 dessa	
interaktioner	utmanades	inte	de	idéer	som	framfördes	och	på	så	sätt	blev	eleverna	inte	
tvungna	att	förklara	resonemangen	eller	överväga	deras	rimlighet.		
	
4.2	Interaktion	genom	disputerande	samtal	
I	 analysen	visade	det	 sig	att	 eleverna	 interagerade	genom	disputerande	 samtal	där	de	
försvarade	sina	egna	ställningstaganden	och	försökte	behålla	kontrollen	över	samtalet.	I	
utdraget	 nedan	 presenteras	 ytterligare	 ett	 samtal	 där	 tre	 elever	 arbetar	 med	
tangramproblemet	(bilaga	3.2).	E6	och	E8	har	diskuterat	och	kommit	fram	till	en	lösning	
där	 de	 ser	 att	 olika	 delar	 kan	 sättas	 samman	 och	 därigenom	 bilda	 en	 större	 del	 av	
tangramet.	 I	 utdraget	 förklarar	 E6	 idéen	 för	 E7	 som	 försöker	 förstå,	men	 tillför	 egna	
begrepp	i	form	av	att	“fylla”	och	“flytta”.		
	

E6:	Ah	och	sen	så,	om	man	sätter	ihop	de	två	trianglarna	så	blir	det	en	till	sån.	(visar	
att	 de	 två	 minsta	 trianglarna	 tillsammans	 är	 lika	 stora	 som	 den	 mellanstora	
triangeln)	Och	 två	 sådana	 trianglar	är	en	 sån	(visar	att	 två	mellanstora	 trianglar	
tillsammans	kan	bilda	en	stor	triangel)	
E7:	För	att	om	den	fyller	där...		
E8:	Va!?	
E7:	Och	så	tar	vi	och	flyttar	den		
E8:	Varför	ska	vi…	man	behöver	inte	flytta	saker.	
E7:	Jo.	
E8:	Nej.	
E7:	Så	sätter	man	den	där.	
E8:	Men	det	där	behöver	inte…	Va!	
E7:	Så!	
E8:	Nej,	E7	du	tänker	helt	fel!	
E7:	Vänta	kan	jag	få	låna	din	penna	igen?	
E8:	Nej.	
E7:	Kolla	jag	ska	visa	vad	jag	tänker.	Du	ser	den	här	om	man	tar	den	och	flyttar	dit,	så	
borde	det	bli	ungefär...	
E8:	Nej,	det	blir	inte	det!				
E7:	Jo.	
E8:	Nej.	
E7:	Jo.	
E8:	Nej.	
E7:	Joooooo.	
E8:	Nej,	det	blir	det	inte.	

	
Vid	lösningen	av	den	matematiska	uppgiften	har	E6	och	E8	arbetat	fram	en	lösning	och	
använt	vissa	begrepp	när	de	 skulle	 förklara	 sina	 tankar	 för	varandra.	Parallellt	har	E7	
arbetat	med	en	egen	lösning	och	använt	andra	begrepp.	När	sedan	E6	ska	förklara	tillför	
E7	 sina	 egna	 begrepp	 till	 förklaringen	men	möter	motstånd	 från	 E8	 som	 inte	 ser	 hur	
begreppen	 ska	 passa	 in	 i	 förklaringen.	 E7	 försöker	 förklara	 hur	 hen	 tänkt,	 men	 E8	
fortsätter	att	motsätta	sig	och	samtalet	slutar	med	en	snabb	ordväxling	av	“jo”	och	“nej”.		
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I	ett	annat	samtal	arbetar	 tre	elever,	E9,	E10	och	E11,	med	skolproblemet	(bilaga	3.1).	
Elevernas	interaktion	sker	inledningsvis	genom	utforskande	och	kumulativa	samtal.	De	
upptäcker	att	totala	antalet	elever	på	skolan	måste	gå	att	dividera	med	både	3	och	5,	där	
kvoten	inte	innehåller	några	decimaler.	Eleverna	testar	400,	395	och	390	och	upptäcker	
att	varken	400	eller	395	fungerar,	däremot	är	390	ett	svar	som	fungerar.	Därefter	följer	
en	diskussion	kring	hur	de	ska	gå	tillväga	för	att	finna	en	regel	för	hur	många	elever	som	
kan	gå	på	skolan.	I	utdraget	har	resonemanget	skiftat	till	ett	disputerande	samtal.	
	

E9:	Okey	så	390.	
E10:	Ja,	men	vi	måste	testa	fler.	Alltså	394…	det	kanske	går	398.	Eller	alltså	vi	testar	
399	och	uppåt.	
E9:		Ska	vi	göra	exakt	alla!	
E10:		Men,	399	till	max	390.	Fattar	du?	(paus)	Så	gör	vi…	
E9:	Va!	Men	då	måste	vi	göra	exakt	alla	ju!	
E10:	Nej,	men	bara	ner	till	390,	för	det	är	det	bästa	eller	hur?	Så	testar	vi	399,	398,	
397,	396...		
E9:	Ja	men,	 jag	frågar	läraren	om	vi	 verkligen	ska	göra	det.	För	det	kommer	ta	en	
evighet	att	göra	det.	
E10:	Nej.	
E9:	Joho	du.	För	om	vi	ska	göra	hundra	sådana.	
E10:	Nej.		

	
I	 utdraget	 kan	 vi	 se	 hur	 E9	 inte	 verkar	 lyssna	 på	 E10	 eftersom	 hen	 återkommande	
hänvisar	till	att	det	kommer	ta	väldigt	lång	tid	att	göra	“exakt	alla”	eller	“hundra	sådana”,	
samtidigt	 som	E10	 hävdar	 att	de	 bara	 ska	 göra	 ett	 begränsat	 antal	 beräkningar.	Dock	
utvecklar	inte	E10	sina	tankar	och	ger	inte	några	nya	förklaringar	till	varför	de	ska	göra	
på	det	sättet	utan	upprepade	istället	endast	det	hen	redan	hade	sagt.	Utdraget	slutar	med	
att	E9	väljer	att	gå	och	hämta	läraren,	troligen	för	att	få	en	utomstående	som	kan	avgöra	
vad	som	är	rätt.	Senare	i	gruppens	arbete	med	det	matematiska	problemet	hittar	E9	ett	
mönster	 för	 vilka	 svar	 som	 kan	 var	 rätt.	 När	 E9	 försöker	 förklara	 för	 övriga	
gruppmedlemmar	möter	hen	samma	motstånd	som	E9	själv	visade	 i	utdraget	och	E10	
föredrar	att	arbeta	vidare	med	sin	egen	lösning.	E9	utvecklade	inte	sin	förklaring,	i	likhet	
med	E10,	utan	fortsätter	endast	att	hävda	att	hen	har	hittat	lösningen	och	pekar	på	sina	
beräkningar.	I	ovan	utdrag	är	det	endast	en	diskussion	mellan	E9	och	E10	trots	att	de	var	
tre	 i	 gruppen.	 Tidigare	 i	 videoklippet	 har	 E11	 tagit	 avstånd	 från	 att	 delta	 genom	
uttalanden	som	“Men	då	kan	inte	jag	svara…	jag	är	ju	en	av	de	sämsta	på	matte”	och	istället	
fokuserade	på	uppgiften	att	underhålla	kameran.		
	
I	den	fördjupade	analysen	av	de	disputerande	samtalen	framkom	att	dessa	samtal	oftast	
höll	ett	högt	tempo	där	deltagarna	varken	fick	eller	tog	sig	tid	att	reflektera	kring	det	som	
sagts.	 Vidare	 kunde	 vi	 utläsa	 att	 när	 idéer	 ifrågasattes	 gjordes	 detta	 genom	 korta	
normativa	 uttalanden	 exempelvis	 “så	 är	 det	 inte”	 eller	 “det	 är	 fel”.	 Dessa	 uttalanden	
bemöttes	generellt	med	att	upprepa	det	som	sagts	tidigare	och	genom	andra	normativa	
uttalanden	som	“det	är	så”	eller	“jag	har	rätt”.	Genom	analysen	synliggjordes	att	eleverna	
inte	bemötte	med	matematiska	argument	när	de	blev	ifrågasatta.	I	båda	utdragen	kan	man	
se	att	eleverna	bemöter	med	att	försöka	hävda	sin	rätt	men	de	förklarar	inte	varför	de	
anser	att	de	har	rätt.	Vi	kunde	också	utläsa	att	eleverna	i	detta	samtal	inte	motiverade	sina	
val	och	slutsatser	genom	logiska	och	matematiska	kunskaper.	Eftersom	förklaringar	med	
matematiska	 argument	 och	 att	 motivera	 sina	 val	 är	 en	 central	 del	 av	
resonemangsfömågan,	 är	 detta	 interaktionsmönster	 ogynnsamt	 för	 elevens	 muntliga	
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resonemangsförmåga.	Slutligen	såg	vi	att	dessa	grupper	sällan	enades	kring	en	lösning	
utan	hade	flera	individuella	lösningar	eller	en	lösning	som	inte	alla	i	gruppen	stödde.		
	
4.3	Interaktion	genom	utforskande	samtal	
I	analysen	av	elevernas	samtal	fann	vi	även	att	eleverna	interagerade	genom	vad	Mercer	
(2000:98)	kategoriserar	som	utforskande	samtal.	Eleverna	byggde	här,	 i	 likhet	med	de	
kumulativa	samtalen,	vidare	på	varandras	idéer	och	inkluderade	varandra	i	diskussionen.	
Nedan	 följer	 ett	 utdrag	 där	 två	 elever	 arbetar	 med	 tangramproblemet	 (bilaga	 3.2).	
Eleverna	har	valt	att	klippa	ut	pappersbitar	som	de	kunde	använda	för	att	fysiskt	laborera	
med	och	utforska	tangramets	olika	delar.	I	samtalet	som	föregått	nedanstående	utdrag	
har	 eleverna	 gemensamt	 kommit	 fram	 till	 att	 de	 två	 stora	 trianglarna	 i	 tangramet	
tillsammans	utgör	hälften	av	 tangramets	 totala	area.	De	har	även	kommit	 fram	 till	 att	
dessa	två	trianglar	är	lika	stora	måste	de	vara	en	fjärdedel	av	arean	och	således	100	cm2.	
I	utdraget	försöker	de	lista	ut	hur	stora	övriga	delar	av	tangramet	är	genom	att	pussla	
ihop	dem	så	att	de	bildar	stora	trianglar.	
	

E12:	Men	om	vi	bara	kunde	lista	ut	den	(pekar	på	kvadraten	i	tangramet).	Kan	vi	inte	
dela	in	dem	i	trianglar?	
(E13	tar	en	av	de	stora	trianglarna	samt	kvadraten	och	de	två	minsta	trianglarna.	
Sedan	lägger	eleven	de	mindre	bitar	ovanpå	den	stora	triangeln	så	att	den	helt	täcks	
och	inga	delar	sticker	utanför.)	
E12:	Nämen,	va	smart	du	är!	Då	är	det	ju…	de	tre	är	hundra.	De	tre	tillsammans	blir	
hundra.	
E13:	Mh	
E13:	Och	de	är	hälften	så	stora	som	den	(pekar	på	de	små	trianglarna	och	jämför	med	
kvadraten).	
E12:	Då	är	det	33	ungefär.	Så	då	har	vi	räknat	ut	hundra	(skriver	hundra	och	stryker	
sedan	över	det).	Hundra	dividerat	på	tre	blir	33,33333.	
E13:	Ja,	men	de	är	inte	lika	stora.	
E12:	Nä	å	det	måste	bli...	det	blir	fyra.	För	den	är	ju	två	såna.	
E13:	Ja.	

	
I	utdraget	synliggörs	hur	eleverna	engagerar	sig	i	varandras	idéer.	När	E12	vill	räkna	ut	
storleken	på	kvadraten	visar	E13	ett	möjligt	sätt	att	göra	detta	genom	att	pussla	ihop	den	
med	de	två	minsta	trianglarna	så	att	de	tillsammans	bildar	en	av	de	största	trianglarna.	
E12	sätter	ord	på	det	som	E13	fysiskt	visat	genom	att	poängtera	“de	tre	tillsammans	är	
hundra”.	Sedan	drar	E12	slutsatsen	att	de	kan	dela	100	på	3	för	att	få	ut	kvadratens	area.	
Men	 E13	 accepterar	 inte	 detta	 förslag	 utan	 poängterar	 att	 de	 två	 små	 trianglarna	 är	
hälften	så	stora	som	kvadraten	och	E12	inser	sitt	misstag	och	korrigerar	uträkningen	till	
100	delat	på	4.	I	elevernas	fortsatta	arbete	med	tangramproblemet	återstår	att	undersöka	
arean	 hos	 parallellogrammet	 och	 den	mellanstora	 triangeln.	 E12	 upptäcker	 att	 om	de	
delar	parallellogrammet	så	att	de	bildar	två	identiska	trianglar	så	täcker	en	sådan	triangel	
hälften	av	den	mellanstora	triangelns	area	och	därför	måste	de	två	kvarvarande	figurerna	
vara	lika	stora.	E13	hänger	inte	med	i	resonemanget	och	efterfrågar	en	förklaring.	E12	
förklarar	igen	och	tar	samtidigt	de	utklippta	pusselbitarna	och	viker	parallellogrammet	
runt	den	mellanstora	triangeln	så	att	man	ser	det	som	hen	tidigare	bara	uttryckt	i	ord	och	
E13	bekräftar	att	hen	nu	förstår	genom	att	säga	ja.	
	
Till	skillnad	från	de	kumulativa	samtalen	bygger	eleverna	i	de	utforskande	samtalen	inte	
oreflekterat	vidare	på	varandras	idéer.	Utan	de	motsätter	sig	uttalanden	eller	tankar	som	
de	uppfattar	som	felaktiga	och	efterfrågar	förklaringar.	I	nedan	utdrag	är	det	två	elever	
som	arbetar	med	mönster	(bilaga	3.3	deluppgift	3).	De	försöker	skapa	ett	eget	mönster	
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och	sedan	komma	på	den	tillhörande	formeln.	Därefter	ska	de	skriva	en	textuppgift	till	
deras	mönster.	Efter	utdraget	visas	både	deras	egenkomponerade	uppgift	och	lösning.		
	

E14:	Annars	kan	vi	göra	så	här	(E14	börjar	rita	upp	ett	mönster)		
E15:	Men	då	går	det	inte	att	göra	flera.	Det	passar	inte	ihop.	Eller,	jo,	det	gör	det?	
E14:	Jo,	sen	ökar	man	på.	Så	att	det	blir	en	till.	(E14	fortsätter	att	rita	på	mönstret)	
E15:	Då	tar	man	plus	fyra	minus	ett.	
E14:	Nä,	men	det	räcker	med	plus	tre.	
E15:	Ahh,	de	här	är	ju	samma.	Ja	men	det	måste	ju	vara,	ja	men	kanterna	så	är	det	ju	
alltid,	hela	tiden	en	extra.	
E14:	vänta	man	tar	gånger	(räkna	på	tavlan)	där	är	ju	åtta.	Åtta	
E15:	mmm	plus	tre	
E14:	elva	
E15:	sen	i	varje	kant	
E14:	elva	plus	ett	
E15:	vänta,	hur?			
E14:	n*11+1!	
E15:	Varför	är	det	elva?	
E14:	För	att	om	man	tar	bort.	De	är	ju	bara	
dem	och	inte	den.	Man	kan	ju	inte	ta	den	hela	
tiden.	Man	kan	bara	ta	den	en	gång.	
E15:	hm	gånger	elva	
E14:	N*11+1	
E15:	Men	då	kan	man	väl	lika	gärna	ta	gånger	tolv?	
E14:	Nej,	det	kan	man	inte.	För	då	blir	det	en	till	sån	(E15	ritar	upp	hur	det	blir	om	
man	tar	gånger	tolv)		

	
Eleverna	arbetar	tillsammans	och	de	har	en	interaktion	där	de	aktivt	lyssnar	på	varandra.	
Det	synliggörs	genom	att	E14	säger	att	det	är	“åtta”	och	E15	svarar	med	“mmm	plus	3”	och	
då	svarar	E14	summan	“elva”.	För	att	eleverna	ska	kunna	bygga	på	varandras	uttalande	i	
denna	växlande	interaktion	krävs	aktivt	lyssnade,	vilket	är	karakteristiskt	för	utforskande	
samtal.	 De	 tar	 in	 den	 andres	 matematiska	 påstående	 samt	 resonemang	 och	 granskar	
sedan	det.	Detta	för	att	det	ska	stämma	överens	med	uppgiften	och	deras	matematiska	
förståelse.	Utdraget	visar	att	E15	inte	förstår	varför	det	är	multiplicerat	med	elva	och	E15	
uttrycker	 detta	 för	 E14.	 Hen	 efterfrågar	 också	 förklaring	 för	 att	 kunna	 förstå	 E14’s	
resonemang.	 E15	 begrundar	 och	 granskar	 E14’s	 förklaring	 och	 det	 går	 en	 stunds	
betänketid.	Sedan	ställer	E15	motfrågan	varför	det	då	inte	kan	vara	“gånger	tolv”.	E14	tar	
E15’s	fråga	på	allvar	och	förklarar	genom	att	rita	upp	mönstret	som	det	skulle	bli	ifall	det	
var	tolv.		
	
Vid	en	fördjupad	analys	av	det	utforskande	samtalet	visades	tre	saker	som	var	specifikt	
för	 den	 matematiska	 kontexten.	 Det	 ena	 var	 att	 eleverna	 i	 det	 utforskande	 samtalet	
fokuserade	 på	 uppgiften.	 Eleverna	 tycktes	 utveckla	 en	 gemensam	 struktur	 och	
medvetande	 kring	 uppgiften.	 I	 samtalet	 återkom	 de	 ofta	 till	 uppgiften	 genom	 att	 läsa	
frågan	igen	och	kontrollerade	om	deras	matematiska	argument	stämde	överens	med	de	
premisser	 som	 fanns	 i	 uppgiften.	 Det	 andra	 som	 visades	 i	 vårt	 resultat	 gällande	
utforskande	samtal	var	betänketid.	När	en	elev	ifrågasatte	en	kamrats	argument	gavs	en	
förklaring	 och	 även	 tid	 att	 fundera	 över	 förklaringen.	 Eleverna	 tog	 även	 tid	 att	 tänka	
genom	att	uttrycka	“nämen	vänta	nu”	och	därefter	var	det	tyst	en	stund,	vilket	vi	tolkar	
som	att	eleven	granskade	förklaringen	eller	argumenten.	Genom	analysen	synliggjordes	
att	matematiska	argument	både	framfördes	och	bemöttes	i	utforskande	samtal.	Att	just	
bemöta	med	matematiska	argument	är	särskilt	för	just	detta	samtalet.	Till	exempel	i	slutet	
av	utdraget	kan	man	se	att	E14	framförde	ett	resonemang	och	bemötte	med	matematiska	

bild	1:	gruppens	egenkomponerade	uppgift	
och	lösning		
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argument	när	E15	ifrågasatte.	I	denna	situation	kunde	vi	utläsa	att	eleven	argumenterar	
och	 förklarar	 varför	 ett	 svar	 var	 rimligt,	 vilket	 är	 en	 del	 i	 resonemangsförmågan.	Det	
tredje	 som	 synliggjordes	 i	 utforskande	 samtal	 var	 att	 när	 en	 kamrat	 inte	 förstod	
kompletterade	 eleverna	 sina	 förklaringar	 genom	 visuella	 stöd	 såsom	 att	 rita	 figurer,	
mönster,	skriva	ut	en	del	av	beräkningen	och	välja	andra	ord	när	kamraten	inte	förstår	
den	första	förklaring.			
	
4.4	Sammanfattning	av	resultatet	
Sammanfattningsvis	visar	studien	att	eleverna	interagerar	på	olika	sätt	och	att	kvaliteten	
av	det	gemensamma	resonemanget	varierar	såväl	mellan	olika	grupper	som	inom	en	och	
samma	grupp.	Elevernas	 interaktionsmönster	kan	kategoriseras	med	hjälp	av	Mercers	
begrepp	 och	 därmed	 interagerar	 eleverna	 på	 ett	 kumulativt,	 disputerande	 eller	
utforskande	 sätt.	 Resultatet	 visar	 att	 interaktionsmönstret	 inom	samma	 samtal	 kunde	
variera	 och	 på	 så	 sätt	 kunde	 ett	 och	 samma	 samtal	 inkludera	 flera	 samtalstyper.	
Resultatet	visade	att	resonemangsförmågan	gynnas	mest	i	det	interaktionsmönster	som	
präglas	av	det	utforskande	samtalet.			
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5	Diskussion	
I	 följande	 kapitel	 diskuteras	 studiens	 resultat	 i	 förhållande	 till	 litteratur	 och	 tidigare	
forskning	 som	 har	 presenterats	 i	 bakgrundskapitlet.	 Utgångspunkten	 för	 resultat-
diskussionen	är	studiens	syfte	att	få	kunskap	om	elevers	resonemangsförmåga	i	samtal	
när	 de	 arbetar	 i	 grupp	 inom	matematiken.	Därefter	 förs	 en	 diskussion	 kring	 studiens	
metodval	och	andra	aspekter	som	kan	ha	påverkat	vårt	resultat.		
	
5.1	Resultatdiskussion	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 vi	 att	 diskutera	 resultatet	 utifrån	Mercers	 begrepp	 och	 deras	
relevans	i	matematiken.	Därefter	kommer	en	längre	diskussion	föras	om	varför	eleverna	
hamnade	 i	de	olika	samtalstyperna	genom	att	relatera	till	den	tidigare	 forskningen	om	
gruppens	 utformning,	 det	 sociokulturella	 perspektivet,	 elevernas	 uppfattningar	 och	
uppgiftens	karaktär.	
	
Resultat	 visar	 att	 Mercers	 (2000)	 begrepp	 var	 tillämpbara	 på	 interaktionsmönstret	 i	
matematiska	samtal	hos	de	mellanstadieelever	som	var	med	i	undersökningen.	Att	känna	
till	och	kunna	kategorisera	samtalen	i	de	tre	samtalstyperna,	anser	vi	är	det	första	steget	
för	en	lärare	att	kunna	förändra	sin	undervisning/stöttning	så	att	hen	hjälper	eleverna	att	
befinna	sig	 i	en	samtalstyp	som	utvecklar	resonemangsförmågan.	Resultatet	visade	att	
disputerande	samtal	var	ogynnsamt	för	elevernas	resonemangsförmåga.	Detta	för	att	de	
inte	 förklarade	 eller	 bemötte	med	matematiska	 argument	 när	 de	 blev	 ifrågasatta.	 De	
motiverade	heller	 inte	sina	val	 till	sin	lösning.	Utifrån	en	sociokulturell	syn	på	 lärande	
(Säljö,	2000:37;	Vygotskij,1999b:331),	där	elever	lär	av	att	samspela	och	interagera	med	
varandra,	är	inte	heller	denna	samtalstyp	gynnsam.	I	vissa	av	de	disputerande	samtalen	
låste	 sig	 elevernas	 kommunikation	 helt	 och	 hållet	 och	 det	 blev	 inget	 samspel	mellan	
eleverna.	Deras	interaktion	bestod	i	att	upprepa	sina	ställningstagande.	Dessutom	kan	vår	
studie	tillföra	att	eleverna	inte	gav	varandra	betänketid	i	det	disputerande	samtalet.	I	den	
här	 samtalstypen	 gavs	 ofta	 individuella	 lösningar,	 vilket	 gjorde	 att	 det	 gemensamma	
resonemanget	hamnade	i	skymundan.	I	motsats	till	detta	visade	resultatet	att	eleverna	
vid	kumulativa	och	utforskande	samtal	fokuserade	på	att	skapa	en	gemensam	lösning.	I	
dessa	samtal	såg	vi	likheter	med	Martins,	Tower	och	Piries	(2006:171–174)	gemensamma	
strukturer	 och	medvetande.	 Eleverna	 tycktes	 arbeta	mot	 ett	 gemensamt	mål,	med	 en	
gemensam	metod	och	tillförde	endast	tankar	och	idéer	som	passade	in	i	dessa	strukturer.	
I	den	fördjupande	analysen	av	det	kumulativa	samtalet	kunde	vi	se	att	elevernas	samtal	
tycktes	ha	ett	mjukt/snällt	klimat.	Vår	tolkning	är	att	när	eleverna	accepterade	varandras	
matematiska	idéer	och	inte	motsatte	sig	blev	det	en	samstämmighet	och	ett	klimat	som	
var	“skönt”	att	befinna	sig	i.	Ingen	tycktes	känna	sig	hotad	eller	tvungen	att	försvara	sina	
tankar.	 Att	 elever	 börjar	 med	 att	 samtala	 utifrån	 ett	 kumulativt	 mönster	 kan	 vara	
gynnsamt	genom	att	alla	i	det	tillåtande	klimatet	vågar	dela	med	sig	av	sina	tankar	och	
idéer.	Däremot	visar	resultatet	att	kumulativa	samtal	kan	vara	problematiska	utifrån	en	
matematisk	 synpunkt.	 Då	 eleverna	 inte	 granskade	 varandras	 bidrag	 och	 sedan	
oreflekterat	 byggde	 vidare	 på	 dessa	 hamnade	 vissa	 grupper	 i	 lösningar	 som	 inte	 var	
matematiskt	 korrekta.	 Således	 bör	 det	 vara	 viktigt	 att	 eleverna	 går	 vidare	 från	 ett	
kumulativt	 samtal	 till	 ett	 utforskande.	 Hur	 detta	 ska	 ske,	 exempelvis	 genom	 lärarens	
stöttning,	behöver	fortsatta	studier	forska	kring.		
	
Utifrån	studiens	resultat	 fann	vi	att	resonemangsförmågan	gynnades	 i	det	utforskande	
samtalet.	Det	 finns	 likheter	mellan	Mercers	samtalstyper	och	Muellers	(2009)	resultat,	
som	visade	tre	former	av	interaktion	som	stärker	elevernas	resonemang.	De	var	bygga	på	
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varandras	idéer,	ifrågasätta	varandra	och	tillrättavisa/rätta	varandra	(Mueller,	2009).	I	
vår	studie	förekom	bygga	på	varandras	idéer	i	både	kumulativa	och	i	utforskande	medan	
ifrågasättande	och	tillrättavisande	 förekom	i	utforskande	och	disputerande	samtal.	Det	
innebar	att	 i	det	utforskande	samtalet	 förekom	Muellers	alla	 tre	 former	av	 interaktion	
som	 stärker	 elevernas	 resonemang,	 vilket	 inte	 fanns	 i	 kumalativa	 och	 disputerande.	
Utifrån	 detta	 tolkar	 vi	 det	 som	 att	 det	 utforskande	 samtalet	 är	 gynnsamt	 för	
resonemangsförmågan.	Fördelen	med	utforskande	samtal	i	matematik	är	just	samspelet	
mellan	 att	 bygga	 vidare	 och	 ifrågasätta.	 Detta	 medförde	 att	 det	 gemensamma	
matematiska	resonemanget	utvecklades	och	stärktes,	samt	att	felaktigheter	uppdagades	
och	 korrigerades.	 I	 den	 fördjupade	 analysen	 av	 utforskande	 samtal	 visade	 det	 sig	 att	
eleverna,	 till	 skillnad	 från	 i	 det	 disputerande,	 både	 gav	 och	 tog	 mer	 betänketid.	 Det	
medförde	en	skillnad	för	det	gemensamma	resonemanget	när	det	tilläts	att	begrunda	och	
granska	de	matematiska	argumenten.	Om	eleverna	 inte	hann	 tänka	och	 förstå	blev	en	
konsekvens	att	de	inte	kunde	hänga	med	i	det	gemensamma	resonemanget.	När	elever	
inte	 hängde	 med	 i	 resonemanget	 hamnade	 gruppen	 oftast	 i	 ett	 kumulativt	 eller	
disputerande	samtal.		
	
Mueller	 (2009)	 beskriver	 i	 sin	 forskning	 två	 sätt	 som	 elever	 arbetade	 på.	 Antingen	
arbetade	eleverna	med	en	egen	lösning	som	de	sedan	presenterade	för	gruppen	eller	så	
skapades	lösningen	från	grunden	tillsammans	i	gruppen.	I	vårt	resultat	framgick	det	att	i	
de	utforskade	samtalen	förekom	framförallt	det	sistnämnda	arbetssättet.	Lösningen	var	
en	produkt	av	elevernas	samarbete.	I	resultatet	synliggjordes	även	att	en	elev	påbörjade	
en	lösning	som	hen	sedan	förklarade	för	de	andra	gruppmedlemmarna.	Avgörande	för	om	
dessa	 samtal	 skulle	 bli	 utforskande	 eller	 disputerande	 samtal	 tycktes	 beror	 på	 den	
feedback	som	gavs	och	hur	denna	feedback	bemöttes.	I	ett	fåtal	grupper	agerade	eleverna	
i	likhet	med	Muellers	resultat,	där	eleverna	presenterade	sin	lösning	och	sedan	förfinade	
samt	 förbättrade	 sin	 lösning	 utifrån	 feedbacken.	 I	 dessa	 fall	 blev	 det	 ett	 utforskande	
samtal	i	gruppen	där	det	ursprungliga	förslaget	anpassades	utifrån	kamraternas	förslag	
och	förklaringen	kompletterades,	med	visuella	stöd	eller	med	andra	ord,	när	kamraten	
inte	förstod.	På	så	sätt	utvidgade	och	expanderade	eleverna	sina	lösningar.	I	merparten	
av	fallen,	där	en	eller	flera	elever	påbörjade	en	individuell	lösning,	resulterade	detta	dock	
i	ett	disputerande	samtal	där	eleverna	försvarade	sina	lösningar	och	inte	tog	till	sig	av	
kamraternas	respons.	Istället	för	att	anpassa	lösningen	och/eller	förtydliga	förklaringen,	
bemöttes	 invändningar	med	korta	normativa	uttalanden	som	“så	är	det”	 eller	 “jag	har	
rätt”.		
	
Utifrån	 ett	 sociokulturellt	 perspektiv	 sker	 lärande	 i	 en	 social	 kontext	 och	 genom	
samspelet	 med	 andra	 personer	 (Vygotskij,	 1999b:331;	 Säljö,	 2000:37).	 Vygotskij	
(1999a:271,	 1999b:332–333)	 menar	 att	 utveckling	 sker	 när	 eleven	 befinner	 sig	 i	 sin	
närmaste	utvecklingszon	och	där	får	hjälp	av	en	mer	kunnig	person.	Detta	tolkas	ofta	som	
att	grupper	med	en	stor	spridning	på	elevernas	kunskap	är	gynnsamt	för	lärandet.	Vårt	
resultat	visar	dock	att	de	grupper	som	oftast	hamnade	 i	ett	utforskande	samtal	var	de	
grupper	där	eleverna	hade	likvärdiga	matematiska	kunskaper.	En	möjlig	förklaring	kan	
vara	att	dessa	elever	kunde	följa	med	i	varandras	resonemang	utan	flertal	avbrott	där	en	
eller	två	gruppmedlemmar	behövde	förklara	något	som	för	dem	var	självklart.	Detta	kan	
jämföras	med	Martins,	Towers	och	Piries	 (2006)	 slutsats	om	att	 stora	avstånd	mellan	
gruppmedlemmarnas	kunskap	kan	skapa	en	obalans	i	gruppen	där	inte	alla	kan	bidra	till	
och	förstå	det	gemensamma	resonemanget.	Således	kan	inte	en	gemensam	struktur	och	
medvetande	komma	till	stånd.	De	elever	som	parades	ihop	med	mer	kunniga	kamrater	
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tjänade	i	vissa	fall	på	detta	då	de	kunde	få	syn	på	ett	nytt	sätt	att	lösa	en	uppgift	och	få	det	
förklarat.	Däremot	blev	dessa	samtal	kumulativa	där	framför	allt	en	elev	framförde	sina	
idéer	och	den	andra	eleven	accepterade	okritiskt	dessa.	Jakobsson	(2012:159)	menar	att	
det	kan	vara	ett	misstag	att	tolka	det	som	att	det	endast	är	den	mindre	kunnige	som	lär	
sig	 något	 i	 dessa	 konstellationer	 och	 belyser	 att	 när	 den	mer	 erfarne	måste	 förklara,	
omformulera	 och	 argumentera	 för	 sina	 idéer	 blir	 det	 ett	 lärorikt	 tillfälle	 för	 även	 den	
personen.	Vi	motsätter	oss	inte	detta	men	vill	poängtera	att	dessa	lärdomar	kanske	inte	
är	direkt	kopplade	till	att	utveckla	den	mer	erfarne	elevens	matematiska	tänkande.	Att	
blanda	elever	med	olika	nivåer	av	kunnande	kan	vara	gynnsamt	men	för	att	utmana	de	
elever	som	ligger	långt	fram	i	sitt	matematiska	kunnande	kan	det	även	vara	gynnsamt	att	
få	samarbeta	i	en	grupp	där	alla	ligger	på	liknande	nivå	och	där	deras	idéer	kan	utmanas	
på	matematiska	grunder.	Där	bör	finnas	en	skillnad	i	att	bli	bemött	med	“jag	förstår	inte,	
kan	du	förklara?”	jämfört	med	“jag	håller	inte	med,	för	att…”	eller	“jag	tror	även	att	man	
kan	göra	så	här…”.	Även	det	gemensamma	resonemanget	i	gruppen	borde	tjäna	på	att	alla	
medlemmar	förstår,	kan	följa	med	och	bidra	till	resonemanget.	Därigenom	skulle	gruppen	
kunna	arbeta	fram	mer	avancerade	lösningar	än	om	dessa	elever	hade	varit	utspridda	i	
andra	grupper	där	de	måste	ta	på	sig	något	av	en	lärarroll	för	sina	klasskamrater.	I	vår	
empiri	såg	vi	även	att	när	elever	som	var	svagare	matematiskt	parades	ihop	blev	dessa	
elever	mer	aktiva	än	när	de	parades	 ihop	med	en	klasskamrat	som	de	uppfattade	som	
duktig.	Genom	att	eleverna	blev	mer	aktiva	såg	vi	även	hur	de	utmanade	varandra	och	sig	
själv	i	att	försöka	resonera	fram	lösningar	och	metoder.	Dessa	grupper	behövde	generellt	
sett	mer	tid	för	att	hitta	en	bra	lösning,	men	kom	i	merparten	av	fallen	fram	till	en	bra	
lösning	som	alla	i	gruppen	kunde	förstå	och	förklara.		
	
Ytterligare	en	aspekt	som	kan	ha	påverkat	vilken	typ	av	samtal	som	grupperna	hamnade	
i	är	elevernas	uppfattningar	om	matematik.	I	Jansens	(2008)	studie	framgick	att	elever	
kan	 uppfatta	 det	 som	 antingen	 viktigt	 och	 utvecklande	 att	 delta	 i	 matematiska	
diskussioner	eller	 som	skrämmande	och	 farligt.	 I	 vårt	 resultat	kan	 liknande	 tendenser	
anas	genom	elever	som	i	gruppens	samtal	antingen	var	tysta	eller	uttryckte	att	“sånt	här	
kan	inte	jag”	eller	“jag	är	ju	dålig	på	matte”.	Dessa	elever	tog	en	passiv	roll	i	grupparbetena	
och	om	de	bidrog	var	det	framförallt	gällande	procedurer,	exempelvis	hur	man	utför	en	
kort	division	eller	om	man	ska	addera	eller	multiplicera	först	i	en	uträkning.	I	de	grupper	
där	 flertalet	 av	 elever	 visade	 upp	 dessa	 tendenser	 resulterade	 detta	 i	 ett	 kumulativt	
samtal.	Antingen	var	det	en	stark	elev	som	framförde	sina	tankar	som	de	andra	okritiskt	
accepterade	eller	så	skedde	ett	samtal	mellan	flera	elever	där	ingen	tog	ledarrollen	men	
samtidigt	utmanades	och	ifrågasattes	inga	idéer.	Även	elevernas	flyktbeteende	kan	tänkas	
bero	på	deras	uppfattning	kring	matematik.	Om	eleverna	i	likhet	med	Langer-Osuna	och	
Avalos	(2015)	forskning	utgår	ifrån	att	matematik	är	ett	nollsummespel	mellan	rätt	och	
fel	 och	 därtill	 likt	 Jansens	 (2008)	 forskning	 uppfattar	 matematiska	 diskussioner	 som	
skrämmande	samt	farliga	kan	det	vara	lättare	att	undvika	diskussionen.	Detta	genom	att	
prata	om	annat	eller	tramsa	istället	för	att	försöka	delta	i	diskussionen	och	riskera	att	ha	
fel.	 Uppfattningen	 kring	 matematik	 som	 antingen	 rätt	 eller	 fel	 kan	 även	 ha	 påverkat	
huruvida	 ett	 samtal	 blev	 disputerande	 eller	 utforskande.	 I	 Langer-Osuna	 och	 Avalos	
(2015)	 studie	 framkom	 det	 att	 elevernas	 diskussioner	 och	 vad	 eleverna	 ansåg	 var	
lämpligt	 att	 uttrycka	 i	 dessa	 diskussioner	 var	 beroende	 av	 deras	 uppfattning	 kring	
matematik.	Elever	som	såg	matematik	som	rätt	eller	fel	fokuserade	på	svaret	och	om	de	
ansåg	 att	 det	 var	 rätt	 eller	 felaktigt.	 De	 elever	 som	 istället	 såg	 matematik	 som	 ett	
gemensamt	 sökande	 efter	 en	 lösning	 var	 mer	 intresserade	 av	 att	 diskutera	 möjliga	
metoder	och	hade	 inte	alltid	ett	 färdigt	 svar.	 Vilken	 syn	eleverna	 i	 vår	 studie	hade	på	
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matematik	har	vi	inte	undersökt.	Dock	kan	vi	tolka	elevernas	olika	sätt	att	bemöta	kritik	
möjligen	bero	på	olika	syn	på	matematik.	Exempelvis	valde	vissa	elever	att	bemöta	kritik	
från	sina	klasskamrater	med	att	förtydliga	och	förklara	på	andra	sätt	medan	andra	elever	
valde	att	 försvara	sin	 idé	samt	upprepa	det	de	tidigare	sagt.	 I	det	senare	 fallet	kan	det	
tolkas	 som	 att	 eleven	 har	uppfattningen	 att	matematik	 är	 rätt	 eller	 fel	och	 därför	 blir	
kritiken	en	 attack	på	 elevens	kunnande.	Med	 en	uppfattning	kring	matematik	 som	ett	
gemensamt	sökande	efter	en	 lösning	kunde	samma	kritik	 istället	ha	uppfattats	som	en	
inbjudan	att	samtala	om	det	matematiska	innehållet	och	metoden.	
	
Tidigare	 forskningsresultat	 har	 visat	 betydelsen	 av	 uppgiftens	 karaktär	 för	 det	
matematiska	 resonemanget	 (Mueller,	 Yankelewitz	 och	Mahers,	 2014;	Martins,	 Towers	
och	Piries,	2006;	Hunter,	2017	&	Mata-Pereira	och	da	Pontes	2017).	Det	är	viktigt	 att	
uppgiften	 ligger	 på	 en	 lämplig	 utmaningsnivå	 (Martins,	 Towers	 och	 Piries,	 2006).	
Forskningen	låg	till	grund	för	valet	av	problemlösningsuppgifter	vid	matematiksamtalen	
i	 vår	 studie.	 Frågan	man	 kan	 ställa	 sig	 är	 ifall	 problemlösningsuppgifterna	 i	 den	 här	
studien	var	på	en	lämplig	nivå	för	var	och	en,	eller	gruppen	som	helhet.	Martins,	Towers	
och	 Piries	 (2006:176–178)	 menar	 att	 uppgiften	 inte	 får	 ligga	 långt	 bortom	 elevens	
existerande	 matematiska	 förståelse.	 Med	 detta	 i	 beaktande	 kan	 man	 få	 en	 möjlig	
förklaring	 till	 varför	 vissa	 inte	 befann	 sig	 i	 utforskande	 samtal.	 Då	 grupperna	 var	
slumpmässigt	 sammansatta	 medförde	 det	 även	 att	 den	 matematiska	 kunskapsnivån	
slumpades.	I	vissa	samtal	var	en	elev	mer	drivande	och	förklarade	ofta	för	den	andra	och	
hamnade	 på	 så	 sätt	 i	 kumulativt	 samtal.	 En	 anledning	 till	 varför	 de	 inte	 var	 i	 ett	
utforskande	 samtal	 kan	 möjligen	 vara	 att	 det	 skiljde	 så	 pass	 mellan	 dem	 i	 den	
matematiska	förståelsen	att	den	ena	fick	ensamrätt.	Vi	såg	även	att	vid	ett	par	tillfällen	
där	elever	med	lägre	matematisk	kunskapsnivå	arbetade	ihop	hamnade	de	i	utforskande	
samtal.	 Vad	 det	 blir	 för	 samtalstyp	 är	 sannolikt	 en	 konsekvens	 av	 uppgiftens	
utmaningsnivå.	 För	 att	 få	 till	 ett	 bra	 utforskande	 samtal	 gäller	 det	 att	 både	 se	 över	
gruppsammansättningen	och	uppgiftens	karaktär	och	nivå.		
	
5.2	Metoddiskussion		
I	 avsnittet	 kommer	 studiens	 metod	 att	 diskuteras.	 Syftet	 är	 att	 granska	 studiens	
trovärdighet,	 tillförlighet	 och	generaliserbarhet.	 Därmed	 kommer	 en	 kritisk	 reflektion	
kring	valet	av	metodansats,	insamlingsmetod	och	analytiskt	verktyg	att	föras.		
	
Studiens	empiri	samlades	in	under	en	fem	veckor	lång	aktionsforskning.	Detta	medförde	
att	eleverna	under	insamlandet	av	empiri	också	fick	ta	del	av	undervisning	som	syftade	
till	att	utveckla	elevernas	resonemangsförmåga	inom	matematiken.	I	och	med	det	så	kan	
det	ha	påverkat	hur	eleverna	i	studien	resonerade	och	i	vilken	utsträckning	de	hamnade	
i	 de	 olika	 samtalstyperna.	 Eftersom	 syftet	 med	 aktionsforskningen	 var	 att	 förändra	 i	
praktiken	medförde	det	att	det	var	nytt	för	eleverna	att	i	så	stor	utsträckning	samtala	och	
resonera	 om	matematik	 istället	 för	 att	 arbeta	 individuellt	 i	 sin	 lärobok.	 Hade	 studien	
utförts	på	klasser	som	regelbundet	arbetat	på	detta	sätt	eller	under	en	längre	period	hade	
möjligen	ett	annat	resultat	uppnåtts.	Detta	och	att	studien	är	utförd	på	ett	begränsat	antal	
elever	 och	 skolor	 har	 betydelse	 för	 studiens	 generaliserbarhet.	 För	 en	 större	
generaliserbarhet	 behöver	 studiens	 resultat	 kompletteras	 med	 resultat	 från	 andra	
studier	med	liknande	syfte	och	metod.				
	
Vi	valde	att	samla	in	studiens	empiri	genom	videodokumentation.	Det	gjordes	med	hjälp	
av	stationära	lärplattor	som	filmade	eleverna	och	deras	samtal.	Ett	problem	med	valet	att	
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dokumentera	 genom	 stationära	 lärplattor	 var	 att	 inspelningen	 inte	 följde	 med	 när	
eleverna	rörde	sig	 i	rummet.	Ljud	av	elevernas	samtal	 fortsatte	att	dokumenteras	men	
vad	eleverna	visade	för	varandra	tappades.	Därtill	var	det	även	problematiskt	att	eleverna	
såg	sig	själva	på	 lärplattan	samtidigt	som	de	blev	 filmade.	Vi	kan	 i	det	dokumenterade	
materialet	se	att	detta	till	viss	del	störde	eleverna	i	deras	samtal.	Dock	tycktes	de	flesta	
elever	efter	hand	ignorera	att	de	blev	filmade	och	fokuserade	mer	på	uppgiften.		
	
En	 annan	 problematik	 med	 videoinspelningen	 är	 att	 den	 inte	 är	 en	 exakt	 kopia	 av	
verkligheten	(Lindgren,	2012).	Saker	som	sägs	eller	händer	runt	omkring,	men	som	inte	
tas	upp	av	inspelningen,	kan	inverka	på	elevernas	samtal.	Likaså	vad	som	har	hänt	innan	
dokumentationen	 startade.	 Därtill	 kommer	 även	 våra	 subjektiva	 uppfattningar	 och	
förförståelser	att	färga	vår	tolkning	av	det	vi	ser	och	hör	på	videoklippet.	Ytterligare	ett	
problem	är	att	vi	genom	dokumentationen	 inte	kan	ta	del	av	vad	som	sker	 i	elevernas	
hjärnor.	Vi	kan	 inte	se	vad	en	elev	tänker	utan	kan	endast	göra	tolkningar	kring	detta	
utifrån	 vad	 de	 säger	 och	 gör.	 Denna	 problematik	 framträdde	 vid	 klassificeringen	 av	
kumulativt	respektive	utforskande	samtal.	När	eleverna	inte	motsätter	utan	accepterar	
varandras	bidrag	 tolkas	det	 som	ett	kumulativt	 samtal.	Eleverna	kan	dock	ha	gjort	 en	
kritisk	granskning	av	bidraget	och	funnit	att	det	var	ett	korrekt	bidrag.	Detta	medför	att	
samtal	som	egentligen	är	utforskande	kan	uppfattas	som	kumulativa	samtal.	Vi	är	således	
medvetna	om	att	klassificeringen	av	samtalen	till	viss	del	är	en	subjektiv	bedömning.	Vi	
har	 tolkat	 utifrån	 elevernas	 tonläge	 och	 pauser	 om	 de	 okritiskt	 har	 accepterat	 ett	
påstående	eller	om	eleverna	gjort	en	bedömning	av	resonemanget.	Genom	att	en	av	oss	
först	sett	på	ett	videoklipp	och	skrivit	ner	sin	tolkning	och	sedan	har	den	andre	sett	och	
tolkat	 samma	 klipp	 har	 vi	 kunnat	 jämföra	 våra	 tolkningar.	 Då	 vi	 tolkat	 samtal	 och	
händelser	på	samma	sätt	ger	detta	mer	trovärdighet	till	studien.		
	
Vi	 anser	 att	 det	 finns	 både	 för-	 och	 nackdelar	 vid	 användandet	 av	 teori	 vid	 analys	 av	
empiri.	Fördelen	med	att	analysera	med	hjälp	av	Mercers	begrepp	var	att	analysen	fick	en	
tydlig	 riktning	och	 struktur	att	 förhålla	oss	 till.	En	annan	 fördel	var	att	 studien	kunde	
bekräfta	att	Mercers	begrepp	är	användbara	på	matematiksamtal.	En	nackdel	som	Fejes	
och	Thornberg	(2015:24)	framhåller	är	att	forskaren	kan	vid	deduktiv	analys	bli	mindre	
känslig	 för	 empirin	 eftersom	 att	 det	 viktiga	 blir	 att	 “bevisa”	 teorin	 eller	 modellen.	
Eftersom	den	här	studiens	metodansats	var	en	riktad	innehållsanalys	och	där	ingår	att	
göra	en	fördjupad	analys	undveks	situationen	att	man	gick	miste	om	intressant	resultat	
för	att	bevisa	modellen.	Enligt	Bryman	(2011:297)	kan	innehållsanalytiska	undersökning	
kritiseras	 för	 att	 vara	 ateoretiska,	 de	 anknyter	 inte	 till	 någon	 teori	 och	 det	 viktiga	 i	
resultatet	 riskerar	 bli	 mätbara	 företeelser.	 Genom	 att	 vår	 studie	 är	 en	 riktad	
innehållsanalys	 har	 vi	 dock	 en	 tydlig	 teoretisk	 anknytning.	 Bryman	 (2011:296-297)	
menar	att	en	styrka	med	innehållsanalysen	är	att	det	är	enkelt	att	beskriva	hur	urvalet	
samt	kodningen	har	gjorts,	vilket	underlättar	återskapning	och	uppföljning	av	studien.	
Vår	 tolkning	 av	 materialet	 kommer	 att	 färgas	 av	 våra	 erfarenheter	 men	 studiens	
tillförlitlighet	stärks	genom	beskrivningen	av	tillvägagångssätt	och	således	bör	studien	
kunna	återskapas	med	liknande	resultat.		
	
Sammanfattningsvis	 menar	 vi	 att	 studiens	 trovärdighet	 stärks	 både	 genom	 valet	 av	
videodokumentation	som	empiri	och	att	analysen	baserades	på	en	teori	som	fokuserar	på	
just	samtal.	Ett	tydligt	metodkapitel	som	möjliggör	återskapning	av	studien,	med	liknande	
förutsättningar,	 ger	 studien	 tillförlitlighet.	 Generaliserbarheten	 är	 något	 begränsad	
eftersom	att	vi	endast	har	studerat	53	elever.		
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6	Avslutande	reflektion	och	slutsats	
Syftet	med	denna	observationsstudie	var	att	få	kunskap	om	elevers	resonemangsförmåga	
i	samtal	när	de	arbetar	i	grupp	inom	matematiken.	Vår	slutsats	är	att	eleverna	interagerar	
på	olika	sätt	och	att	kvaliteten	av	det	gemensamma	resonemanget	varierar	mellan	olika	
grupper	men	även	 inom	samma	grupp.	På	den	 första	 frågan	–	hur	elever	 interagerar	 i	
mindre	grupper	när	de	löser	matematiska	problem	–	svarade	den	här	studien	att	eleverna	
interagerar	 på	 ett	 kumulativt,	 disputerande	 och	 utforskande	 sätt.	 I	 kumulativa	 samtal	
byggde	eleverna	på	varandras	 tankar	på	ett	okritiskt	sätt	och	det	präglades	av	en	god	
stämning.	 I	 vissa	 kumulativa	 samtal	 var	 det	 en	 elev	 som	 tog	 en	 mer	 aktiv	 roll	 och	
förklarade	för	de	andra	i	gruppen.	I	disputerande	samtal	försvarade	man	sina	idéer	utan	
att	bemöta	och	förklara	med	matematiska	argument.	Här	motiverade	eleverna	heller	inte	
sina	 lösningar.	 Interaktionen	 kännetecknades	 av	 högt	 tempo.	 I	 utforskande	 samtal	
förklarade	 eleven	 sina	 idéer	 och	 bemötte	 kritik	med	matematiska	 argument.	 Samtalet	
präglades	av	ett	gemensamt	fokus	på	uppgiften	där	alla	elever	var	engagerade	i	att	lösa	
den.	Den	andra	frågan	–vilka	interaktionsmönster	gynnar	elevernas	muntliga	resonemang	
vid	 problemlösning	 –	 	visade	 det	 sig	 att	 det	 var	 det	 utforskande	 samtalet	 som	 var	
gynnande.	Detta	för	att	det	var	här	eleverna	förklarade	sina	idéer	men	även	ställde	sig	
kritiska	till	varandras	resonemang.	I	de	utforskande	samtal	lyssnade	eleverna	aktivt	på	
varandra	och	byggde	vidare	på	varandras	argument.	I	den	fördjupande	analysen	av	det	
utforskande	 samtalet	 visade	 resultatet	 att	 eleverna	 tillät	 varandra	 att	 få	 betänka	
varandras	 resonemang,	 vilket	 är	 betydelse	 för	 att	 kunna	 förstå,	 följa	 och	 tillföra	 i	 ett	
matematiskt	resonemang.	Det	visade	även	att	när	eleverna	interagerade	i	ett	utforskande	
samtal	fokuserade	eleverna	extra	mycket	på	uppgiften	och	att	vid	förklaringar	för	andra	
eller	tredje	gången	så	kompletterade	de	förklaringen	med	exempelvis	visuella	stöd	för	att	
utvidga	sin	förklaring.	
	
Under	studiens	gång	har	vi	insett	komplexiteten	kring	matematikens	förmågor.	De	vävs	
in	 i	 varandra	 och	 kan	 inte	 enkelt	 delas	 upp.	 När	 en	 elev	 ska	 utveckla	 sin	
resonemangsförmåga	 i	 ett	 samtal	 kommer	 förmågan	 att	 kommunicera	 att	 användas.	
Dessutom	kommer	eleven	troligtvis	i	sitt	resonemang	använda	sig	av	begrepp	och	därmed	
involveras	begreppsförmågan.	Har	läraren	valt	en	problemlösningsuppgift,	berörs	även	
problemlösningsförmågan.	 Vid	 ett	 och	 samma	 tillfälle	 är	 oftast	 många	 förmågor	
inblandade.	 I	 början	 av	 studien	 var	 det	 svårt	 att	 avgränsa	 och	 särskilja	 de	 olika	
förmågorna.	Allt	eftersom	studien	har	fortlöpt	har	vi	insett	fördelen	med	att	faktiskt	dela	
in	matematiskt	kunnande	 i	de	olika	 förmågorna.	Detta	 för	att	det	 annars	 skulle	bli	 för	
spretigt	och	sakna	fördjupning	i	kvalitet	kring	resonemangsförmågan.	Dock	tycker	vi	det	
är	viktigt	att	emellanåt	höja	blicken	och	sätta	in	den	matematiska	förmågan	i	dess	större	
sammanhang	tillsammans	med	de	övriga	förmågorna.			
	
Studien	 har	 svarat	 på	 hur	 de	 undersökta	 mellanstadieeleverna	 interagerar	 inom	
matematiken	 genom	 kumulativt,	 disputerande	 och	 utforskande	 samtal	 och	 att	 det	
gynnande	interaktionsmönstert	för	resonemangsförmågan	är	det	utforskande	samtalet.	
Det	räcker	inte	att	som	lärare	sätta	elever	i	en	elevgrupp	med	en	problemlösningsuppgift	
och	 tro	 att	 resonemangsförmågan	 tränas.	 Detta	 för	 att	 det	 finns	 olika	 kvaliteter	 på	
elevernas	samtal	som	beroende	på	kvaliteten	gynnar	resonemangsförmågan	olika.		
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Genom	den	här	studien	kan	lärare	få	kunskap	om	hur	de	ska	analysera	matematiksamtal	
och	hur	resonemangsförmågan	utvecklas	i	de	olika	samtalstyperna.	För	vidare	kunskap	
om	 resonemangsförmågans	 utveckling	 behöver	 studier	 göras	 som	 fokuserar	 på	 hur	
läraren	ska	stötta	elever	i	samtalet	för	att	de	ska	gå	från	disputerande–	och	kumulativt	
samtal	till	utforskande	samtal.		
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Bilaga	1	Etikblankett	

	
	 	



	

Bilaga	2	Signalmeningar	

	

	

	
	 	



	

Bilaga	3	Problemlösningar	
	
3.1	Uppgiften:	Skolan,	utdrag	ut	Rika	matematiska	problem	(Hagland,	
Hedrén	&	Taflin,	2005	s.	189).		
	
Du	får	veta	några	saker	om	en	skola: 
 

• Exakt	en	tredjedel	av	eleverna	går	i	7:an.	
• Exakt	20%	av	eleverna	kommer	till	skolan	med	buss.	
• Fler	än	300	elever	och	färre	än	400	elever	går	på	den	här	skolan.	

	
	

a) Hur	många	elever	kan	det	gå	på	skolan?	
b) Ge	ett	exempel.		
c) Försök	finna	en	regel	för	hur	många	elever	som	kan	gå	på	skolan.	Age	alla	antal	

elever	som	är	möjliga.	
d) Hitta	på	ett	liknade	problem.	Löst	det.	

 
	
	 	



	

3.2	Uppgiften:	Tangram	utdrag	ur	boken	Rika	matematiska	problem	
(Hagland,	Hedrén	&	Taflin,	2005	s.	196).	
	
Ett	tangram	är	ett	pussel	som	består	av	sju	speciella	bitar,	fem	rätvinkliga	trianglar,	en	
kvadrat	och	en	parallellogram	utan	räta	vinklar.	Färdiglagat	bildar	det	en	kvadrat:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

a) Ett	vist	tangram	har	arean	400	cm2.	Hur	stor	area	har	varje	pusselbit?	Vilka	bitar	
är	lika	stora?		

b) I	ett	annat	tangram	är	parallellogrambiten	125	cm2.	Hur	stor	area	har	hela	
pusslet?	

c) Vad	gäller	alltid	om	varje	bits	area	jämfört	med	hela	pusslets	area?	
d) Ett	tredje	tangram	har	totala	arean	n	cm2.	Hur	stor	area	har	varje	pusselbit	i	det	

pusslet?	
e) Hitta	på	ett	liknande	problem.	Löst	det.		

	
	
	 	



	

3.3	Uppgiften:	Buskar	på	rad,	utdrag	ur	boken	32	rika	problem	i	
matematiken	(Larsson,	2007	s.	8).	
	
Camilla	ska	plantera	buskar	vid	en	en	gågata	i	city.	Runt	varje	buske	lägger	hon	plattor	
som	figuren	visar.	Varje	vit	ruta	är	en	platta	och	varje	svart	ruta	är	en	rabbat	där	en	
buske	planteras.		
	
	
	
	
	
	
	
	

1. Hur	många	plattor	går	det	åt	runt	
a) 4	buskar?	
b) 5	buskar?	
c) 10	buskar?	
d) 15	buskar?	
e) n	buskar?	

2. Hur	många	buskar	måste	Camilla	plantera	om	hon	läger	208	plattor?	
3. Hitta	på	ett	eget	liknande	problem	och	lös	det.	
4. Byt	problem	med	en	kompis	och	försök	lösa	varandras	problem.	Jämför	era	

lösningar.	
	
	
	
	

	
	

1	buske	 2	buskar	 3	buskar	
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