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Sammanfattning: I dagens samhälle debatteras det frekvent om matematikundervisningen 

och svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats. Tidigare forskning visar att mer 

tid bör läggas på att utveckla elevernas resonemangsförmåga då resonemangsförmågan ses 

som grunden till matematisk förståelse. Vidare framkommer det att undervisningen i 

matematik domineras av läroboksbunden undervisning, det sociala samspelet och elevers 

resonemangsförmåga riskerar därmed att hamna i skymundan. 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lågstadieelever resonerar med varandra 

när de arbetar med matematiska problemlösningar i grupp. Vi har genomfört en deduktiv 

analys där analysarbetet och forskningsprocessen utgår från två ramverk för att få syn på 

elevers interaktionsmönster och hur resonemang sker kring matematiska problem. Utifrån 

detta har följande forskningsfråga formulerats: Vilka olika samtalstyper blir tydliga genom 

elevers interaktionshandlingar när de löser matematiska problem grupp? Empirin består av 

videodokumentationer insamlade från två årskurs tvåor på två olika skolor. Resultatet visar 

hur olika samtalstyper blir tydliga när elever interagerar i grupp, när de löser matematiska 

problem. Eleverna byggde överlag vidare på varandras resonemang för att nå en gemensam 

lösning. Däremot visar resultatet även att det fanns grupper som förde samtal “bredvid” 

varandra, det vill säga att eleverna pratar utan att föra en diskussion eller ett resonemang. 

Somliga grupper förde även samtal om sådant som inte berörde den aktuella uppgiften. Det 

visades även tillfällen där eleverna enbart kommunicerade med varandra utan att föra några 

gemensamma resonemang. Oftast inleddes arbetet med ett gemensamt resonemang, men en 

bit in i arbetet kunde det ibland hända att en elev tog över samtalet genom att dominera, det 

vill säga styra uppgiften och leda de andra gruppmedlemmarna. I vissa fall försvann 

resonemanget och togs över av endast kommunikation eller individuella lösningar. Med den 

här studien vill vi bidra med mer forskning kring hur resonemangsförmågan uppfattas, 

behandlas och undervisas för att på så sätt bidra med en mer utvecklad syn på matematiken. 

Fler studier behövs göras, i synnerhet med fokus på lärarens stöttning i samtalen för att 

eleverna ska nå de utforskande samtalen. 

 

Nyckelord: Matematik, resonemangsförmågan, resonemang, samarbete, samtal, interagerar, 

problemlösningsuppgifter 
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Förord 

 

Intresset för denna kvalitativa observationsstudie tog sin början vid skrivandet av en 

litteraturstudie där syftet var att undersöka vilka strategier elever i grupp tillämpar vid 

problemlösningsuppgifter. Intresse utformades därmed gällande elevernas sätt att resonera för 

att komma fram till en lösning på det matematiska problemet vid gemensamma gruppsamtal. 

Det finns en avsaknad gällande information kring lågstadieelevers sätt att resonera och mer 

forskning kring hur resonemangsförmågan uppfattas, behandlas och undervisas i grundskolan 

skulle kunna bidra till en mer utvecklad syn på matematiken. Det här arbetet har frambringat 

en djupare förståelse för den sociala interaktionen samt samtalets betydelse för elevens 

utveckling av resonemangsförmågan. Arbetsfördelningen i denna studie har varit jämnt 

fördelad. Gemensamma diskussioner och reflektioner har kontinuerligt gjorts genom hela 

studien där vi kritiskt granskat, ifrågasatt och hjälpt varandra för att föra arbetet framåt. Tack 

vare detta har studiens kvalité därmed förbättrats och fördjupats på grund av den 

betydelsefulla interaktionen oss emellan. Vi har kompletterat varandra bra med våra styrkor 

och svagheter. Vi vill börja med att tacka varandra för ett bra samarbete under 

arbetsprocessens gång samt framföra ett stort tack till våra handledare Anna Ida Säfström och 

Caroline Nagy för mycket bra handledning. 

 

Isabella Engström Jönsson & Lisabeth Johansson 25/6 - 2018 
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1. Inledning  

Denna studie belyser lågstadieelevers sätt att resonera med varandra under matematisk 

problemlösning. Tidigare studier visar att det finns utmaningar i yngre barns förmåga att 

lyssna och förstå varandras perspektiv och att komma fram till ett gemensamt resonemang 

(Sjöblom, 2015). Samtidigt framhåller Skolverket (2012) att just resonemangsförmåga är en 

viktig grund för matematisk förståelse och rekommenderar att mer tid bör läggas på arbete 

med att utveckla elevers resonemangsförmåga. 

I dagens samhälle debatteras det frekvent om den svenska skolan och framförallt om 

matematik i olika sammanhang. Under åren 2003-2012 visade internationella undersökningar 

att svenska elevers prestationer i matematik försämrades och regeringen har sedan dess 

genomfört flera satsningar som kompetensutveckling och ökad undervisningstid i ämnet 

matematik. Skolverket betonar att tiden bör läggas på att utveckla elevers 

resonemangsförmåga i matematikundervisningen (Skolverket, 2016 & Skolverket, 2012). 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla 

förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang, genom att ställa frågor, 

framföra och bemöta matematiska argument (Skolverket, 2017). Resonemangskompetensen 

inkluderar även undersökande verksamheter som att hitta mönster, formulera, förbättra och 

undersöka hypoteser (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm & Palmberg, 

2009). Undervisningen bör genomsyras av ett reflexivt arbetssätt och gemensamma samtal 

om matematiska problem (Skolverket, 2012) 

En studie utförd av Jäder (2015) där gymnasieelevers resonemangsförmåga undersökts visar 

att resonemangsförmågan kan ses som en grund till matematisk förståelse och är en möjlighet 

till att skapa ny matematisk kunskap. Forskning gjord av Nunes, Bryant, Barros och Sylva 

(2012) där över 1000 stycken elever i åldrarna åtta och nio år studerades, visar att 

resonemangsförmågan har en betydande roll för det matematiska kunnandet. De betonar 

vikten av att elever lär i samspel med andra samt att samtalet är den viktigaste arenan för 

lärande, där eleverna ges möjlighet att utveckla resonemangsförmågan och stimulera 

matematiklärande. Ross (1998) stärker detta argument i sin artikel och betonar att om elever 

inte ges möjlighet att utveckla förmågan blir ämnet förminskat till något som enbart innebär 

att följa färdiga regler som eleverna applicerar, utan att tillskansa sig någon större förståelse. I 

Grevholm, Riesbeck och Taflins (2012) studie där elever i förskoleklass till och med årskurs 

sex har studerats, lyfter de fram att resonemang kan uppkomma om problemlösningsuppgifter 

används där en självklar metod eller procedur inte finns för att komma fram till ett svar. 

Läraren måste således skapa aktiviteter och lärmiljöer som kräver matematiska resonemang i 

problemlösning för att eleven ska kunna lära sig att resonera matematiskt i ett socialt lärande 

i grupp (Sidenvall, 2015). Det sociala lärandet möjliggör samtal och resonemang mellan 

eleverna, där de lär av varandra och inte enbart av en läraren. Däremot visar resultatet av 

Zakaria och Ikasans (2006) studie att lärare kan känna en osäkerhet kring ett socialt lärande i 

matematik. Lärarna i studien tvivlade på elevernas förmåga att arbeta och samarbeta i grupp 

för att de ansågs sakna färdigheter för detta. Lärarna hade själv en föreställning om att ett 
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socialt lärande inom matematiken kräver mer förberedelsetid för lärarna, jämfört med om 

eleverna arbetade självständigt i sin lärobok. 

 

I Jäders (2015) studie visas att svenska gymnasieelever inte ges möjlighet att träna på 

resonemangsförmågan i den mån som behövs vilket leder till att de inte lär sig att använda 

denna förmåga. En svensk intervjustudie utförd av Sterner (2015) visar att grundskollärare 

har brist på kunskap gällande hur matematiska resonemang tränas i undervisningen samt 

förstå och förklara dess innebörd. Detta stärks av en rapport av Bergqvist et al (2009) där de 

intervjuade lärarna belyser att deras uppfattning kring resonemang innefattar att bara eleverna 

samtalar i grupp, så förs ett resonemang och lärarna besitter ingen djupare förståelse för vad 

resonemang kan innebära. Det lärarna inte förstår är att resonemang inte skapas genom enbart 

kommunikation utan är mycket mer komplext, det kräver att eleverna på ett djupare plan kan 

förklara och motivera sina lösningar och idéer. Jäder (2015) poängterar att mer forskning 

kring hur resonemangsförmågan uppfattas, behandlas och undervisas i grundskolan skulle 

kunna bidra till en mer utvecklad syn på matematiken. Det vill säga lärare behöver se 

exempel på hur elever faktiskt resonerar och vad som kan vara kvalitativa skillnader i 

resonemang. På så sätt kan det bidra till att lärarna känner sig mer bekväma i att 

implementera det i sin undervisning och stötta eleverna i att oftare samtala kring matematik 

vid problemlösningsuppgifter.  

 

Flera studier visar på att undervisningen domineras av en läroboksbunden 

matematikundervisning som inte bjuder in till kommunikation. Eftersom läroboken i 

matematik mestadels innehåller imitativa resonemang, ges eleverna ingen möjlighet att träna 

på det konkreta lärandet (Sidenvall, 2015). Det sociala samspelet och elevers 

resonemangsförmåga riskerar därmed att hamna i skymundan. Resultatet av Riesbeck, Säljö 

och Wyndhamns (2000) studie visar även att eleverna hade svårt att se att en 

problemlösningsuppgift kunde ha många olika lösningar och lösas både genom abstrakt 

tänkande som med konkret material. Eleverna förväntade sig att en specifik lösningsmetod 

skulle kunna appliceras för att lösa uppgiften. Ytterligare problematik berörande lärobokens 

stora inverkan i undervisning framhålls i resultatet av Sjöbloms (2015) studie, där eleverna 

inte uppfattade att lyssna på varandras resonemang och diskussioner, ses som en del i 

matematikundervisningen. Resultatet visade att även när eleverna arbetade i grupp försökte 

de lösa uppgifterna individuellt utan hänsyn till andras lösningar. Undervisningen behöver 

därför kompletteras med kommunikativ undervisning för att utveckla elevernas kunskaper i 

matematik (Zakaria och Ikasan, 2006). 

Sammanfattningsvis visar flera studier att resonemangsförmågan har en betydande roll för det 

matematiska kunnandet och kan ses som en grund till matematisk förståelse. Läroboken 

utvecklar inte elevers resonemang utan riskerar att hämma elevers sociala samspel och 

resonemangsförmågan tenderar därmed att hamna i skymundan. Studier visar även att lärarna 

känner osäkerhet kring att bedriva undervisning fokuserande på resonemang. Detta leder till 

att undervisningen domineras av en läroboksbunden matematikundervisning vilket således 

bidrar till att eleverna inte får möjlighet att träna resonemangsförmågan i grupp. Ovanstående 

argument ligger till grund för den problemformulering studien utgår från. Genom vår studie 
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vill vi bidra med kunskap kring matematikundervisning i grundskolan årskurs 2 gällande hur 

eleverna resonerar och samtalar vid problemlösningsuppgifter i grupp i ämnet matematik. 

1.1  Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lågstadieelever resonerar med varandra 

när de arbetar med matematiska problemlösningar i grupp.  

Frågeställningen som studien utgår ifrån är: 

- Vilka olika samtalstyper blir tydliga genom elevers interaktionshandlingar när de 

löser matematiska problem i grupp? 

 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer resonemangsförmågan att sättas i en kontext för den här studien. 

Detta genom att beskriva resonemangsförmågan inom matemtaiken med intention att 

underlätta läsarens förståelse för vad resonemang innebär. Vidare kommer olika samtalstyper 

och handlingar vid gruppuppgifter presenteras och dess betydelse för matematiken. Därefter 

följs relevant forskning som samlats in i form av artikelsökningar i olika databaser som berör 

olika förutsättningar för resonemang. Dessa områden har valts att behandlas med syfte att 

belysa vårt resultat i ljuset av olika aspekter gällande muntliga resonemang och samtal i 

grupp vid arbete med matematiska problem.  

 

2.1 Resonemang och samtalstyper i matematik  

Att lära sig att resonera matematiskt beskrivs som en del av att lära sig att kommunicera 

matematik. Däremot skiljer sig resonemangsförmågan från allmän kommunikation eftersom 

kommunikation enbart handlar om att kommunicera med varandra och inte innefattar att på 

ett djupare plan kunna förklara och motivera sina lösningar och resonemang (Säfström, 

2013). Matematiska resonemang innebär undersökande verksamheter som att hitta mönster, 

förbättra, formulera och undersöka hypoteser men även förmågan att kunna motivera val och 

slutsatser genom att argumentera på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder 

(Bergqvist et al, 2009). Det krävs en klassrumsmiljö som skapar förutsättningar för att elever 

ska interagera men också användning av öppna, komplexa och relaterade uppgifter 

(Yankelewitz, Mueller & Maher, 2010). Lampert (1990) betonar det faktum att det tar tid att 

lära sig resonera, det krävs således att läraren konkret visar, uttrycker verbalt samt ger 

möjligheten att eleverna får utföra uppgifter tillsammans genom regelbundna repetitioner. 

Trots att det tar tid att utveckla denna förmåga är det av stor vikt att redan i tidig ålder ge 

möjlighet att utvidga och reflektera över sina idéer (Maher & Martino, 1996). Genom att 

ställa matematiska frågor och resonera sig fram till en lösning, kan eleverna enligt Sidenvall 

(2015) vars studie är genomförd med gymnasieelever, baserade på dem svar de får, återskapa 

den metod som krävs för att lösa ett matematiskt problem. När elever ges möjlighet att 

resonera ökar förmågan att kunna repetera, återberätta val av lösningar och metoder. 

Resonemangsförmågan kan därmed ses som grunden till en matematisk förståelse och 

möjligheten till att skapa en ny matematisk kunskap samt förståelse för nya begrepp eller 

procedurer (Jäder, 2015). 
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2.1.1 Olika typer av samtal 

Samtal kan uttryckas och formas på olika sätt. Beroende på hur pass produktivt samtalet blir 

avgör hur samtalet ter sig och graden av kvaliteten kan därmed variera utifrån samtalets syfte. 

Olika kategorier av samtal finns för att lättare kunna analysera samtalets karaktär. Flera 

studier visar på olika aspekter kring elevers förmåga att samtala och föra matematiska 

resonemang i interaktion med andra. Sjöblom (2015) har i sin studie, med syfte att förbättra 

elevers interaktioner mellan elev-elev genom att ge alla elever möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga, undersökt hur olika samtalstyper kan klassificeras vid gruppuppgifter. 

I resultatet synliggörs att en god kommunikation förekom i en grupp där eleverna lyssnade på 

varandras avsikter, resonerade och samarbetade. I slutet av studien när Sjöblom intervjuade 

eleverna på nytt, visade sammanstallningen av svaren att eleverna insett vikten av att arbeta i 

en grupp. Däremot försökte eleverna i den ena gruppen lösa uppgifterna individuellt och 

lyssnade inte på varandra. Elverna i studien har kommit fram till att ett gott samarbete präglas 

av god kommunikation och förmågan att kunna lyssna på varandra när de löser 

problemlösningsuppgifter i grupp. Studien utgörs av observation och intervjuer med 20-24 

gymnasielever samt en gymnasielärare där eleverna i olika etapper fick lösa 

problemlösningsuppgifter där de befann sig i olika gruppkonstellationer. Resultatet visar även 

att matematikundervisningen domineras av ett självständigt arbete i läroboken. Sjöblom 

(2015) belyser att en konsekvens av att eleven arbetar för mycket självständigt leder till att de 

enbart fokuserar på att finna rätt svar istället för att se om svaret är relevant. 

 

Ett liknande resultat gällande gruppers interaktionsmönster där eleverna utgick ifrån en 

gemensam agenda, fann Martins, Towers och Pirie (2006) i sina två observationsstudier. 

Resultatet visade att kreativitet och matematiskt kunnande inte endast kan ses utifrån 

individen, utan kan även ses utifrån ett kollektivt perspektiv. Studierna har gjorts med syfte 

att undersöka hur elevers kunskaper inom matematik kan utvecklas. I den ena studien 

observerades engelska lärarstudenter som i grupp fick lösa olika problemlösningsuppgifter. I 

den andra studien observerades kanadensiska elever på lågstadiet hur de tillsammans i grupp 

löste problemlösningsuppgifter. Båda studierna inleddes genom att grupperna la fram och 

lyfte olika förslag, vilket resulterade i att det var svårt att förutspå vilken väg grupperna 

skulle gå då flera lösningsförslag lyftes fram av grupperna. När gruppmedlemmarna sedan 

enades om en idé som de ansåg var användbar riktades fokus åt att lösa denna. Det vill säga 

en gemensam struktur och medvetande växte fram gällande hur uppgiften skulle lösas, där 

samma idéer och mål eftersträvades av samtliga gruppmedlemmar. Resultatet visar även att 

när ett gemensamt medvetande hade konstruerats byggde eleverna vidare på varandras idéer 

och avslutade varandras meningar. En konsekvens av detta blev att enbart de idéer som 

ansågs passande i den gemensamma strukturen presenterades. 

  

Ett liknande resultat gällande hur olika samtalstyper kan klassificeras fann även Mercer, 

Dawes, Wegerif och Sams (2004) i sin studie med syfte att studera förhållandet mellan språk 

för undervisning och lärande samt utveckling av barns kunskap och förståelse. Studien 

genomfördes på elever i årskurs tre. Tre samtalstyper uppkom vilka är: debatterande, 

kumulativa och utforskande samtal. Samtalstyperna berör i vilken grad elever engagerar sig i 

varandras idéer. De redogör att de debatterande samtalet är ett samtal som kännetecknas av 
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att eleverna tar egna beslut istället för att nå ett gemensamt beslut. Eleverna vill behålla 

kontrollen över sin idéer och är beredd på att försvara dem. Detta resulterar i att de inte drar 

lärdom av varandras resonemang. Dessa samtal utgörs av vanliga utlåtande såsom “Ja, så är 

det” och “Nä, så är det inte”. Motsatsen till det debatterande samtalet är det kumulativa, där 

eleverna accepterar varandras lösning direkt utan att granska sina gruppkamraters lösningar 

eller påstående. I det utforskande samtalet är resonemanget synligt och karaktäriseras av att 

eleverna engagerar sig i andras idéer men motiverar och uttrycker även sina egna idéer, med 

syfte för att nå ett gemensamt samförstånd. 

 

2.1.2 Samtal genom specifika handlingar  

Mueller, Yankelewitz och Maher (2012) har utvecklat ett ramverk för att analysera hur 

samarbete påverkar elevers sätt att bygga matematiska argument. Ramverket bygger på 

empirisk forskning där elever i åldrarna 11-12 år observerades. 30 lektioner genomfördes och 

under varje lektion deltog 24 elever. Eleverna placerades i heterogena grupper om fyra där de 

fick problemlösningsuppgifter som skulle lösas. Eleverna fick arbeta med laborativt material 

och sedan presentera sina modeller och resonemang vid en projektor för hela klassen där 

lösningarna skulle motiveras. För att fånga elevernas arbete i grupp användes videokamera 

som dokumentation som sedan transkriberades och kodades. Forskarna i studien fann tre 

typer av interaktioner som uppkom vid samarbete, bygga vidare på varandras resonemang, 

ifrågasätta och tillrättavisa. Även underkategorier till att bygga vidare på varandras 

resonemang framkom i form av expanding där eleverna expanderar varandras 

tankar och lösningsförslag, redefining där eleverna omdefinierade uppfattningarna av ett 

innehåll, metoder eller begrepp som användes för att lösa uppgiften och slutligen reiterating 

som innebär att eleverna upprepar något som de ansåg var viktigt genom att sammanfatta det 

som sagts eller förklarar det med egna ord. 

 

I likhet med Mueller, Yankelewitz och Maher (2012) har Langer-Osuna och Avalos (2015) 

undersökt hur olika samtalstyper kan framställas genom olika handlingar i undervisningen. 

En lärare tillsammans med sin klass i årskurs 3 studerades och empirin samlades in via 

videodokumentation. Eleverna fick inledningsvis arbeta med problemlösningsuppgifter i 

grupp för att sedan redovisa lösningarna genom diskussion i helklass. Studiens resultat visar 

tio olika typer av handlingar som eleverna använde i diskussionen föreslå en ny idé, 

tillrättavisa, expandera, förklara, försvara sin lösning, uttrycker överenskommelse, bjuder in 

andra, begär förklaring, uttrycka oenighet samt skydda sin identitet. Langer-Osuna och 

Avalos tolkade utifrån de olika handlingarna två sorters idéer gällande karaktären av vad 

matematik är. Den första idén berör synen på rätt eller fel, där ett korrekt svar är resultatet av 

den matematiska kompetensen. Den andra idén innefattar ett gemensamt sökande efter en 

lösning där viljan att delta i skapandet av en förståelse ses som resultatet av den matematiska 

kompetensen. När elevers syn på matematik utgick ifrån “rätt eller fel” tog de inte till sig 

kritiken som att utvärdera sin lösning utan gick istället i försvarsställning och upplevde 

kritiken som ett angrepp mot deras kunskap och kompetens. Läraren i studien hade förberett 

stödmeningar och signalmeningar med intention att hjälpa eleverna att resonera tillsammans, 

dock tog inte alla elever till sig dessa hjälpmedel (Langer-Osuna & Avalos, 2015).  
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2.2 Förutsättningar för resonemang 

För att skapa förutsättningar för elevers förmåga att resonera i interaktion i grupp kommer 

studier som behandlar hur resonemangsförmågan främjas av olika aspekter presenteras i 

följande avsnitt.  

 

2.2.1 Samtal i grupp  

Flera studier har tittat på betydelsen av gruppers sammansättning och dess betydelse för 

resonemangsförmågan. Resultatet av Aziz och Hossain (2010) studie visar, genom för- och 

eftertester för att jämföra effekterna av kooperativt lärande i jämförelse till konventionell 

undervisning, att de elever som arbetar tillsammans i en mer kommunikativ 

undervisningsform erhåller bättre matematiska resultat än de elever som arbetar med samma 

uppgift på ett mer traditionellt sätt. Samlärande bjuder in eleverna till att bli mer 

experimentella vid problemlösningsuppgifter vilket resulterar i att eleverna tänker ett steg 

längre vid lösandet av uppgifterna. Studien genomfördes med syfte att jämföra en mer 

kommunikativ matematikundervisning med en läroboksbunden undervisning och 

genomfördes på en flickskola med 61 gymnasieelever i Bangladesh. Berry och Sahlbergs 

(2006) studie stärker detta resonemang och lyfter fram en rad positiva aspekter beträffande 

arbete i mindre grupper, såsom att eleverna lär sig att utveckla sina matematiska kunskaper, 

kommunicera, diskutera, öka sitt engagemang samt att samarbeta. Studien utfördes med syfte 

att undersöka framgångsfaktorn för elevernas lärande i pararbeten. De studerade eventuella 

likheter och skillnader mellan fem verksamma grundlärare från England och fyra verksamma 

grundlärare från Finland, empirin samlades in i form av intervjuer.  

 

Ett liknande resultat gällande effekterna av samspel och resonemang i grupp fann även 

Sjöblom (2015) i sin observationsstudie. Det framgick att eleverna behöver arbeta mer på att 

lyssna, följa upp varandras frågor och resonera tillsammans. Forskaren betonar att det goda 

samarbetet brister utan en god kommunikation och förmågan att lyssna på varandra. Däremot 

visar resultatet i studien att arbete i grupp inte automatiskt innebär att elevernas sociala 

samspel utvecklas eller att gruppen samarbetar. Vissa elever behöver först guidning i hur 

samspel och interaktion fungerar vilket läraren måste ge eleverna. Martins et al. (2006) 

belyser utifrån studien resultat att det gemensamma arbetet med problemlösningsuppgifter 

kan påverkas av gruppens sammansättning. Gruppens gemensamma resonemang kan hämmas 

av stora skillnader i gruppens matematiska kunskaper. Således krävs det att samtliga i 

gruppen lyssnar och följer med i resonemanget, på så sätt kan man inflika och komma med 

relevanta förslag och synpunkter. 

  

2.2.2 Lärarstöd  

Resultatet av Mercer och Sams (2006) studie visar att läraren har en avgörande roll gällande 

elevers möjlighet att lära sig resonera. Lärarens agerande genom att stötta, uppmuntra och ge 

vägledning tillsammans med öppna problemlösningsuppgifter som tillåter olika lösningar, 

skapar förutsättning för utveckling av resonemangsförmågan. Resultatet visar, för att eleverna 

ska utveckla sin förståelse och resonemangsförmåga vid grupparbeten måste läraren 

uppmuntra, visa och stötta eleverna i samtalet för att den språkliga och begreppsliga 
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förmågan ska kunna förbättras. Utan vägledning vet eleverna inte hur de ska kommunicera 

och arbeta i grupp vilket resulterar i ett ineffektivt arbetssätt. Mercer och Sams (2006) studie 

genomfördes i syfte att undersöka om språket vid diskussioner kan förbättra elevers i årskurs 

3 individuella förståelse, samt ge mer effektiva grupparbeten där eleverna arbetar med 

matematiska problem. Empirin samlades in i form av videointervjuer samt videoinspelning 

med 406 elever i årskurs 3 samt 14 grundskollärare. I likhet med Mercer och Sam (2006) har 

Westwood (2011) i sin artikel kommit fram till en liknande teori där han som lärare lyfter ur 

sin egen synvinkel positiva och negativa sidor av problembaserad undervisning. De båda 

belyser vikten av att läraren har en komplex och viktig uppgift gällande elevers 

kunskapsutveckling. Läraren måste veta när hen ska ge stöttning och ställa rätt frågor med 

intention att vägleda eleverna utan att ge allt för tydliga svar.  

 

Kutnick, Otan och Berdondini (2008) har i sin observationsstudie kommit fram till att 

grupparbeten sällan används som arbetsmetod på lågstadiet då lärarna anser att problematiken 

ligger i att det är svårt att organisera det samt att eleverna inte klarar av att arbeta 

självständigt i grupp utan vägledning av läraren. De menar således att eleverna inte fått träna 

sin sociala kompetens och förmåga att arbeta självständigt i tillräcklig utsträckning. Studien 

genomfördes under ett år med fokus på elever mellan 5-7 år där 980 elever medverkade. 

Syftet med studien var uppnå motivation till grupparbete och kommunikativa handlingar. 

 

2.2.3. Svårighetsgrad på uppgiften  

Hunter (2017) har funnit att uppgiftens karaktär har betydelse för hur samtal i matematiken 

kan utvecklas för att gynna elevers resonemang. Empirin utgörs av intervjuer och 

observationer med 25 elever, i åldrarna 7-8 år, och deras lärare med syfte att undersöka 

lärarens pedagogiska förändringar och hur de påverkade eleverna. Resultatet av studien visar 

att eleverna diskuterar och resonerar mer när en uppgift är svår i förhållande till om uppgiften 

är lätt. Det vill säga uppgiften måste vara utmanande för eleven om samtal ska skapas kring 

deras matematiska idéer. Tre andra forskare som också har funnit att uppgiftens karaktär har 

betydelse för resonemangsförmågan är Martins, Towers och Piries (2006). Resultatet påvisar 

att uppgiftens karaktär måste ligga på en lämplig matematisk nivå för eleverna, den ska vara 

så pass utmanande att eleverna får arbeta med uppgiften ett tag. Däremot får den inte vara för 

utmanande så eleverna tappar lusten att engagera sig att lösa uppgiften. Uppgiften ska även 

vara av öppen karaktär och således möjliggöra en variation av lösningar. Mueller, 

Yankelewitz och Mahers (2014) studie visar ett liknande resultat gällande att uppgiftens 

karaktär är av betydelse för resonemangsförmågan. Resultatet visar att ju högre 

svårighetsgraden på uppgiften är desto lättare är det att föra lämpliga resonemang. De belyser 

även det faktum att eleverna började resonera med varandra tack vare den höga 

svårighetsgraden på uppgifterna. Det empiriska materialet samlades in i form av 

observationer med dn lågstadielärare och 24 elever i åldrarna 11-12 år. Syftet var att studera 

huruvida lärare uppmuntrar elever till att skapa argument, dela med sig av sina idéer, utmana 

varandras idéer och till att samarbeta.  
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2.2.4 Elevers syn på matematik  

Jansen (2008) visar i sin studie vikten av elevers uppfattning gällande sin matematiska 

förmåga samt innebörden av vad matematik är. Syftet med studien var att undersöka samband 

mellan elevers uppfattningar kring diskussioner och deras eget deltagande i diskussioner. 15 

elever i åldrarna 12-13 år deltog i studien och empirin utgörs av observationer och intervjuer 

med de deltagande eleverna. Studiens resultat visar att eleverna hade olika uppfattningar 

gällande att delta i diskussioner i matematiken. För att utveckla sin förståelse och 

matematiska kunskap såg eleverna vikten av att delta, men även att det kändes skrämmande 

eftersom svaret man gav kunde vara felaktigt. Elevers uppfattning kring matematiska 

diskussioner låg till grund för om de valde att delta eller ej i diskussionen. Resultatet av 

studien visade även att viljan att kritisera och ifrågasätta sina kamraters insats till 

diskussionerna påverkades av deras uppfattningar kring vad som var ett lämpligt beteende i 

klassrummet (Jansen, 2008). 

 

Sammanfattningsvis är dessa studier av betydelse för vår studie i syfte att belysa vårt resultat 

i ljuset av olika aspekter gällande muntliga resonemang och samtalstyper i grupp vid arbete 

med matematiska problem.  

 

3. Metod  

I följande del presenteras studiens metod, där en beskrivning gällande hur urval och 

datainsamlingen gjordes. Därefter följer en presentation kring hur studien förhåller sig till 

etiska principer. Detta följs av en redogörelse gällande huruvida vi har valt att analysera vårt 

empiriska material. Vi har valt att använda Mueller, Yankelewitz och Mahers (2012) samt 

Langer-Osuna och Avalos (2015) ramverk, där 13 handlingar kommer utgöra vår studies 

analytiska verktyg, vilket presenteras i tabellen nedan under rubriken Metodanalys.  

 

Vårt empiriska material samlades in i samband med ett utvecklingsarbete, för att utveckla 

undervisningen på våra praktikskolor, under våren 2018 där syftet var att undersöka vilka 

strategier elever i grupp tillämpar vid arbete med problemlösningsuppgifter. Undervisning 

bedrevs under en fem veckors period på två grundskolor i årskurs två. Eleverna fick i grupp 

lösa olika problemlösningsuppgifter och under samtliga aktioner användes konkret material 

som lösningsmetod som var anpassade till den aktuella uppgiften såsom låtsaspengar, 

dominobrickor, kuber, stickor samt utklippta glasstrutar och kulor. Konkret material 

användes på grund av att tidigare forskning har visat att det kan öka elevers förmåga att ta sig 

an matematiska problem och stimulera resonemanget generellt (Engström Jönsson och 

Johansson, 2017). Uppgifterna gav oss ett rikt material för vår studie där intressant data kring 

interaktioner och samtal synliggjordes. Därav användes samma empiriska material som i 

utvecklingsarbetet, däremot har det analyserats och studerats utifrån ett nytt syfte och 

forskningsfråga, såväl som utifrån andra teoretiska perspektiv.  

 

3.1 Urval och datainsamling 

Skolorna i studien benämns med de fiktiva namnen Ekskolan och Bokskolan och är centralt 

belägna i två olika kommuner med samma geografiska placering beläget med natur och havet 



   

 

 

 

 12 

som närområde. Ekskolan är en F-6 skola bestående av cirka 210 elever medan Bokskolan är 

en F-3 skola bestående av cirka 360 elever. Skolorna vi valt att studera är lokaliserade i vår 

närhet och valdes ut på grund av deras tillgänglighet och befintliga relationer. Detta innebär 

att vi använde oss av vad Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval, ett urval där 

forskaren väljer ut deltagarna i studien som är lättillgängliga och kända för forskaren tack 

vare befintliga relationer. Denna studies författare är kända av eleverna sedan tidigare då 

författarna genomfört sina verksamhetsförlagda utbildningar i klasserna. Från Ekskolan 

deltog 30 elever av de 32 medverkande och från Bokskolan deltog 21 elever av de 24 

medverkande. Därmed deltog totalt 51 elever i studiens observationer. 

 

Underlaget för vår empiri utgörs av dokumentation i form av videoinspelning med både bild 

och ljudupptagning, i form av lärplattor som Ipads. Videoinspelning som insamlingsmetod 

valdes för att tydligare få syn på hur eleverna samarbetade, resonerade och hur de fysiskt 

laborerade med materialet. Möjlighet har lett till att spola tillbaka för att repetera en sekvens 

vid upprepade tillfällen för att finna mönster i empirin, vilket skapar bättre förutsättning för 

en trovärdig analys. Bjørndal (2005) betonar fördelen med att flera personer granskar samma 

klipp eftersom flera tolkningar och vinklar kan synliggöras.  

 

Kamerans placering är ytterligare en aspekt man måste ta med i beaktningen. På Ekskolan 

fanns ett klassrum och ett grupprum till elevernas förfogande. För att få bra ljudupptagning 

och minska andra störande bakgrundsljud filmades eleverna i grupp, en grupp åt gången i 

grupprummet. På Bokskolan fanns andra förutsättningar, klassen hade två klassrum till sitt 

förfogande och därav delades alltid klassen på hälften i de båda klassrummen. För att undvika 

att de elever som inte fick medgivande från vårdnadshavare skulle synas och höras i 

videoinspelningen, fick de arbeta med samma uppgift i det klassrum där iPaden inte filmade. 

Under några aktioner placerades Ipaden stationärt i klassrummet och filmade grupperna 

konstant från den vinkeln med intention till att få med så många sekvenser åt gången. 

Videoinspelningen utfördes även rörligt i klassrummet, vilket tenderade att rikta 

uppmärksamheten åt de elever som talade mest. Genom att filma eleverna stationärt och inte 

välja vad som ska filmas innebär en större trovärdighet eftersom alla elevers delaktighet och 

resonemangsförmåga kunde synliggöras. Trots att klassen delades på hälften resulterade det i 

många elever i samma klassrum, vilket således försämrade och försvårade ljudupptagningen 

och kvaliteten. De grupper som filmades i studien valdes slumpmässigt ut av oss författare 

genom namndragning från en låda och grupperna varierades även från gång till gång, vilket 

resulterade i en stor bredd och gav oss ett rikt material. 

 

Innan aktionerna ägde rum gjordes avgränsningar på vad som skulle filmas. Aktionerna 

genomfördes tre gånger per vecka och sammanlagt dokumenterades 30 stycken tillfällen där 

eleverna samtalade om problemlösningsuppgifter i grupp. Videoobservationernas längd 

varierar beroende på hur lång tid som krävdes för eleverna att lösa uppgiften. Detta resulterar 

i observationer på drygt 500 minuter. Allt material som vi samlade in har dock inte 

transkriberats eftersom det inte kunnat besvara studiens syfte och frågeställning och 

bedömdes därför att tas bort. Citaten som valdes ut i analysen var ett annat urval vi gjorde, 

där olika exempel valdes för att visa på en bredd hur det kan se ut när eleverna samarbetar 
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och resonerar i grupp vid matematiska problem och som kunde främja intressanta aspekter 

kring studiens syfte för att skapa en rikedom av olikheter. Studiens analys utgörs av 5 citat 

som presenteras under transkriberingar (Bilaga 3). 

 

Eleverna har i båda klasserna utfört samma problemlösningsuppgifter (Bilaga 1) i grupp om 

tre till fyra personer. Gruppkonstellationerna utgjordes även dem slumpmässigt genom 

namndragning från en låda med en viss anpassning gällande de fem elever som inte fick 

medverka i dokumenteringen och exkluderades därför från inspelningen. Under varje aktion 

konstruerades nya grupper så att eleverna fick arbeta med flera klasskamrater. Flera 

konstellationer och uppgifter har därmed testats med intention till att få en rikedom i vår data 

och visa på många olika möjligheter. Det aktuella bortfallet av elever kan förklaras med 

önskan om att inte deltaga, tillfällig sjukdom eller att alla elevers gruppdiskussioner inte 

filmades. Detta bortfall kan i sin tur ha påverkat denna studies resultat negativt men eftersom 

nästan hälften av eleverna i de båda klasserna filmades får empirin ändå anses vara 

representativ för den aktuella åldersgruppen. 

 

3.2 Forskningsetiska aspekter  

I forskningsstudier är det av stort vikt  att ta hänsyn till de etiska principerna för att skydda de 

deltagande individerna. I vår studie har vi därför valt att utgå och förhålla oss till fyra 

grundläggande etiska regler som Vetenskapsrådet (2002), har tagit fram för att ge skydd till 

varje individ i forskningen, vilka är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekravet. En blankett skickades ut till de berörda VFU skolorna samt 

vårdnadshavare där syftet med studien presenterades samt vad dokumentationen skulle 

användas till (Bilaga 2). Därefter var det upp till föräldrarna att samtycka ifall deras barn 

skulle få deltaga i studien och även barnet själv måste få välja om hen vill deltaga (Källström 

Carter, 2015). Eleverna informerades därför muntligt att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande.För att säkerställa elevernas anonymitet avkodades alla personuppgifter genom 

fiktiva namn på såväl elever som skolor. Efter avslutad dokumentation överfördes 

videoinspelningen till två externa hårddiskar och materialet raderades därefter från den 

använda Ipaden. Det är enbart vi författare som har haft tillgång till hårddiskarna och den 

insamlade datan har enbart använts för forskningsändamål. 

 

3.3 Metodanalys och studiens analytiska verktyg 

Studien bygger på en kvalitativ forskning där elevers resonemang vid matematiska problem 

är i fokus. Studien kommer även utgå ifrån en deduktiv ansats som innebär enligt Fejes och 

Thornberg (2015) att analysarbetet och forskningsprocessen utgår ifrån en viss teori gällande 

ett viss påstående för att sedan undersöka om detta kan stämma. Det innebär enligt Fejes och 

Thornberg att utifrån en deduktiv ansats kan forskaren systematisk undersöka i vilken 

omfattning en viss teori håller. För att skapa en fördjupad analys av ramverkens 

handlingstyper kommer en innehållsanalys att göras med intention att se om något nytt kan 

belysas som är särskilt specifikt för matematiken. En innehållsanalys tillämpas  för att dra 

slutsatser från olika typer av kommunikation såsom observationer och intervjuer och därmed 

anses det passande eftersom den insamlade empirin består av videoobservationer av 

kommunikation och resonemang mellan elever. En innehållsanalys är lämplig för vår studie 
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eftersom den innehåller deduktiva inslag. Det första steget i en innehållsanalys är enligt Hsieh 

och Shanon (2005) att koda med en teori eller relevanta forskningsresultat. I den här studien 

kodas materialet genom två teorier som presenteras nedan. Forskaren fördjupar sig sedan i 

empirin och tillåter teman att framträda i syfte att validera eller utöka en teori (Hsieh & 

Shanon, 2005).   

 

Flera studier har visat att det framkommer olika typer av interaktioner vid samarbete när 

eleverna arbetar i grupp samt att olika kategorier av samtal förekommer för att lättare kunna 

analysera samtalets karaktär. Flera studier visar på olika aspekter kring elevers förmåga att 

samtala och föra matematiska resonemang i interaktion med andra. Vi fann därmed ett 

passande ramverk i Mueller, Yankelewitz och Mahers (2012) studie och genom noga 

efterforskning fann vi ytterligare en studie Langer-Osuna och Avalos (2015) med liknande 

resultat. Båda ramverken utgörs av olika handlingar som elever kan tillämpa vid samtal och 

diskussioner. Med handlingar menar vi hur eleverna uttrycker samt besvarar sina argument. 

Några handlingar är överensstämmande och kan ses i båda ramverken. Däremot finns det 

vissa likheter med Mercer, Dawes, Wegerif och Sams (2004) tre samtalstyper: debatterande, 

kumulativa samt utforskande samtal. Med samtalstyper menar vi hur elevernas dialoger kan 

gestalta sig i grupp kring matematiska problem och formen på samtalet samt karaktären på 

elevernas deltagande avgör hur samtalet blir. Vi kommer därmed använda de 13 handlingarna 

för att få syn på Mercers et al. samtalstyper med intention att synliggöra elevers 

interaktionsmönster och hur resonemang sker kring matematiska problem. 

 

Tabell 1: Studiens analytiska verktyg som utgörs av 13 handlingar 

Handling Mueller, 

Yankelewitz och 

Mahers (2012) 

Langer-Osuna 

och Avalos 

(2015) 

Beskrivning 

Föreslår ny idé Novel idea Offer counter 

assertion 

Föreslår en ny, ytterligare 

idé eller möjlig 

lösning. 

Ifrågasätta Questioning   Eleverna ifrågasätter varandras lösningar och 

resonemang  

Tillrättavisa Correct 

 

Critique Eleverna kommenterar och  

påpekar möjligt 

felaktigt tänkande 

Upprepa  Reiterate  Eleverna förstärker varandras idéer genom att 

upprepa eller sammanfatta med egna ord det 

som sagts. 

 

Expandera  Expand Elaborate/explain Eleverna lägger till eller ger ytterligare 

förklaring för att förklara varandras tankar 

och lösningsförslag 

Omdefiniera Redefine  Eleverna omdefinierar uppfattningarna av ett 

innehåll, metoder eller begrepp som 
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användes för att lösa uppgiften och idéen 

uttrycks i andra villkor som kräver mer tanke 

och kan lägga till nya perspektiv 

Försvara sin 

lösning  

 Defend Eleverna försvarar sin lösning eller 

resonemang till varje pris även om den anses 

felaktig. 

Förklara  Offer explanation Förklara hur de tänker  

eller lösningsprocessen 

Uttrycker 

överenskommel

se  

 Express agreement  Fastställa överenskommelsen genom att man 

förklarar och resonerar   

 

Uttrycka 

oenighet 

 Express 

disagreement 

Anger oenighet 

med förklaring, 

resonemang eller svar som tillhandahålls. 

Bjuder in 

andra 

 Invite voices Bjuder in andra till att bidra till att ställa 

frågor 

 

Begär 

förklaring 

 Request explanation Eleverna ber om klargörande 

eller vidare förklaring 

Skydda sin 

identitet 

 Save face Skydda talarens identitet för att hålla fast vid 

en positiv anda och förhindra att göra bort sig 

inför gruppen. 

 

 

3.4 Databearbetning och analys 

Som tidigare nämnts har en innehållsanalys gjorts. Vid analys av empirin används Mueller, 

Yankelewitz och Mahers (2012) och Langer-Osuna och Avalos (2015) 13 handlingar för att 

synliggöra Mercer, Dawes, Wegerif och Sams (2004) tre olika samtalstyper som eleverna kan 

tillämpa vid samtal och diskussioner. Dessa teorier används för att studera vilka mönster av 

interaktionshandlingar som synliggörs när elever arbetar i grupp med 

problemlösningsuppgifter. En utförlig beskrivning av dessa finns i ovanstående tabell. 

Följande beskrivs hur analysarbetet successivt gått till. Under arbetets gång upptäckte vi att 

de handlingar som beskrivs i Mueller, Yankelewitz och Mahers (2012) och de handlingar 

som beskrivs i Langer-Osuna och Avalos (2015) studier var likvärdiga där båda ramverken 

visar elevers interaktioner vid samtal kring matematiska problem, vilket gjorde att vi kunde 

koppla samman de båda ramverken till 13 handlingar. Mercers et al. (2004) tre samtalstyper 

disputerande, kumulativa och utforskande samtal kunde sedan utkristalliseras utifrån 

elevernas olika handlingar. De tre samtalskategorierna behandlar i vilken utsträckning elever 

engagerar sig i varandras idéer.  

 

Att granska alla videoklipp blev det första steget i analysarbetet. Likt Rennstam och 

Wästerfors (2015) sorterade och reducerade vi det empiriska materialet för att göra det mer 

hanterbart, där videoklipp och delar av videoklipp valdes bort på grund av att inget 
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matematiskt samtal fördes i gruppen. Anledning till denna avgränsning där delar av empirin 

exkluderades beror på att vår intention med denna studie är att studera och analysera den 

matematiska resonemangsförmågan. Det vill säga sådant som inte innefattar detta exempelvis 

när de läser upp uppgiftens innehåll, faller därmed utanför studiens syfte och frågeställning.  

Sekvenser som bara förekom enstaka gånger valdes även bort eftersom det inte kan sägas 

vara pålitliga resultat. 

 

Samtalen eller delar av samtalen sorterades och kategoriserades utifrån samtliga handlingar i 

vår studies aktuella ramverk, vilket var det andra steget i vårt analysarbete. Bjørndal (2005) 

poängterar att färgkodning är ett systematiskt sätt att urskilja kategorier eftersom mönster, 

skillnader och likheter framkommer på ett tydligt sätt. Med detta i åtanke valde vi därför att 

färgkoda empirin utifrån vår studies analysverktyg, för att lättare urskilja vilka handlingar 

som synliggörs i den insamlande empirin. Därefter gick vi in i det tredje steget i analysarbetet 

där varje handling analyserades utifrån analysverktygen utifrån deras karakteristiska drag och 

därav transkriberades valda delar ur empirin. Tanken med analysen är att med hjälp av 

Mueller et al. och Langers et al. handlingar undersöka ifall eleverna i vår studie  interagerade 

och samtalade utifrån dessa handlingar. För att finna typiska karakteriserande drag för varje 

samtalstyp i denna matematiska kontext gjordes en fördjupad analys, vilket är det fjärde och 

sista steget i analysarbetet. I syfte att få syn på nya infallsvinklar och att utöka förståelsen för 

att ramverkets begrepp. 

 

I vår analys kunde vi urskilja att några handlingar var mer frekvent förekommande än andra 

och utifrån dessa steg i analysarbetet kunde vi slutligen urskilja teman i vår empiri som 

placerades i vår analystabell (Bilaga 4). Det första temat som markant framträdde var att 

eleverna resonerar tillsammans i gruppen för att nå en gemensam lösning och därav 

utkristalliserades vår första kategori utforskande samtal. Nästa tema som framstod ur empirin 

var att i vissa fall dominerar en elev i grupparbetet och vår andra kategori kumulativa samtal 

skapades. Det tredje och sista temat som framstod ur empirin var att  kommunikationen var 

vanligt förekommande i grupperna dock skedde inget resonemang mellan eleverna. Således 

utkristalliserades vår sista kategori debatterande samtal. Kategorierna utgör våra rubriker i 

följande resultat. 

 

4. Resultat  

Under följande del presenteras studiens resultat och analysen utgörs av 

problemlösningsuppgifter som presenteras i bifogad bilaga (1). Analysens rubriker är 

utkristalliserade genom att ge svar på studiens frågeställning Vilka olika samtalstyper blir 

tydliga genom elevers interaktionshandlingar när de löser matematiska problem grupp? Citat 

ur transkriberingarna från videodokumentationerna kommer att presenteras för att synliggöra 

hur eleverna interagerar i grupp och hur eleverna resonerar inom respektive kategori. Utifrån 

vår empiri har Mercer, Dawes, Wegerif och Sams (2004) tre samtalstyper: debatterande, 

kumulativa samt utforskande samtal kunnat urskiljas och analysen kommer att byggas upp 

kring dessa tre samtalstyper med utgångspunkt från de 13 handlingar som utgör studiens 

analysverktyg. Mercers et al. samtalstyper presenteras mer ingående under rubriken  2.1.1 
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Olika typer av samtal. Vi vill med hjälp av studiens analysverktyg visa hur eleverna använder 

sig av de olika handlingarna och har därför färgkodat exemplena för att få en tydlig struktur. 

Vi har även valt att synliggöra lärarens handlingar då läraren många gånger går in och stöttar 

grupperna.  

 

4.1 Utforskande samtal 

Resultatet visar att eleverna bygger upp och bygger vidare på andras idéer och resonemang 

själva eller tillsammans genom olika handlingar. I exemplet nedan löser eleverna en 

problemlösningsuppgift där de ska komma på ett problem som passar till svaret nio 

pingviner. De arbetade i grupp om tre personer och fick tillgång till en mattetankekarta där de 

skulle utföra uppgiften genom mattespråk, räknesaga, rita en bild samt lösa uppgiften med 

konkret material (Bilaga 1). Eleverna i båda klasserna har tidigare arbetat med en 

mattetankekarta samt det konkreta materialet. Exemplet visar när eleverna i gruppen hjälps åt 

och bygger under hela processen vidare på varandras resonemang. I exemplet är även läraren 

med och stöttar gruppen. Samtalstypen utforskande samtal, där kunskapssökandet blir tydligt 

genom samtal och resonemang, blir tydlig utifrån följande handlingar: ifrågasätter, 

tillrättavisar, upprepar, expanderar, omdefinierar, bjuder in andra, föreslår nya idéer, förklarar 

och begär förklaring.  

 

Exempel 1: Pingvinerna 

Emma: “Okej, svaret är nio pingviner. Vad är problemet? Vad ska vi ta? 

Elvira:  Tre gånger tre. Vem vill rita? Tre gånger tre blir nio. 

Emma: Vad ska vi rita, har ni något förslag?... Vi har tre pingviner, sen får vi några till. Hur 

många till?  

Sam: 1000 

Elvira: Funkar det? 

Emma: Kan vi göra så att vi har tre pingviner så kommer sex till? 

Elvira: Men det är ju tre gånger tre. 

Läraren: Det kan ni göra men då blir det addition, nu har ni ju valt multiplikation. 

Elvira: Okej, vi har tre pingviner, och sen så… 

Emma: Och sen.. får vi sex.. nej. 

Sam: Och sen får dom ägg? (tittar på läraren) 

Läraren: Ja, hur många ägg måste de ha var då om det ska vara tre gånger tre? 

Elvira: Tre. 

Läraren: Ja, då blir det tre pingviner som får tre ungar var. Alltså tre gånger tre.  

Emma: Va?!, jag fattar inte. 

Elvira: Okej, vi har tre pingviner och dom får tre ägg var. Hur många blir det tillsammans? 

(skriver ner frågan).  

Emma: Vi kan rita tre pingviner med tre ägg var. 

 

Utifrån ovan nämnda exempel kan vi konstatera att i den här gruppen förekom det nio olika 

typer av handlingar. Det börjar med att Emma bjuder in de andra gruppmedlemmarna till att 

komma på ett passande problem till svaret nio pingviner. Elvira föreslår då en ny idé då hon 

säger tre gånger tre. Hon upprepar sedan det hon sagt samt expanderar sitt argument med att 
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säga att det blir nio, eftersom svaret skulle bli nio pingviner. Elvira ifrågasätter sedan Sams 

resonemang och tillrättavisar Emmas idé genom att hävda att det ska vara multiplikation. 

Läraren påpekar då att även Emmas väg är möjlig men eftersom de valt multiplikation så 

måste problemet framföra det. Elvira omdefinierar då sitt argument och kommer med en ny 

idé genom att föreslå att pingvinerna får ägg. Läraren expanderar Elviras argument genom att 

fråga hur många ägg pingvinerna måste få för att det ska passa till talet tre gånger tre. Elvira 

svarar då tre och läraren omdefinierar argumentet för att visa på att det stämmer genom att 

säga att tre pingviner får tre ungar var, alltså tre gånger tre. Emma förstår inte resonemanget 

mellan Elvira och läraren och begär därmed en förklaring. Elvira förklarar resonemanget 

genom att skriva ner problemet. Emma upprepar resonemanget genom att föreslå att de kan 

rita tre pingviner med tre ägg var.  

 

I nedan beskrivna exempel får tre elever lösa en problemlösningsuppgift där en flicka ska 

köpa glass i kulor och kan välja på 4 olika glassmaker. Eleverna ska ta reda på hur många 

olika sätt kan hon välja sin glass på om ska köpa 2 kulor. Här synliggörs ytterligare ett 

utforskande samtal, där eleverna presenterar uttalanden och förslag som gemensamt 

övervägs, blir tydlig utifrån följande handlingar: bjuder in andra, föreslår nya idéer och 

uttrycker överenskommelse.  

 

Exempel 2: Glassarna (1) 

Minna: Vi börjar med att färglägga och klippa ut några strutar tycker jag. 

Tor: Okej, då ritar jag vanilj- och chokladkulorna. 

Jimmy: Och jag ritar päron och jordgubbe. 

Tor: Hur ska vi nu göra? 

Minna: Ska vi börja med att lägga ut strutarna på bordet? 

Jimmy: Okej och sen så lägger vi kulorna på strutarna. 

Tor: Men vilken kula ska vi börja med? 

Minna: Äsch det spelar ingen roll vi testar och ser om vi får några över (börjar med att lägga 

ut kulorna). 

Tor: Okej, då lägger vi choklad med vanilj, päron och jordgubb och sen ska alla vara med det 

en gång. 

Minna: Nu är vi färdiga 

Jimmy: (räknar de olika kombinationerna på bordet) det finns 6 sätt att kombinera glassarna 

på. 

Tor: Men vänta man kan ju ha två av samma smak med. 

Minna: Ja det kan man ju och man kan ju ha vanilj upp och päron nere i sin strut men man 

kan ju också ha tvärtom vanilj nere och päron uppe. 

Tor: Fast då finns det ju jääättemånga olika sätt hon kan välja på. 

 

Ovanstående exempel präglas av att eleverna under hela processen kommer med nya idéer, 

bjuder in varandra och bygger vidare på varandras idéer. Eleverna tillåts uttrycka sina 

matematiska idéer och gruppen arbetade gemensamt med det matematiska problemet och 

genom att bygga vidare på varandras idéer kom de oftast fram till ett gemensamt svar som 

hela gruppen kunde ställa sig bakom. I exempel 1 resonerade eleverna och byggde vidare på 
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varandras idéer liksom i exempel 2, däremot var Emma och Elvira mer framträdande än Sam 

genom att båda två även försvarade sina egna lösningar. I exempel 2 var alla elever 

framträdande där de under hela processen okritiskt accepterade de andras argument och 

byggde vidare på det.  

 

Sammanfattningsvis kännetecknas de utforskande samtalen av att eleverna interagerar genom 

att engagera sig i varandras idéer men motiverar och rekommenderar även sina egna idéer i 

syfte att nå en gemensam förståelse. Resultatet visar ett gemensamt sökande efter en lösning 

genom samarbete med viljan att delta i skapandet av en förståelse.  

  

4.2 Kumulativa samtal 

Resultatet visar att i en del grupper uppkom det tillfällen då en elev dominerade och tog över. 

Detta visade sig oftast när någon annan elev i gruppen hade svårt att tolka uppgiften eller när 

gruppmedlemmarna var oeniga. I följande exempel får eleverna i grupp om tre en bild på ett 

torn byggt av kuber. Eleverna ska först räkna ut hur många kuber tornet innehåller och i nästa 

uppgift ska de räkna ut hur många kuber de behöver till ett likadant torn, som ska vara sex 

kuber högt istället för fyra som på bilden. Eleverna får tillgång till kuber, papper och penna. 

De blir informerade om att de kan välja vilken strategi de vill.. Eleverna har aldrig utfört 

uppgiften tidigare men kuberna som de fick tillgång till har de arbetat med i andra 

sammanhang. Samtalstypen kumultativt samtal, där information och idéer delas under 

processen att skapa kunskap, blir tydlig utifrån följande handlingarna: nya idéer, ifrågasätter, 

bjuder in, uttrycker oenighet, uttrycker överenskommelse, upprepar och försvarar sin lösning. 

Samtalet är uppbyggt av samarbete, repetitioner och bekräftelse. Deltagarna i samtalet bygger 

positivt men okritiskt vidare på varandras resonemang. 

 

Exempel 3: Tornet 

Läraren: Hur många kuber är det i mitten där den är som högst? 

Milo: 4.  

Läraren: Ja och så ska det vara ett likadant fast med sex kuber i mitten. 

Milo: (tar burken med kuber till sig, bygger en trappa av sex kuber och lägger fram).  

Lina: Men den blir ju samma. 

Milo: Vadå samma? 

Lina: Samma som på bilden. 

Milo: Ja det ska vi ju ha. 

Lina: Nej du har fel, för det ska vara sex kuber högt istället.  

Läraren: Ja precis, nu är det fyra kuber högt i mitten. Tornet ska se likadant ut fast det ska 

vara sex kuber i mitten 

Alla:  Jaha.. (börjar bygga var för sig)  

Lina: Här är 6 stycken till mitten. Sen måste vi bygga en trappa ner (räknar på mitten partiet) 

1,2,3,4,5.. det ska vara fem.. (Alla börjar bygga varsin “pelare” med fem kuber och sätter på 

varje sida om mittpelaren.)  

Victor: Klara! 

Läraren: Okej, ser den ut som på bilden tycker ni?  

Alla: Nej...  
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Lina: Men den har ju trappor ner också, ska vi bygga det också? 

Läraren: Ja. 

 

I exemplet synliggörs hur Milo verkar ha tolkat uppgiften på ett sätt och Lina på ett annat. 

Här går läraren in och upprepar genom att påpeka att tornet ska se likadant ut som på bilden 

men det ska vara sex kuber i mitten. Lina  uttrycker oenighet mot Milos resonemang och 

genom detta ändrar Milo sitt argument vilket således leder till att de börjar bygga individuellt. 

När de sedan är klara har de byggt varsin pelare med fem kuber som de ställer på varje sida 

om mittpelaren. Här ifrågasätter läraren om den verkligen ser ut som tornet på bilden. Först 

tvekar dem men sen är alla överens om att den inte ser ut som på bilden. Det blir tydligt att 

Lina i det här fallet dominerar genom att först komma med en ny idé, sen försvarar hon sin 

lösning och slutligen kommer hon med ytterligare en ny idé. Läraren i det här fallet stöttar 

mycket då eleverna inte riktigt förstår uppgiften, vi kan även se att under flera tillfällen 

fortsätter eleverna individuellt och resonerar inte med varandra. Resultatet visar på ett 

mönster att när eleverna ifrågasätter varandra eller när en elev dominerar leder det ofta till att 

eleverna arbetar individuellt.  

 

I följande exempel visas ännu ett gruppsamtal av kumulativ karaktär, där samtalet är 

uppbyggt av samarbete och bekräftelse, som blir tydligt utifrån följande handlingar: nya 

idéer, uttrycker överenskommelse, förklarar, bjuder in andra, och försvarar sin lösning. 

Uppgiften är samma uppgift som presenteras ovanstående under rubriken utforskande samtal. 

Uppgiften utgörs dock av en annan grupp med elever. 

 

Exempel 4: Glassarna (2) 

Moa: okej ska vi börja med att klippa ut alla kulor och strutar? 

Viggo: ja det gör vi. (de klipper gemensamt ut glassarna) 

Alfred: men hur ska vi göra nu? 

Moa: vi lägger dem här på bordet och så börjar vi att lägga ut alla kulor med vanilj med alla 

päron. 

Alfred: okej och sen kan vi ta choklad och vanilj? 

Moa: nej jag tycker vi tar jordgubbe och päron för det är mycket godare 

Alfred: okej då tar vi jordgubbe och päron 

Viggo: men hålla vänta man kan ju även ta två jordgubbe 

Alfred: ja smart 

Viggo: Moa vad tycker du ska vi ta två jordgubbe eller två päron? 

 

I ovanstående exempel accepterar eleverna varandras idéer och resonemang direkt utan 

ytterligare granskning eller ifrågasättande vilket kännetecknar de kumulativa samtalen. 

Samtalet utgörs av en öppen stämning där samtliga elever får komma till tals. Däremot visar 

resultatet att en elev är mer dominant än de andra. 

 

Sammanfattningsvis interagerar eleverna genom ett kumulativt samtal där eleverna bygger 

positivt men okritiskt vidare på varandras resonemang. Eleverna uttrycker sina matematiska 

idéer men däremot utmanades och ifrågasattes inte dessa idéer fullt ut av övriga 
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gruppmedlemmar. Båda samtalen visar att en elev dominerar och tar för sig mer än de övriga 

gruppmedlemmarna antingen genom att eleverna ifrågasätter varandra och försvarar sina 

lösningar eller intog en elev ledarrollen genom att eleverna samarbetar och resonerar 

tillsammans. 

 

4.3 Debatterande samtal 

Slutligen har vi identifierat ytterligare ett viktigt resultat utifrån analysen av vår empiri, där 

eleverna inte resonerar och samarbetar utan bara kommunicerar med varandra. I nedan 

beskrivna exempel ser vi tydligt exempel på detta när eleverna ger exempel efter exempel och 

motiverar inte sina argument. Eleverna skulle här lösa en problemlösningsuppgift i grupp om 

tre stycken. De skulle välja ett tal av 4 att arbeta med, talen som gavs var 64, 75, 86, 92 och 

de skulle utföra uppgiften likaså här med en mattetankekarta. De fick tillgång till kuber och 

klossar och det konkreta materialet är känt för eleverna sedan tidigare.  

Samtalstypen debatterande samtal, där eleverna är beredda på att försvara sina egna 

argument vilket resulterar i att de inte drar lärdom av varandras resonemang, blir tydlig 

utifrån följande handlingar: nya idéer, bjuder in, ifrågasätter, uttrycker oenighet, uttrycker 

överenskommelse samt försvarar sin lösning. Ett påstående bemöts med ett kontrande i 

debattform och diskursen karaktäriseras av oenighet.  

 

Exempel 5: Mattetankekarta 

Marcus: Hur ska sagan vara? 

Hanna: Det ska vara 92. 100 minus 8. Det var 100 sniglar och och 8 försvann. 

Marcus: Nej, nej, nej det var 100 bilar sen krocka 8. Sen var det 92 kvar. 

Hanna: Vänta lyssna här, såhär gör vi. Det var 100 sniglar sen kom det en människa som 

trampade ner 8 sniglar och då var det 92 stycken kvar. 

Marcus: Men han ser väl 100? 

Jonas:  Ja det ser han. 

Hanna: Dem kanske var på olika ställen vem vet. 

Marcus; Nej inte så, det var en 100 bandy sen var det någon som svinga upp klubban så att 8 

personer svimmade. Sedan var det bara 92 st kvar. 

Jonas: JA! Bandy vi tar bandy, ska vi spela det på rasten?  

Hanna: Hörni, det ska låta rimligt. Det ska vara rimligt. Det var 100 kakor i en burk sen kom 

det en liten Milo och åt upp 8 stycken, ska vi skriva så?... Glöm inte att kameran är på och att 

läraren ska titta på filmen sen. 

 

Eleverna kommer här med nya idéer men ingen håller fast vid sin idé utan ändrar sina 

argument gång på gång. Vi kan se att Marcus till en början bjuder in de andra eleverna till att 

komma på hur sagan ska vara. Hanna kommer då med en ny idé men under flera tillfällen 

uttrycker Marcus oenighet med Hannas förslag då han avfärdar dem och istället ger nya 

förslag på problem. Marcus ifrågasätter även rimligheten i Hannas förslag och Jonas verkar 

vara enig. Hanna försöker då försvara sitt argument men Marcus kommer då med ytterligare 

en ny idé. Hanna uttrycker slutligen vikten av att det ska låta rimligt och ger ytterligare en ny 

idé. Hon påminner även de andra om att läraren ska titta på filmen som spelas in.  
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Utifrån ovan exempel kan det även tolkas som att eleverna rättar varandra vilket dom till viss 

del gör när de är oeniga men vi upplever att detta beror på hur de interagerar med varandra. I 

detta fall upplever vi att eleverna pratar med varandra men frågan är om de verkligen lyssnar 

på varandra. Eleverna i studien diskuterar det matematiska problemets innehåll men likaväl 

kan de sväva iväg och prata om sådant som ska hända nästkommande rast. De påminner även 

varandra om kamerans närvaro genom att poängtera att läraren kommer att se detta sen. En 

tolkning om en antydan till att de ska fokusera på uppgiften.  

 

Sammanfattningsvis saknas ett gemensamt resonemang i ovan beskrivna exempel och 

eleverna kommunicerar mest med varandra. Eleverna interagerar genom ett debatterande 

samtal, där eleverna är beredda på att försvara sina egna argument och drar inte lärdom av 

varandras resonemang. I detta fall fallerar samarbetet i syfte att nå en gemensam idé eller 

lösning. Förutsättningar för samarbete genom interaktion och konkret material finns men trots 

intentionen att eleverna ska samarbeta visar resultatet en bristfällighet då eleverna inte 

resonerar tillsammans utan fokuserar på sina individuella lösningar och försvarar dom till 

varje pris. Det vill säga gruppen enades inte om en lösning och normativa uttalanden såsom 

“Nej inte så” eller “såhär gör vi” kunde urskiljas. 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

För att knyta an till vår forskningsfråga Vilka olika samtalstyper blir tydliga genom elevers 

interaktionshandlingar när de löser matematiska problem grupp? framkom det i analysen av 

empirin att samtalstyperna utforskande samtal, kumulativa samtal samt debatterande samtal 

blev tydliga genom studiens analysverktyg som består av 13 handlingar. Kvalitén av 

resonemanget kunde variera mellan de olika grupperna men även således inom gruppen. 

Överlag befann sig eleverna någonstans mellan det kumulativa samt debatterande 

matematiska samtalet, där en interaktion mellan eleverna kunde synliggöras och de byggde 

för det mesta vidare på varandras resonemang för att nå en gemensam lösning. Däremot 

kunde empirin urskilja att samtal ”bredvid” varandra kunde förekomma under arbetet med 

den matematiska uppgiften. Samtal kunde även föras om sådant som inte berörde den aktuella 

uppgiften. Resultatet visade att elevernas resonemang kring uppgiftens karaktär och lösning 

kunde variera under arbetes gång. Allt som oftast inleddes i ett gemensamt resonemang kring 

hur de skulle lösa uppgiften, där de sedan byggde vidare på varandras idéer. En elev kunde en 

bit in i arbetet, ge förslag på något som de resterande gruppmedlemmarna inte alls höll med 

om eller förstod. Beroende på hur eleverna uttryckte att de höll med eller inte höll med samt 

förstod resonemanget kunde samtalet antingen leda till att de gemensamt byggde upp ett 

resonemang, en elev dominerade eller att resonemanget försvann och togs över av endast 

kommunikation. Trots att eleverna gavs förutsättningar för samarbete genom interaktion och 

konkreta material så tenderade samarbetet att fallera i några fall.  

 

5. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras den här studiens resultat i förhållande till litteratur och tidigare 

forskning som presenterats i bakgrunden. Därefter förs en diskussion kring studiens metodval 

och ytterligare aspekter som kan ha påverkat vårt resultat kommer även diskuteras.. 
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Diskussionen mynnar slutligen ut i en slutsats som följs av eventuella förbättringar och 

förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Utgångspunkt för resultatdiskussionen är studiens syfte att bidra med kunskap om hur 

lågstadieelever resonerar med varandra när de arbetar med matematiska problemlösningar i 

grupp. Följande kapitel kommer att spegla innehållet av sammanfattningen i resultatkapitlet 

och diskuteras utifrån Mueller, Yankelewitz och Mahers (2012) och Langer-Osuna och 

Avalos (2015) 13 begrepp. Även Mercer, Dawes, Wegerif och Sams (2004) tre samtalstyper 

debatterande, kumulativa och utforskande som synliggörs i analysen kommer att diskuteras 

med utgångspunkt i de 13 handlingarna. Därefter kommer en diskussion föras gällande olika 

typer av resonemang eleverna tillämpar och hamnar i när de arbetar tillsammans i grupp. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att olika samtalstyper blir tydliga när eleverna 

interagerar i grupp med matematiska problem. Allt som oftast inleddes arbetet genom att en 

elev presenterade sin idé för de andra gruppmedlemmarna. Beroende på hur feedbacken gavs 

och bemöttes kunde samtalet antingen leda till att de gemensamt byggde upp ett resonemang 

och nådde en gemensam lösning, där eleverna interagerade genom ett utforskande samtal. 

Eleverna integrerade således genom att de byggde vidare på varandras resonemang där dock 

en elev var dominant, vilket kan kategoriseras som ett kumulativt samtal i gruppen. Slutligen 

integrerade eleverna genom en debatterande samtalsform där resonemanget försvann och togs 

över av endast kommunikation. Överlag befann sig eleverna någonstans mellan det 

kumulativa samt debatterande matematiska samtalet, där en interaktion mellan eleverna 

kunde synliggöras och de byggde för det mesta vidare på varandras resonemang för att nå en 

gemensam lösning.  

 

Vi kunde även urskilja det som Bergqvist et al. (2009) belyser där matematiska resonemang 

innebär undersökande verksamheter som att hitta mönster, förbättra, formulera och undersöka 

hypoteser i de flesta samtalen. Utifrån resultatet kunde däremot samtal ”bredvid” varandra 

urskiljas under arbetet med den matematiska uppgiften, samt samtal kunde även föras om 

sådant som inte berörde den aktuella uppgiften vilket blir tydligt genom de debatterande 

samtalen. Vi ställer oss frågan om detta kan bero på att eleverna inte arbetar med 

grupparbeten i den mån som behövs för att därmed utveckla elevers resonemangsförmåga 

samt att lyssna och ta varandras perspektiv. Kutnick, Otan och Berdondini (2008) poängterar 

att grupparbeten sällan används som arbetsmetod på lågstadiet då lärarna anser att 

problematiken ligger i att det är svårt att organisera det samt att eleverna inte klara av att 

arbeta självständigt i grupp utan vägledning av läraren. De menar således att eleverna inte fått 

träna sin sociala kompetens och förmåga att arbeta självständigt i tillräcklig utsträckning. 

Genom att vi tagit del av tidigare forskning som lyfter resonemangets positiva effekter kan vi 

konstatera att elever i större mån behövde arbeta med gruppuppgifter som främjar deras 

resonemang och möjlighet till samspel i grupp. Jäder (2015) stärker detta resonemang och 

poängterar att mer forskning kring hur resonemangsförmågan uppfattas, behandlas och 

undervisas i grundskolan skulle kunna bidra till en mer utvecklad syn på matematiken.  
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Resultatet visar även att Mueller et al. (2012) samt Langer-Osuna och Avalos (2015) begrepp 

är tillämpbara i matematiska samtal på lågstadiet. För att en lärare ska kunna hjälpa eleverna 

att befinna sig i en samtalstyp som utvecklar resonemangsförmågan anser vi att det första 

steget är att kunna kategorisera och känna till handlingarna som ligger till grund för de olika 

samtalstyperna. Det finns tydliga likheter mellan Mueller et al. (2012) tre handlingar  bygga 

vidare på varandras resonemang, ifrågasätta och tillrättavisa och Mercer et al. (2004) tre 

samtalstyper debatterande, utforskande samt kumulativa samtal. Resultatet av denna studie 

visar att bygga vidare på varandras idéer och resonemang förekommer, i olika grad, både i 

det utforskande samt kumulativa samtalet. Tillrättavisa förekom enbart i det utforskande 

samtalet medan ifrågasätta förekom i alla Mercers tre samtalstyper. Studiens resultat visar att 

i de samtal som är utforskande samt kumulativa, fokuserar eleverna på att skapa och nå en 

gemensam lösning på de matematiska problemen. Likheter gällande konstruktion av 

gemensamma strukturer och medvetande kan urskiljas med Martins, Tower och Piries (2006) 

studie där samma idéer och mål eftersträvades av samtliga gruppmedlemmar.  

 

Utifrån analysen av det kumulativa samtalet kunde vi urskilja att elevernas samtal var av 

tillåtande karaktär. Vi anser att detta kan bero på att när eleverna accepterande varandras 

resonemang och idéer utan ytterligare granskning konstruerades ett samförstånd och ett 

trevligt klimat i gruppen. Analysen visar på att det tillåtande klimatet resulterar i att alla 

vågade dela med sig av sina idéer och tankar i gruppen och ingen upplevdes tvungen att 

försvara sina tankar. Däremot visar resultatet att en problematik kan urskiljas utifrån en 

matematisk synpunkt gällande att felaktiga lösningar görs när eleverna okritiskt bygger 

vidare på varandras resonemang utan att granska varandras bidrag. Det vill säga eleverna 

tillåts uttrycka sina matematiska idéer men däremot utmanades och ifrågasattes inte dessa 

idéer fullt ut av övriga gruppmedlemmar, vilket i sin tur resulterade i att en elev dominerade 

och tog för sig mer än de andra gruppmedlemmarna. Vi ställer oss dock frågan om det 

klimatet ligger till grund för att eleverna inte vill ifrågasätta den “dominanta” eleven med risk 

för dålig stämning och ovänskap. Det fanns även tillfällen då en elev inte var särskilt 

framträdande i samtalen utan höll med en talare. Detta kan bero på en rad olika faktorer men 

ett antagande är att det beror på den “dominanta” eleven vars inflytande kan vara hög bland 

de andra gruppmedlemmarna och de vill kanske således hålla en god stämning i gruppen. 

Langer-Osana och Avalos (2005) talar om något som kallas för “save face” vilket definierar 

en strategi och innebär en önskan att undvika förödmjukelse för att bevara sitt rykte. 

Ytterligare ett antagande är att detta kan vara det som skedde i exempel 4, där bland annat en 

elev höll med en annan elevs idéer men var själv inte framträdande i resonemanget. Det är 

inget som säger att utfallet i samtliga fall är resultatet av “save face” men eftersom vi har 

kännedom av eleverna kan vi tänka oss att det kan stämma i detta fall. 

 

För att undvika felaktiga lösningar samt att det matematiska resonemanget främjas i gruppen 

bör eleverna gå från det kumulativa samtalet till att nå en mer utforskande karaktär på 

samtalet. I dessa samtal visade resultatet att eleverna presenterade ett resonemang eller en idé 

som sedan anpassades utifrån kamraternas förslag och den feedbacken som gavs. När 

kamraterna inte förstod kompletterades förklaringen med andra ord. De utforskande samtalen 

visade även här på en god stämning där alla fick komma till tals. Eleverna engagerade sig i 
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varandras idéer men motiverade och rekommenderade även sina egna idéer i syfte att nå en 

gemensam förståelse. Vi ser ett gemensamt sökande efter en lösning genom samarbete med 

viljan att delta i skapandet av en förståelse. I likhet med Sjöbloms (2015) resultat synliggörs 

att en god kommunikation förekom i de utforskande samtalen där eleverna lyssnade på 

varandras avsikter, resonerade och samarbetade. En problematik som kan urskiljas är att när 

eleverna i gruppen inte hängde med i det matematiska resonemanget tenderar de att hamna i 

ett kumulativt eller debatterande samtal där resonemanget inte står i fokus för gruppsamtalet 

kring den matematiska uppgiften.  

 

Resultatet visar att elevernas resonemang förekom minst i samtal som var av debatterande 

karaktär. En eller flera elever påbörjade oftast en individuell idé som således resulterade i att 

försvara den till varje pris och tog inte åt sig av kamraternas respons. Istället för att förtydliga 

förklaringen eller anpassa idé och resonemanget till gruppens åsikter bemöttes det med 

normativa korta uttalande såsom ”Vänta lyssna här ” eller “ så här gör vi”. Eleverna 

kommunicerade enbart med varandra och det gemensamma resonemanget hamnade i 

skymundan. Att lära av varandra genom det sociala samspelet, vilket Berry och Sahlberg 

(2006) lyfter fram vikten av, tenderade att hämmas i detta typ samtal. I vissa fall fallerade 

samarbetet helt i de debatterande samtalen och interaktionen bestod av att upprepa sina 

ställningstagande. I Sjöholm (2015) studie framkommer att en en god kommunikation och 

samspel förekommer i grupper där eleverna lyssnar på varandras avsikter, resonerar och 

samarbetar tillsammans. För att eleverna därmed ska kunna ta sig ur denna samtalstyp är det 

viktigt att läraren ger stöttning och vägledning. 

 

Ett mönster har även synliggjorts där vi ser att de kumulativa och de debatterande samtalen 

ofta leder till att eleverna löser uppgifterna individuellt. Vi kan även se att när eleverna 

ifrågasätter och tillrättavisar varandra visas samma upplösning. Vi ställer oss därmed 

frågande till vad detta kan bero på och har en teori att det kan bero på klassrumsklimatet. Att 

eleverna inte är vana vid att lösa problemlösningsuppgifter i grupp. Ytterligare en teori är att 

de kanske inte vågar att resonera och stå upp för sina resonemang för att de inte har fått träna 

på det. För att eleverna ska kunna tillrättavisa och ifrågasätta varandra utan att någon tar illa 

upp, krävs det att eleverna är bekväma med varandra och vet hur de ska föra resonemang. 

Langer-Osuna och Avalos (2015) stärker detta resonemang och poängterar att en faktor som 

påverkar utfallet av resonemang är huruvida klassrumsklimatet präglas av att eleverna endast 

vill försvara sina resonemang.  

 

Tidigare forskning har visat betydelsen av att uppgiftens karaktär är avgörande för om det blir 

gynnsamma matematiska samtal och resonemang i gruppen. Martins, Towers & Piries (2006) 

menar att uppgiften måste vara av öppen karaktär där ingen given metod finns utan 

möjliggöra en variation av lösningar. Ytterligare tolkning är att svårighetsgraden på uppgiften 

har betydelse för resonemangsförmågan vilket Mueller, Yankelewitz och Mahers (2014) samt 

Hunter (2017) poängterar och belyser det faktum att ju högre svårighetsgraden på uppgiften 

är desto lättare är det att föra lämpliga resonemang. Om uppgiften är utmanande och har hög 

svårighetsgrad måste eleverna ta stöd av varandra för att komma fram till ett gemensamt 

resonemang och eleverna tvingas således till att resonera och för matematiska idéer. Däremot 
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poängterar Martins, Towers och Piries (2006) att uppgiften inte får vara för utmanande så 

eleverna tappar lusten att engagera sig att lösa uppgiften. Därav har läraren en viktig roll att 

välja lämpliga uppgifter som passar alla i gruppen. I kumulativa samtal kan det ha varit så att 

uppgiften var matematiskt lämplig för den ena eleven men inte för den andra och med det i 

beaktning kan de förklara varför vissa inte når ett utforskande samtal. En annan anledning 

kan vara att det skiljde så pass mycket mellan elevernas förståelse att den ena eleven tog över 

och blev dominant i samtalet av gruppuppgiften. Samtalets typ är troligtvis en konsekvens av 

nivån på uppgiften. För att nå ett bra utforskande samtal gäller det att överväga uppgiftens 

karaktär samt utformningen på grupperna. I exempel 3 kan vi tydligt se att uppgiften tolkades 

olika av eleverna i gruppen. Även detta kan bero på uppgiftens utformning då eleverna skulle 

bygga tornet de såg på bilden och sedan ett liknande torn som på bilden fast med sex kuber 

högt istället för fyra. Vi är nu i efterhand medvetna om att när de skulle bygga ett liknande 

torn som var sex kuber högt kan eleverna ha tolkat det som att det var en helt annan uppgift. 

Det är därför av stor vikt att läraren granskar uppgifterna noga och gör de tydliga så att inte 

det är en faktor till det bristande resonemanget. Uppgiften ska vara utmanande men inte 

missvisande. 

 

Avstånd mellan elevernas kunskap i grupperna är något som Martins, Tower och Piries 

(2006) menar kan skapa obalans då alla i gruppen inte kan bidra till det gemensamma 

resonemanget. Gruppens gemensamma resonemang kan hämmas av stora skillnader i 

gruppens matematiska kunskaper. Däremot i vissa fall tjänade elever som parades ihop med 

kamrater som var mer kunnande på detta då de kunde få uppgiften förklarad och få syn på 

nya lösningsmetoder. Dessa samtal blev dock kumulativa då den eleven okritiskt accepterade 

den andra elevens idéer. Genom att blanda elever med olika kunskapsnivåer kan vara 

gynnsamt men för att utmana elever med hög kunskapsnivå kan det dessutom vara gynnsamt 

att ibland skapa grupper utifrån liknande kunskapsnivåer där deras idéer kan utmanas. 

Gruppen skulle därigenom kunna framföra mer avancerade lösningar än om en elev i gruppen 

måste ta på sig något av en lärarroll.  

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat elevernas resonemang i gruppen är elevernas 

uppfattning om matematik. Om eleverna likt Jansens (2008) resultat uppfattar diskussioner i 

matematiken som skrämmande kan de genom att prata om annat eller tramsa undvika 

diskussionen istället för att försöka delta och riskera att ha fel. Huruvida ett samtal blev 

debatterande, kumulativt eller utforskande kan även ha påverkats av uppfattningen kring 

matematik som antingen rätt eller fel. När elevernas argument och idéer utmanades av någon 

annan elev valde några att bemöta genom att förtydliga och förklara eller genom att försvara 

och upprepa. Om eleverna försvarade eller upprepade sin idé kan det tolkas som ett påhopp 

på elevens kunskap istället för att se det som en invit till samtal och resonemang.  

 

5.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer studiens metod att diskuteras. Syftet är att granska studiens 

tillförlitlighet, överförbarhet och trovärdighet. Med detta i åtanke kommer en kritisk 

reflektion kring valet av metodansats, analytiskt verktyg och insamlingsmetod att föras. 
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Den här studien av en kvalitativ ansats där analysen och insamlandet av empirin skett genom 

videodokumentationer. Som tidigare nämnts i metodavsnittet medförde detta att vi kunde se 

om de filmade sekvenserna flera gånger samt analysera elevers interaktioner, resonemang, 

kroppsspråk och hur eleverna fysiskt laborerade med materialet. Videoinspelning är ett 

effektivt och användbart hjälpmedel samt höjer trovärdigheten på studien. Inspelningen 

synliggör information och detaljer i vår studie som annars hade kunnat passera obemärkt 

(Bjørndal, 2005). Vi har tagit hänsyn till i analysen av materialet att videoinspelningen inte är 

en exakt kopia av verkligheten vilket även Lindgren (2012) poängterar. Saker som har hänt 

innan dokumentationen startade samt saker som händer eller sägs runt omkring men som inte 

tas upp av inspelningen kan inverka på elevernas samtal. Vår tolkning kommer således att 

färgas av våra subjektiva uppfattningar av det vi granskar på videodokumentationen. Med 

syfte till att försöka undvika subjektivitet och öka tillförlitligheten har den insamlande 

empirin studerats och granskats tillsammans av oss forskare, med avsikt att resultatet inte 

skulle kunna färgas av forskarens intention gällande elevers kunskaper och förmågor utanför 

samtalskontexten.  

 

Ytterligare en problematik som synliggjordes när empirin studerades var Ipadens placering i 

klassrummet. När Ipaden filmade utifrån en stationär plats i klassrummet med syfte att fånga 

alla elever under en och samma frekvens kan det dock ses som en nackdel eftersom 

filminspelningen inte följde med när eleverna rörde sig i rummet. Ljudet av elevernas samtal 

fortsatte att dokumenteras däremot vad eleverna visade för varandra tappades. Det var således 

även problematiskt att alltid uppfatta vad som sas eftersom ipaden stod en bit ifrån, såsom när 

en elev satt med handen för munnen eller i stunden försvann bakom en annan elev. Endast de 

delar av samtalen som var tydliga har presenterats i studien och en slutsats kan därmed dras 

gällande att dessa otydliga sekvenser skulle kunnat styrka det resultat som presenterats i 

studien eller visat på ytterligare intressanta aspekter kring det aktuella ämnet. Bjørndal (2013) 

belyser det faktum att videokamerans närvaro kan distrahera eleverna i en studie, vilket i 

många skeenden blev uppenbart i den insamlande empirin. Med detta i åtanke hade kanske 

samtalen sett annorlunda ut ifall Ipaden inte varit närvarande. 

 

Intressant är huruvida eleverna i studien såväl diskuterar det matematiska problemets innehåll 

men likväl kunde sväva iväg och prata om sådant som kunde hända nästkommande rast. 

Detta bekräftar det faktum att Ipaden inte tvunget behöver ha en inverkan på alla skeenden 

som dokumenterats, utan att ipaden faktiskt kan glömmas bort när samtalet fortgår eller under 

vissa delar i samtalet. Trots att både positiva och negativa aspekter synliggjorts gällande 

videoinspelningen ansågs denna dokumentationsmetod vara av vikt för studiens 

genomförande, eftersom data vid upprepade tillfällen kunnat granskats. Samtalet blev således 

lättare att följa när eleven som talar syns på videon. Vid ljudinspelning kan elevers röster 

uppfattas som lika och utan ansiktsuttryck som stöd i tolkningen kan det som sägs uppfattas 

annorlunda. Med sin detaljrikedom har videon hjälpt till att forma det resultat som diskuterats 

i diskussion i föregående avsnitt. 

 

Utöver videokamerans påverkan på elevers prestationer i gruppsamtalen, fick eleverna 

dessutom förhålla sig till den tid som var avsatt till uppgiftens genomförande. Tiden är alltid 
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en aspekt att ha med i beräkningen, så även fallet gällande elevernas samtal i 

gruppuppgifterna. Hade studien därmed utförts i klasser under en längre period hade möjligen 

ett annat resultat kunnat uppnåtts. Tidsaspekten kan således även ha påverkat hur utförligt 

eleverna resonerade kring olika uppgifter i samtalen. Trots detta speglar bristande 

tidsförhållanden den verklighet som överlag existerar i skolans värld. Resultatet av denna 

studie har följaktligen dokumenterats i den vardagliga kontexten, vilket således gör den 

användbar i den allmänna skolverksamheten och därmed har studien en hög överförbarhet. 

 

Arbetsgruppers konstellationer är ytterligare en aspekt som påverkar skeenden i den allmänna 

skolverksamheten. Eftersom vetenskapsrådets etiska principer (2002) har agerat 

utgångspunkt gällande hur denna studie genomförts, fick enbart gruppsamtal filmas utifrån de 

elever som godkänt medverkan och därför grupperades eleverna efter huruvida de godkänt 

medverkan eller inte. Eftersom bortfallet inte kan sägas utgöra något annat än slumpmässiga 

elever samt att alla typer av individer finns representerade i insamlad data, borde inte detta ha 

påverkat hur filmade samtalsgrupper presterade. Däremot kan utfallet av denna studie 

påverkats av den slumpmässiga sammansättningen av grupperna. Resultat hade kunnat se 

annorlunda ut om eleverna exempelvis nivågrupperats. Sociala förutsättningar som att 

medvetet gruppera eleverna med en bästa kompis hade även kunnat påverka deras förmåga 

att diskutera och samarbeta och resulterat i att somliga elever vågat ta mer plats i gruppen. 

Denna studie anses användbar för skolans verksamma personal eftersom skolverksamhetens 

vardag och verklighet speglas av studiens resultat. Eftersom gruppkonstellationerna har valts 

ut slumpmässigt gör även det att studien har en hög överförbarhet då studien kan göras på 

vilka grupper som helst. 

 

Utfallet av denna studie kan ha påverkats av valet av analysmetod, eftersom en annan 

analysmetod än de valda teorierna skulle kunnat synliggöra andra företeelser i empirin. 

Eftersom studien utgått från givna teorier har analysen däremot haft en tydlig struktur och 

riktning att förhålla sig till. Vår studie kan även bekräfta att de använda ramverkens begrepp 

är användbara vid resonemang vid matematiksamtal. Bryman (2011) belyser att det är enkelt 

att beskriva kodningen samt hur urvalet har gjorts utifrån en innehållsanalys. Däremot belyser 

han problematiken gällande genomförandet av en objektiv innehållsanalys, eftersom 

forskaren som analyserar den insamlande empirin tvingas göra egna tolkningar gällande vad 

som förekommer i det aktuella materialet. Kodningen kommer således färgas av våra 

erfarenheter och sociala kontext vilket kan påverka vår studies överförbarhet och 

tillförlitlighet. Vår studies reliabilitet stärks av en noggrann beskrivning hur tillvägagångssätt 

gått till och vad resultatet kodats utifrån. Även om resultatet inte blir exakt samma bör 

studien kunna återskapas där ett liknande resultat uppnås och därav kan även detta bidra till 

en hög överförbarhet. 

 

För att en studie ska vara trovärdig eller inte finns det en rad olika faktorer som kan påverka. 

Eftersom vi som författare är kända av eleverna sedan tidigare, då vi genomfört våra 

verksamhetsförlagda utbildningar i klasserna kan det diskuteras kring huruvida denna roll 

påverkat resultatet av genomfört forskning. Kanske hade empirin således kunnat se 

annorlunda ut ifall elevernas relation till oss inte hade funnits. Att bedriva forskning i mer än 
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en miljö ger större insyn i hur beteenden påverkas av miljö och olikheter i tänkande, vilket 

har utförts i denna studie. Däremot är resultatet i studien utformat utifrån de elever vi arbetat 

med och vi är medvetna om att resultatet enbart kan ställas i relation till den empiri vi valt att 

ta med. 

 

6. Slutsats och implikationer 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lågstadieelever resonerar med varandra 

när de arbetar med matematiska problem i grupp. Vår frågeställning Vilka olika samtalstyper 

blir tydliga genom elevers interaktionshandlingar när de löser matematiska problem grupp? 

I detta avsnitt diskuteras de centrala slutstser som dragits efter analys av empirin i ljuset av 

den tidigare forskning som presenterades i bakgrunden. I denna studie är tre slutsatser särskilt 

framträdande: 

 

- Elevers interaktionshandlingar och samtal kan se ut på olika sätt. Eleverna resonerar 

och bekräftar likväl som de ifrågasätter och bygger vidare på andras resonemang.  

- Eleverna befann sig överlag mellan de kumulativa och de debatterande samtalen. För 

att eleverna ska kunna nå ett utforskande samtal behöver läraren stötta och ge 

vägledning. 

- Betydelsen av uppgiftens karaktär är avgörande om det blir gynnsamma matematiska 

samtal och resonemang i gruppen. Om uppgiften är utmanande desto lättare är det att 

föra lämpliga resonemang. Eleverna måste således ta stöd av varandra för att komma 

fram till ett gemensamt resonemang. 

 

Med den här studien vill vi bidra med mer forskning kring hur resonemangsförmågan 

uppfattas, behandlas och undervisas för att på så sätt bidra med en mer utveckla syn på 

matematiken. Lärare behöver se exempel på hur elever resonerar och vilka skillnader olika 

resonemang kan ha utifrån olika handlingar och samtalstyper för att på så sätt känna sig mer 

bekväma i att implementera det i sin undervisning. Eftersom resonemangsförmågan har en 

betydande roll för det matematiska kunnandet och därmed kan ses som en grund till elevers 

matematiska förståelse kan vår studie bidra med kunskap och konkreta förslag gällande hur 

elever resonerar och samtalar i grupp kring matematiska problem. För vidare kunskap om 

resonemangsförmågan behöver studier med fokus på lärarens stöttning i samtalen göras och i 

synnerhet hur lärare kan stötta eleverna i att oftare hamna i de utforskande samtalen. 

Eftersom läroboken inte utvecklar elevernas resonemang är vår förhoppning att vår studie 

leder till att verksamma lärare alltmer kan frångå en läroboksbunden undervisning och satsa 

mer på grupparbeten där eleverna för matematiska resonemang kring 

problemlösningsuppgifter. 
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Bilagor   

    

Bilaga 1 

Problemlösningsuppgifter 

  

1. Pingvinerna  

Eleverna får i grupp en fyrfältare eller “mattetankekarta” där de ska lösa problemet:  

Svaret är 9 pingviner, vad är problemet? 

Uppgiften ska lösas med mattespråk, räknesaga, rita en bild och konkret material.  

 

2. Glassarna 

1. Lisa ska köpa glass i kulor och kan välja på fyra olika smaker: Choklad, vanilj, jordgubb 

och päron. Hon vill ha en strut med två kulor. På hur många olika sätt kan hon välja sin 

glass? 

2. Det finns 6 smaker i glasskiosken: blåbär, citron, apelsin, lakrits, hallon och polkagris. Lisa 

vill ha en strut med 2 kulor. 

A) På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? 

B) Hitta på ett eget liknande problem. Låt din kamrat lösa uppgiften. 

 

3. Tornet 

1. Hur många kuber behövs för att bygga tornet på bilden? 

2. Hur många kuber behövs för att bygga ett liknande torn som är 6 kuber högt? 

3. Hur många kuber behövs  för att bygga ett liknande torn som är 10 kuber högt? 

4. Hitta på ett eget liknande problem. Låt din kamrat lösa uppgiften! 

  

4. Mattetankekarta  

Eleverna får i grupp om 3 personer välja ett tal av 4 att arbeta med. Talen som ges är 64, 75, 

86, 92. De ska sedan utföra uppgiften med hjälp av en matte tankekarta. Det vill säga lösas 

med mattespråk, räknesaga, rita en bild och konkret material.  
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Bilaga 2 

Etikblankett 

  
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2018 

kommer student/er som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 

praktikperiod i klassen. Studenten/studenterna kommer att hålla i större delen av 

undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att 

genomföra ett utvecklingsarbete. Arbetet handlar om….fyll på….. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 

innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 

utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt betona att 

förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera 

sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig) 

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

  

Datum  

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 3 - Transkriberingar 

 

Exempel 1 

Uppgift: Pingvinerna 

Emma: “Okej, svaret är nio pingviner. Vad är problemet? Vad ska vi ta? 

Elvira:  Tre gånger tre. Vem vill rita? Tre gånger tre blir nio. 

Emma: Vad ska vi rita, har ni något förslag?... Vi har tre pingviner, sen får vi några till. Hur 

många till?  

Sam: 1000 

Elvira: Funkar det? 

Emma: Kan vi göra så att vi har tre pingviner så kommer sex till? 

Elvira: Men det är ju tre gånger tre. 

Läraren: Det kan ni göra men då blir det addition, nu har ni ju valt multiplikation. 

Elvira: Okej, vi har tre pingviner, och sen så… 

Emma: Och sen.. får vi sex.. nej. 

Sam: Och sen får dom ägg? (tittar på läraren) 

Läraren: Ja, hur många ägg måste de ha var då om det ska vara tre gånger tre? 

Elvira: Tre. 

Läraren: Ja, då blir det tre pingviner som får tre ungar var. Alltså tre gånger tre.  

Emma: Va?!, jag fattar inte. 

Elvira: Okej, vi har tre pingviner och dom får tre ägg var. Hur många blir det tillsammans? 

(skriver ner frågan).  

Emma: Vi kan rita tre pingviner med tre ägg var. 

 

Exempel 2  

Uppgift: Glassarna  

Minna:Vi börjar med att färglägga och klippa ut några strutar tycker jag. 

Tor: Okej då ritar jag vanilj och chokladkulorna. 

Jimmy: Och jag ritar päron och jordgubbe. 

Tor: Hur ska vi nu göra? 

Minna: Vi börjar med att lägga ut strutarna på bordet. 

Jimmy: Okej och sen så lägger vi kulorna på strutarna. 

Tor: Men vilken kula ska vi börja med? 

Minna: Äsch det spelar ingen roll vi testar och ser om vi får några över (Minea börjar med att 

lägga ut kulorna). 

Tor: okej då lägger vi choklad med vanilj, päron och jordgubbe och sen ska alla vara med det 

en gång. 

Minna: nu är vi färdiga (säger Minea efter en stund) 

Jimmy (Jalal räknar de olika glasskombinationerna som de har placerat framför sig på bordet) 

det finns 6 sätt att kombinera glassarna på. 

Tor: men vänta man kan ju ha två av samma smak med. 

Minna: ja det kan man ju och man kan ju ha vanilj upp och päron nere i sin strut men man 

kan ju också ha tvärtom vanilj nere och päron uppe. 

Tor: fast då finns det ju Jääääätttttte många olika sätt hon kan välja på. 

 

Exempel 3 

Uppgift: Tornet 

 

Läraren: Hur många kuber är det i mitten där den är som högst? 
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Milo: 4.  

Läraren: Ja och så ska det vara ett likadant fast med sex kuber i mitten. 

Milo: (tar burken med kuber till sig, bygger en trappa av sex kuber och lägger fram).  

Lina: Men den blir ju samma. 

Milo: Vadå samma? 

Lina: Samma som på bilden. 

Milo: Ja det ska vi ju ha. 

Lina: Nej du har fel, för det ska vara sex kuber högt istället.  

Läraren: Ja precis, nu är det fyra kuber högt i mitten. Tornet ska se likadant ut fast det ska 

vara sex kuber i mitten 

Alla:  Jaha.. (börjar bygga var för sig)  

Lina: Här är 6 stycken till mitten. Sen måste vi bygga en trappa ner (räknar på mitten partiet) 

1,2,3,4,5.. det ska vara fem.. (Alla börjar bygga varsin “pelare” med fem kuber och sätter på 

varje sida om mittpelaren.)  

Victor: Klara! 

Läraren: Okej, ser den ut som på bilden tycker ni?  

Alla: Nej...  

Lina: Men den har ju trappor ner också, ska vi bygga det också? 

Läraren: Ja. 

 

Exempel 4 

Uppgift: Glassarna (2) 

Moa: okej ska vi börja med att klippa ut alla kulor och strutar? 

Viggo: ja det gör vi. (de klipper gemensamt ut glassarna) 

Alfred: men hur ska vi göra nu? 

Moa: vi lägger dem här på bordet och så börjar vi att lägga ut alla kulor med vanilj med alla 

päron. 

Alfred: okej och sen kan vi ta choklad och vanilj ? 

Moa: nej jag tycker vi tar jordgubbe och päron för det är mycket godare 

Alfred: okej då tar vi jordgubbe och päron 

Viggo: man hålla vänta man kan ju även ta två jordgubbe 

Alfred: ja smart 

Viggo: Moa vad tycker du ska vi ta två jordgubbe eller två päron? 

 

Exempel 5 

Uppgift: Mattetankekarta 

Hanna: hur tycker ni att vi ska arbeta. Ska vi dela upp så vi gör varsin ruta och hjälps åt med 

den sista. 

Jonas: VA? 

Marcus: vi delar upp var sin. Pax för att rita. 

Jonas: pax 

Hanna: okej men om du ritar. Ska du göra mattespråket? 

Jonas: Ehhm ja. 

Hanna: okej. Då vill jag göra räknesagan och så får vi hjälpas åt med konkret material. 

Jonas: Ja då kör vi. 

Hanna: Det ska vara 92. 100 minus 8. Det var 100 sniglar och och 8 försvann. 

Marcus: Nej, nej, nej det var 100 bilar sen krocka 8. Sen var det 92 kvar. 
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Hanna: Vänta lyssna här, såhär gör vi. Det var 100 sniglar sen kom det en människa som 

trampade ner 8 sniglar och då var det 92 stycken kvar. 

Marcus: Men han ser väl 100? 

Jonas:  Ja det ser han. 

Hanna: Dem kanske var på olika ställen vem vet. 

Marcus; Nej inte så, det var en 100 bandy sen var det någon som svinga upp klubban så att 8 

personer svimmade. Sedan var det bara 92 st kvar. 

Jonas: JA! Bandy vi tar bandy, ska vi spela det på rasten? 

Hanna: Hörni, det ska låta rimligt. Det ska vara rimligt. Det var 100 kakor i en burk sen kom 

det en liten Milo och åt upp 8 stycken, ska vi skriva så?... Glöm inte att kameran är på och att 

läraren ska titta på filmen sen. 

Marcus: Men vi gör kaksagan förutom att det var jag som åt upp dem. 

Hanna: Okej men vem ska äta upp dem? 

Jonas: hilda 

Hanna: okej jag äter upp dem. ska vi skriva så som jag sa? 

Jonas: ja 

Marcus: ja. 

Hanna: Okej men ska du börja med att skriva mattespråket där då? Då ska du skriva 100 – 

8=92 

Jonas: (skriver mattespråket och pratar högt för sig själv). 

Hanna: Okej nu är det min tur. (Hilda tar pappret) 

Marcus: Varför får inte Jalal vara med och bestämma? 

Hanna: är det ditt suddgummi milo? (Hilda pratar om något annat). 

Hanna: Okej men då skriver jag kaksagan? 

Marcus: Ja! Vem ska göra den sista? 

Hanna: Den ska vi hjälpas åt med. 

Marcus: Men när får jag rita en bild? 

Hanna: Snart, ska bara skriva klart räknesagan. 

Marcus: här kan du ex rita en kakburk där det står 100 kakor på och där. Jämte ritar du två 

stycken streckgubbar som håller i en kaka. 

Marcus: dem ska väl hålla i 4 kakor 

Hanna: ja dem håller i 4 kakor. 

Marcus: ska jag skriva 100 kakor på burken 

Hanna: ja vi skulle ju rita enkelt så det blir enklast att skriva 100 kakor.: Okej men då får det 

ju bli såhär (hanna lägger upp en hundra ruta av multibasklossar) då får vi rita en kvadrat med 

100 rutor i. Och sedan får vi rita minus och 8 sånna här och då får vi lägga fram dem här 

(hanna lägger fram 8 kuber). 

Hanna: vem vill rita fyrkanten? 

Jonas: jag 

Marcus: jag 

Hanna: ska vi köra sten sax påse om vem som ska rita. 

Hanna: okej det räcker Jonas kan rita kvadraten. 

Hanna: vem vill rita minus? 

Marcus: jag 

Hanna: okej nu är det min tur att rita. 

Hanna: jonas kan du rita likhetstecken? 
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Bilaga 4 
Analystabell  
 

Analystabellen visar hur vi har kommit fram till våra teman genom att vår empiri färgkodades 

utifrån studiens analytiska verktyg som utgår från 13 handlingar beskrivna av Mueller, 

Yankelewitz och Mahers (2012) samt Langer-Osuna och Avalos (2015). Utifrån dessa teman 

konstruerades sedan rubriker i resultatet som svarar på studiens frågeställning. 

Handling Eleverna resonerar 

tillsammans i 

grupp för att nå en 

gemensam lösning 

 

I vissa fall 

dominerar en elev 

Kommunikationen 

vanligt 

förekommande i 

grupperna dock 

skedde inget 

resonemang mellan 

eleverna 

Uppgift 

Föreslår ny idé X X X 1,2,3,4,5 

Ifrågasätta X X X 1,3,4 

Tillrättavisa X 

 

  1 

Upprepa  X X  

 

1,3 

Expandera  X   1 

Omdefiniera X   1 

Försvara sin 

lösning  

 X X 3,4,5 

Förklara X X  1,4 

Uttrycker 

överenskommelse  

X X X 1,2,3,4,5 

Uttrycka oenighet  X X 3,4 

Bjuder in andra X X X 1,2,3,4,5 

Begär förklaring X   1 

Skydda sin 

identitet 

  X 5 
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