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Sammanfattning I många klassrum riktar sig matematikundervisningen in på de procedurella 
förmågorna, med fokus på hur man ska utföra olika typer av beräkningar och 
mycket tid läggs på elevernas enskilda arbete i matematikböckerna. Eleverna 
behöver förutom de procedurella förmågorna få rika möjligheter att utveckla 
sin konceptuella förståelse, det vill säga kunskapen att förklara, argumentera 
och se matematiska samband, där forskning visar att det måste skapas 
lärandemiljöer för eleverna där de får resonera i grupp. Tidigare forskning 
visar också positiva aspekter av gemensamma samtal i matematik där 
eleverna bland annat kunde utveckla nya matematiska samband och sin 
matematiska förståelse. Elevernas sociala samspel och interaktion är en 
viktig del där eleverna i forum för samlärande kan erfara nya kunskaper av 
varandra och att de genom stöttning kan utveckla nya matematiska 
kunskaper. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv undersöka hur elevers resonemangsförmåga 
utvecklas vid interaktion i matematiksamtal. Empirin samlades in genom 
videodokumentation i en fjärdeklass, när de i mindre grupper samtalade om 
och löste matematiska uppgifter. Empirin analyserades utifrån det 
sociokulturella perspektivet med fokus på begreppet stöttning för att besvara 
frågeställningen: På vilka sätt stöttar mellanstadieelever varandra i 
matematiksamtal i grupp? Resultatet visade att eleverna stöttade varandra 
på olika sätt, vilka delades upp i tre kategorier. Stöttning genom att resonera 
och diskutera tillsammans, stöttning genom att förklara sina 
tillvägagångssätt och ingen förekommande stöttning. Den övergripande 
slutsatsen utifrån studien är att om elever arbetar tillsammans och stöttar 
varandra i matematiksamtal utvecklas deras resonemangsförmåga i 
matematik. Med den här studien vill jag bidra med kunskap om elevernas 
positiva inverkan på varandra i gruppsamtal i matematik och hur deras 
stöttning till varandra kan utveckla deras resonemang i 
matematikundervisningen.  
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Förord 
Intresset för matematikundervisningen har alltid funnits hos mig och vad jag har sett är 
matematikundervisningen fortfarande starkt bunden till läromedel där eleverna arbetar 
individuellt. Intresset för att undersöka hur elevernas interaktion och stöttning ser ut i 
matematiksamtal väcktes i och med det utvecklingsarbete som gjordes under slutpraktiken 
2019. Fokus var där att enbart undersöka elevernas olika sätt att resonera, men det visade sig 
finnas stor potential med positiva aspekter av elevernas sociala interaktion i 
matematiksamtalen, där stöttningen var en nyckelfaktor till eleverna kunde utveckla sina 
matematiska resonemang. Det har varit en lång, men lärorik resa som jag vill beskriva som en 
berg- och dalbana, bestående av både frustration och lycka. Under arbetets gång och med facit 
i hand, har arbetet givit mig en djupare förståelse för samtalets och den sociala interaktionens 
betydelse för elevens utveckling av resonemangsförmågan i matematikundervisningen, där 
stöttningen var viktig för att elevernas resonemang skulle utvecklas. 
 
Nu när jag står här i målområdet vill jag med stor stolthet och tacksamhet rikta ett tack till 
eleverna som deltagit i studien för sitt positiva engagemang i undervisningen. Jag vill även rikta 
ett tack till handledarna, Pernilla Granklint Enochson och Annette Johnsson på Högskolan i 
Halmstad för detaljerad och konstruktiv feedback. Ett sista tack till kurskamraterna i 
handledningsgruppen, stort tack för mycket givande feedback och diskussioner under 
handledningstillfällena. 
 
Halmstad 2019-06-09 
Rebecca Andersson 
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1 Inledning 
Matematikundervisning i Sverige domineras framförallt av lärarens genomgångar i helklass 
tillsammans med elevernas individuella tysta räkning i matematikböckerna (Malmer, 2002:58). 
När de arbetar enskilt i matematikboken har de ingen att diskutera sina tankar och idéer med. 
Detta arbetssätt passar elever olika bra, vissa föredrar det, medan det inte alls passar andra 
elever. Skollagen (2010:800) understryker att utbildningen i skolan ska syfta till att eleverna 
ska få inhämta och utveckla kunskaper och värden samt att den ska främja och bidra till 
elevernas livslånga lust att lära och personliga utveckling. Matematiken ska enligt Skolverket 
(2018:54) vara nära kopplad till den digitala, samhällsenliga, sociala och tekniska utvecklingen 
där kreativitet, reflektion och problemlösning är centrala aktiviteter. I syftestexten skrivs det 
dessutom att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 
logiskt och föra matematiska resonemang (Skolverket, 2018:54). Skolverket (2012:22-23) 
framhäver resonemangsförmågan som en viktig grund för matematisk förståelse och belyser 
rekommendationer om att mer tid bör läggas på arbete med att utveckla elevers 
resonemangsförmåga i dagens undervisning. Undervisningen bör även enligt Skolverket 
(2012:20) genomsyras av ett reflexivt arbetssätt och gemensamma samtal om matematiska 
problem.  
 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2018) delas ofta matematikundervisningen upp i fem förmågor, 
vilka är metodikförmågan, begreppsförmågan, problemlösningsförmågan, 
kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Alla dessa är bärande i 
matematikundervisningen och genomsyrar dess olika delar. Dock riktar 
matematikundervisningen till stor del in sig på att lära ut procedurella förmågor, det vill säga 
hur eleverna ska utföra olika typer av beräkningar och lösningar (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, 
Helenius, Lithner, Palm & Palmberg, 2014:85). Den procedurella förmågan är viktig för 
eleverna att kunna, men enligt Niss (2003:117) är de inte tillräckliga för matematiskt kunnande. 
Enligt Malmer (2002:26) läggs det dessutom i matematikundervisningen för mycket tid på att 
räkna och för lite tid att utöva det logiska tänkandet i matematikundervisningen, vilket hon 
uttrycker kan vara problematisk för elevernas matematiska utveckling. Elevers grundläggande 
matematiska kunskaper har under senare år sjunkit (Löwing, 2016:19-20) och svenska elevers 
resultat i matematik på PISA och TIMSS undersökningar ligger dessutom under genomsnittet 
bland EU och OECD länderna (Skolverket, 2016a:24; Skolverket, 2016b:20). Att 
matematikundervisningen i Sverige halkar efter råder det inga tvivel om och en förändring i 
undervisningen ses därför som nödvändig för att vända den negativa trenden.  
 
Dagens elever behöver förutom de procedurella färdigheterna dessutom få rika möjligheter att 
utveckla sin konceptuella förståelse, vilket förklaras som kompetensen att med sina förklaringar 
och argument kunna se matematiska samband (Larsson, 2015:11). Skolverket (2012:17) skriver 
också att undervisningen bör vara mer konceptuellt inriktad med fokus på begrepp och 
procedurer, eftersom det ger eleverna större möjligheter att överföra sina matematiska 
kunskaper i nya situationer. Resonemangsförmågan i matematik innebär de förmågor som 
handlar om att motivera, argumentera, generalisera samt att dra slutsatser. 
Resonemangsförmågan kan alltså ses som viktig för eleverna, eftersom de genom att behärska 
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den kan ta till sig nya matematiska kunskaper. Resonemangsförmågan ses enligt Jäder (2015:7) 
dessutom som grunden till matematisk förståelse. I en omfattande brittisk longitudinell studie 
undersöktes över 1000 elever i samband mellan förmåga och prestation. Resultatet visade att 
resonemangsförmågan är bidragande till mer än aritmetiska kunskaper och den är viktig för 
framtida matematiska prestationer (Nunes, Bryant, Barros, & Sylvas, 2012:152). Därför är det 
enligt Sidenvalls (2015:4) studie, som undersökte elevernas möjligheter till matematiska 
resonemang i samband med utantillinlärning, viktigt att läraren ger eleverna goda 
förutsättningar till att träna på resonemangsförmågan i matematikundervisningen. Utifrån 
Jäders (2015:35) doktorsavhandling ges svenska gymnasieelever inte tillräckligt med 
möjligheter att träna på de matematiska resonemangen och enligt Jäder (2015:35) kan det vara 
en anledning till varför de inte lär sig använda den resonerande förmågan i tillräcklig 
utsträckning. Dessutom argumenterar Löwing (2004:112) i sin avhandling för att de 
kommunikativa delarna i matematiken bör ges mer utrymme i undervisningen, i likhet med 
Bentley (2009:8) som skriver att eleverna behöver ges möjligheter och tillfällen att diskutera 
matematik med andra elever och med sin lärare i olika forum. Häggblom (2013:196) menar att 
när elever får föra muntliga resonemang kring sina tillvägagångssätt och strategier ger det en 
fördjupad förståelse i matematik. Det är därmed skolans samt lärarens ansvar att ge eleverna 
möjligheter att utveckla resonemangsförmågan i matematikundervisningen, genom att 
exempelvis organisera matematiksamtal (Boaler, 2011:24; Häggblom, 2013:196).  
   
För att matematiska resonemang och samtal ska kunna föras, krävs det interaktionellt samspel 
mellan olika parter. Det sociokulturella perspektivet ramar in elevernas interaktion i 
gruppsamtal och enligt Strandberg (2006:11) som har tolkat Vygotskijs verk, är det viktigt att 
elever får interagera med andra elever för att själva kunna lära sig och ta till sig kunskaper. 
Elevers enskilda och personliga utveckling främjas också genom de gemensamma aktiviteter 
som skapas (Strandberg, 2006:11). Vygotskij (1999a:73) skriver också att det är den sociala 
miljön som utvecklar elevens handlingar i olika aktiviteter. Dessutom menar Strandberg 
(2006:28) att den kraftfullaste källan till lärande och utveckling sker i den interaktionella 
miljön, det vill säga i grupparbete, samtal och diskussioner. Ett begrepp som ofta nämns i 
samband med det sociokulturella perspektivet är stöttning. Stöttning är något som en eller flera 
personer kan bidra med för att stödja varandra i olika situationer och sammanhang. Om en elev 
får stöttning med en sak kan eleven snart genomföra det på egen hand genom den stöttning som 
erhållits (Vygotskij, 1999a:271). Socialt samspel och stöttning är någonting som ofta 
förekommer i matematiska resonemang eftersom det ofta innebär att samtal mellan olika parter 
förs. Olika parter kan i gemensamma samtal ta stöd av varandra för att gemensamt utveckla 
kunskaper och därför är stöttningen en relevant del ur det sociokulturella perspektivet att 
undersöka i förhållande till den matematiska resonemangsförmågan.  
 
Problemområdet som leder fram till genomförandet av denna studie är att stor del av 
matematikundervisningen går ut på att eleverna ska arbeta enskilt i matematikböckerna och att 
elever inte ges tillräckliga möjligheter att träna på resonemangsförmågan i 
matematikundervisningen. Det är viktigt att läraren skapar lärandemiljöer och möjligheter för 
eleverna där de kan resonera. En förutsättning för att föra gemensamma matematiska 
resonemang i grupp, är att eleverna samtalar med varandra i gruppen och stöttar varandra i det 
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sociala samspelet. Utifrån den problematiska situationen i dagens matematikundervisning 
tillsammans med relevansen för att samarbeta och stötta varandra till nya matematiska 
kunskaper kan det antas att matematiksamtal är en väg för att stimulera och fördjupa 
matematiklärande samt utveckla elevers resonemang. Denna problemformulering leder oss 
fram till studiens syfte och frågeställning. 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur elevers 
resonemangsförmåga utvecklas vid interaktion i matematiksamtal. Frågeställningen som 
kommer att besvaras är: 

• På vilka sätt stöttar mellanstadieelever varandra i matematiksamtal i grupp? 
 
2 Bakgrund och forskningsläge 
I detta kapitel kommer ni läsare få ta del av de motiv och argument som finns för studiens 
relevans utifrån styrdokument, forskningslitteratur och tidigare forskning. Först kommer 
begreppet resonemangsförmåga att definieras i olika sammanhang. Sedan kommer olika 
förutsättningar för matematiska resonemang att presenteras, som kan påverka matematiska 
samtal i grupp där den sociala interaktionen är viktig för att resonemang ska kunna föras och 
följas. Avslutningsvis kommer kapitlet sammanfattas och kort relateras till den här studien. 
 
2.1 Resonemangsförmågan i styrdokumenten  
I Läroplanens syftestext (Skolverket, 2018:54) står det att grundskoleelever genom 
undervisningen ska ges möjligheten att utveckla förmågan att föra och följa matematiska 
resonemang. Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017:9-10) 
ska elever i samband med dessa möjligheter även kunna argumentera logiskt och utveckla en 
förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur de kan användas för att kommunicera 
om matematiken. När eleverna ges möjligheter att föra och följa matematiska resonemang kan 
de resonera sig fram till olika lösningar med hjälp av matematiska argument, då eleverna lättare 
kan motivera sina val och slutsatser (Skolverket, 2017:9-10). I kunskapskraven står det också 
att eleven ska kunna föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal genom 
att ställa frågor och framföra samt bemöta matematiska argument för att kunna föra 
resonemangen framåt (Skolverket, 2018:60). Resonemangsförmågan nämns ofta i samband 
med kommunikationsförmågan och ses som de två kommunikativa förmågorna i 
matematikundervisningen. Dock skiljer de sig lite åt. Att kommunicera i matematik innebär att 
kunna utbyta information med varandra om matematiska tankar och idéer, däri tankegångar, 
muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer (Skolverket, 2017:9-10). Att resonera 
i matematik innebär enligt Skolverket (2017:10) att utveckla en förståelse för matematiska 
samband och hur de är konstruerade genom att kommunicera matematiska innehåll med 
varandra. En annan aspekt av matematiska resonemang är också att lyssna och ta del av 
varandras beskrivningar, argument och förklaringar. Genom att kommunicera olika 
matematiska innehåll utvecklar eleverna enligt Skolverket (2017:9-10) bland annat 
begreppsförståelsen, förmågan att analysera, generalisera och dra slutsatser, vilket gör de 
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kommunikativa förmågorna i matematikundervisningen viktiga för att kunna ta till sig nya 
matematiska kunskaper. 
 
2.2 Resonemangsförmågan i matematikundervisningen 
Att lära sig resonera inom matematiken beskrivs som en del av de kommunikativa förmågorna 
i matematikundervisningen. Resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan skiljer sig 
enligt Säfström (2013:46-50) åt, eftersom kommunikation enbart handlar om att kommunicera 
med varandra medan resonemang handlar om att på ett djupare plan kunna förklara och 
motivera sina lösningar. Matematiska resonemang innebär enligt Bergqvist et al. (2014:75) 
undersökande verksamheter, exempelvis att hitta mönster, förbättra, formulera och undersöka 
hypoteser. De benämner också förmågan om att kunna motivera sina val och slutsatser, då de 
argumenterar på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder. Häggblom 
(2013:202) menar att matematiska resonemang handlar om att göra generaliseringar, överväga 
rimligheten, se mönster och samband. Om en elev kan argumentera och förklara varför ett svar 
eller en lösning till en uppgift är rimlig, har eleven utvecklat resonemangsförmågan (Häggblom, 
2013:198). Enligt Jäder (2015:7) kan resonemangsförmågan i matematik definieras som 
förmågan att motivera val och slutsatser genom matematiska och logiska kunskaper. 
Resonemanget kan även användas för att upptäcka nya kunskaper och skapa förståelse för nya 
matematiska begrepp eller metoder och enligt Jäder (2015:7) ses förmågan som grunden till 
matematisk förståelse. I likhet med Jäder (2015) uttrycker även Sidenvall (2015:12) att 
resonemangsförmågan ses som grunden till matematisk förståelse och för att eleverna ska 
kunna skapa nya matematiska kunskaper. Enligt Sidenvall (2015:12) kan elever resonera sig 
fram till olika lösningar genom att bland annat ställa frågor. Om elever ska utveckla flexibla 
matematiska tillämpningar menar Sidenvall (2015:12) att det krävs mer än att kunna memorera 
matematiska metoder och fakta. För att kunna använda det matematiska innehållet i nya 
sammanhang krävs det att eleverna förstår det bakomliggande resonemanget.  
 
Sammanfattningsvis kan resonemangsförmågan i matematik definieras som en förmåga delad 
i två delar. Dels handlar det om att kunna föra matematiska resonemang, dels om att kunna följa 
matematiska resonemang. Det finns olika definitioner av begreppet resonemangsförmågan och 
det som nämnts ovan är en sammanställning av olika definitioner som återfinns i 
forskningslitteratur och tidigare forskning. Den definition som kommer att användas i denna 
studie bygger mest på Jäders (2015) och Bergqvists et al. (2014) definitioner, vilket innebär att 
det är en kommunikativ förmåga som handlar om att kunna förklara, motivera och argumentera 
för sina lösningar samt val av metoder, som även är grunden till bakomliggande matematisk 
förståelse. 
 
2.3 Förutsättningar för matematiska resonemang 
För att skapa goda förutsättningar för eleverna att interagera med varandra i matematiksamtal 
och därmed utveckla deras resonemangsförmåga, behövs tillfällen och lärandemiljöer skapas 
för eleverna vars syfte är att få resonera i grupp (Sidenvall, 2015:4; Bentley, 2009:8; Boaler, 
2011:24; Häggblom 2013:196). Att ge eleverna förutsättningar att utveckla och träna på sina 
matematiska resonemang vid olika tillfällen är viktigt, eftersom eleverna annars inte lär sig att 
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använda sig av förmågan (Jäder, 2015:35). I kommande avsnitt kommer två förutsättningar för 
goda resonemang att förklaras utifrån tidigare forskning.  
 
2.3.1 Uppgifternas karaktär 
För att eleverna ska kunna träna på sin resonemangsförmåga i matematikundervisningen behövs 
det uppgifter som ligger till grund för resonemangen. Uppgifterna fungerar oftast som underlag 
för diskussionerna och kan vara av olika karaktär, bland annat för lätta, för svåra, eller 
utmanande. Olika forskare har i sina studier kommit fram till att uppgifternas karaktär är viktiga 
för hur utfallen av resonemangen blir. I sina studier har Hunter (2017) och Mueller, 
Yankelewitz och Mahers (2014) kommit fram till liknande resultat gällande hur uppgifterna bör 
vara för att det ska gynna elevernas möjligheter till goda resonemang. Hunter (2017) undersökte 
i sin kvalitativa studie hur interaktionen i matematiksamtal kunde utvecklas för att gynna 
resonemangsförmågan. Studien genomfördes genom observationer och intervjuer med en klass 
på 25 elever och deras lärare. Mueller et al. (2014) genomförde också kvalitativ 
observationsstudie, där 24 elever och deras lärare undersöktes med syftet att studera hur lärare 
uppmuntrar elever till att argumentera, dela med sig av idéer och samarbeta. Studien resulterade 
i att uppgifterna som låg till grund för resonemanget var avgörande för hur interaktionen såg ut 
och dess karaktär hade betydelse för resonemanget. Om uppgiften var för lätt pratade eleverna 
mindre med varandra, jämfört med om uppgiften var utmanande. En förutsättning för att skapa 
samtal kring matematiska uppgifter var därmed att uppgiften skulle vara utmanande för 
eleverna. Svårare uppgifter, som kräver lösningar i flera steg och som högre matematisk 
kunskap, var mer lämpliga, vilket medförde att eleverna blev utmanade. Eleverna började 
därmed resonera och diskutera med varandra för att gemensamt komma fram till en lösning 
(Hunter, 2017:487; Mueller et al., 2014:12-13).  
 
I likhet med Hunters (2017) och Muellers et al. (2014) resultat, visade Martins, Towers och 
Piries (2006) studie att det fanns två aspekter kring uppgiftens karaktär som var viktig att tänka 
på. Uppgiften skulle för det första vara öppen för att möjliggöra variationer av lösningar. 
Dessutom skulle uppgiften vara på en lämplig nivå för gruppen, vilket de uttrycker som en svår 
balans eftersom den inte ska vara för enkel eller för svår (Martin et al., 2006:176-178). För att 
komma fram till ett resultat genomförde Martin et al. (2006) två observationsstudier. Den första 
observationsstudien undersökte kanadensiska 11-12 åringar och hur de löste olika matematiska 
uppgifter tillsammans, med syftet att se hur deras matematiska kunskap utvecklades. I den andra 
observationsstudien observerades engelska lärarstudenter när de löste matematiska uppgifter 
tillsammans med samma syfte. 
 
2.3.2 Samtal i grupp 
För att utveckla elevernas resonemangsförmåga i matematik krävs det att eleverna ges rätt 
förutsättningar i undervisningen för att lyckas. Att samtala i grupp är en förutsättning som kan 
skapas för att möjliggöra ett forum för elevernas muntliga resonemang tillsammans med andra. 
Dessa samtal kan ske på olika sätt i olika gruppkonstellationer, men gemensamt är att elevernas 
interaktion med varandra är central.  
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Sjöbloms (2015) observationsstudie undersökte hur olika samtalstyper kunde klassificeras vid 
gruppuppgifter, med syftet att förbättra elevers interaktion och resonemangsförmåga. Resultatet 
visade att arbete i grupp inte automatiskt leder till att elevernas sociala samspel och gruppens 
samarbete utvecklas. Sjöblom (2015:72-73) poängterar också att samarbetet faller om det inte 
finns en god kommunikation där eleverna lyssnar på varandra. Dessutom framhäver hon att 
eleverna behöver träna mer på att lyssna, följa upp varandras frågor och resonera tillsammans i 
olika gruppkonstellationer. Här menar även Sjöblom (2015:92) att elevernas frågeställningar 
till varandra är viktiga för att utveckla deras interaktion. I en annan studie undersökte Mirza 
och Hussein (2014) 20 stycken 14-15 åringar under ett matematikprojekt som varade under sex 
lektioner. I studien testades elevernas matematiska förmåga i samband med olika uppgifter och 
empirin samlades in genom intervjuer, bedömningsuppgifter och lärarnas observationer. I likhet 
med Sjöbloms (2015) studie menar Mirza och Hussein (2014:34-35) att det i 
gruppsammansättningar krävs att eleverna både kan ta emot och ge förklaringar samt dela med 
sig av tankar och erfarenheter med både sig själv och andra elever. Deras resultat visade att när 
eleverna var tvungna att kommunicera med varandra i gruppen, lyftes många matematiska 
idéer, begrepp och förklaringar (Mirza & Hussein, 2014:34-35). Dessutom visade resultatet att 
elevernas lösningar var mer produktiva om eleverna genomförde det i grupp. I grupperna delade 
de med sig av sina idéer och tankar och lärde sig av varandra i det sociala sammanhanget (Mirza 
& Hussein, 2014:34). Gruppen visades sig alltså vara en förutsättning för att eleverna skulle 
dela med sig av sina tankar och idéer för att stödja varandra i sin matematiska utveckling.  
 
Resultatet från Martins et al. (2006) två observationsstudier visade att det gemensamma arbetet 
i grupper kan påverkas av gruppkonstellationen (Martin et al., 2006:177-178). De nämner bland 
annat att det kan förekomma stora skillnader i gruppens matematiska kunskaper och att dessa 
skillnader kan skapa ojämlikheter som inte främjar gruppens gemensamma resonemang. Det 
krävs också att alla i gruppen är delaktiga där de lyssnar och följer med i resonemangen som 
förs (Martin et al., 2006:177-178). Om eleverna var verbalt delaktiga kunde de inflika och 
komma med relevanta förslag och synpunkter, om inte, kunde de inte bidra med sina tankar 
direkt i samtalet. Engvall (2014) skriver i sin avhandling om hur undervisningen kan 
organiseras för att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikativa och resonerande förmåga. 
Resultatet hon kom fram till var att om eleverna fick arbeta i par eller mindre grupper och på 
olika sätt få redovisa sina lösningar för varandra gynnas deras matematiska utveckling, även de 
elever som redan har förstått gynnas enligt detta arbetssätt. Därmed motsätter sig Engvalls 
(2014:182-185) resultat mot Martins et al. (2006) resultat om att skillnader mellan 
gruppmedlemmarnas matematiska kunskaper inte främjar gruppens gemensamma resonemang, 
eftersom Engvall (2014) menar att samtliga elever kan gynnas av arbetsmetoden. 
 
Muellers (2009) observationsstudie som innefattade åtta amerikanska elever mellan 11-12 år 
undersökte elevers argument i interaktion med klasskamrater genom videoinspelning. 
Resultatet visade att eleverna antingen först arbetade med sina egna lösningar som de sedan 
presenterade för gruppen, eller att de från grunden skapade gemensamma lösningar tillsammans 
(Mueller, 2009:148). När eleverna först arbetade med sina egna lösningar kunde de utveckla 
och förbättra dem när de presenterades för klasskamraterna, tack vare feedbacken och 
responsen eleverna gav varandra. Eleverna som skapade en gemensam lösning från grunden 
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kunde diskutera idéer och tankar med varandra under arbetets gång. Den matematiska lösningen 
blev därmed en produkt av elevernas samarbete. Eleverna som deltog i Muellers (2009) studie 
tog med andra ord stöd och intryck av varandra i båda processerna, vilket medförde att deras 
resonemang utvecklades utifrån båda arbetssätten. Mueller (2009:143-148) fann även i sin 
studie att när eleverna skapade sina lösningar och argument tog de intryck av varandra inom 
gruppen och det medförde att elevernas resonemang förbättrades. De kunde se tre former av 
interaktioner: bygga på varandras idéer, ifrågasätta varandra och tillrättavisa varandra. 
Eleverna kunde genom att bygga vidare på varandras idéer upprepa något som de ansåg var 
viktigt, omdefiniera sina uppfattningar om uppgiften och dess innehåll eller utvidga varandras 
tankar och lösningsförslag.  
  
I sin kvalitativa studie har Rott (2013) undersökt femteklassare i samband med deras utförande 
av problemlösningsuppgifter. Han nämner förmågan att förändra eller anpassa sina reflektioner 
och tankesätt som viktiga faktorer för att kunna lösa en matematisk uppgift framgångsrikt i 
forum för samlärande. Han betonar i sitt resultat att eleverna måste fundera och resonera kring 
sina egna valda lösningar samt kunna byta tankebana under processens gång. För att göra detta 
är det en fördel om ett samlärande sker, antingen med stöttning av en lärare eller med hjälp av 
sina klasskamrater (Rott, 2013:33-34). Resultatet av Aziz och Hossains (2010:59-60) studie 
som genomfördes på 61 gymnasieelever på en flickskola i Bangladesh, visade efter för- och 
eftertester att de elever som arbetade tillsammans i en mer kommunikativ undervisningsform 
befäster bättre matematiska resultat än de elever som arbetar med samma uppgifter på ett mer 
traditionellt sätt individuellt. Resultatet visade att forum för samlärande bjöd in eleverna till att 
bli experimentella vid uppgifterna, vilket ledde till att de tänkte ett steg längre under processen. 
Berry och Sahlberg (2006) undersökte verksamma lärare i England och Finland om deras syn 
på framgångsfaktorer för elevers lärande i pararbete, med hjälp av intervjuer. I deras studie fann 
de, likt Aziz och Hossain (2010), positiva aspekter av att arbeta i mindre grupper. De nämner 
bland annat att eleverna lär sig att utveckla sina matematiska kunskaper, kommunicera, 
diskutera, öka sitt engagemang samt att samarbeta (Berry & Sahlberg, 2006:21-22). I Cengitz, 
Kline och Grants (2011) internationella studie observerades sex lärare i deras 
matematikundervisning genom videoinspelning. Varje lärare observerades enskilt och 
undervisningen uppmuntrade matematisk reflektion och matematiska resonemang. I resultatet 
kom de fram till positiva aspekter kring gemensamma samtal i matematikundervisningen. 
Resultatet visade att elever via gemensamma samtal utvecklade nya matematiska samband och 
förståelse för matematiken, vilket de menar är nyckelfaktorn för att utveckla elevernas 
matematiska tänkande (Cengitz et al., 2011:362). 
 
2.4 Sammanfattning av bakgrund och forskningsläge 
Sammanfattningsvis ses resonemangsförmågan som en av de kommunikativa förmågorna i 
matematikundervisningen och dessutom kan resonemangsförmågan ses som grunden till 
matematisk förståelse. Resonemangsförmågan är viktig ur olika synvinklar och den bidrar 
bland annat till att eleverna kan ta till sig nya matematiska kunskaper som bygger på 
bakomliggande resonemang. Resonemangsförmågan tar stor plats i styrdokumenten men i 
undervisningen tränas den på i liten utsträckning, vilket är en anledning till att elever inte lär 
sig använda förmågan. Den tidigare forskning som nämns i kapitlet ramar in varför 
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resonemangsförmågan och samspelet i grupp är viktigt för den här studien samt för dagens 
matematikundervisning. Genom matematiksamtal kan eleverna erfara nya kunskaper med stöd 
av varandra, vilket enligt tidigare forskning har flertalet positiva effekter för elevernas lärande. 
Olika elever besitter olika kunskaper och dessa kan bidra till att de tillsammans utvecklar sin 
resonerande förmåga i samspel med varandra där stöttning mellan parterna är en viktig aspekt 
för att eleverna ska utveckla varandra. 
 
3 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från det sociokulturella perspektivet och empirin 
kommer att analyseras utifrån det sociokulturella begreppet stöttning (scaffolding), eftersom 
studien avser att undersöka på vilka sätt som eleverna stöttar varandra i matematiksamtal i 
grupp. Begreppet stöttning kommer i detta kapitel att definieras och kontextualiseras i samband 
med det sociokulturella perspektivets syn på lärande. 
 
Det sociokulturella perspektivet fungerar som ett teoretiskt ramverk för den här studien och Lev 
Vygotskij benämns enligt Vygotskij (1999a:73) som grundaren till det sociokulturella 
perspektivet. Enligt Strandberg (2006:11) handlar det sociokulturella perspektivet i stort om att 
barn behöver interagera med andra barn för att utvecklas och själva kunna tillämpa sig nya 
kunskaper. Genom de gemensamma aktiviteter som skapas i skolan, som uppmuntrar elevernas 
interaktion, främjas varje elevs enskilda och personliga utveckling (Strandberg, 2006:149-153). 
Vygotskij (1978:87-88) beskriver att om en mental funktion ska kunna befästas hos en enskild 
elev, kan eleven först behöva erfara det tillsammans med andra i ett socialt forum, för att sedan 
kunna ta till sig kunskapen och omvandla den till sin egen. Om elever får samarbeta med andra 
istället för att arbeta enskilt menar Vygotskij (1999b:331) att de utvecklas, eftersom det i 
samarbetet ges möjligheter att lösa uppgifter och problem som ligger på en högre nivå än vad 
de hade klarat av individuellt. Säljö (2000:37) påpekar att mänskligt lärande och utveckling ur 
ett sociokulturellt perspektiv är anknutet till kommunikativa processer samt att det är genom 
kommunikation som den enskilde individen kan ta del av ny kunskap och nya färdigheter. 
Genom att lyssna till vad andra säger och andras tankar, kan elever bli uppmärksammade och 
intresserade av något betydelsefullt i en viss situation. Interaktionella aktiviteter ses enligt 
Strandbergs (2006:54-55), som den mest framgångsrika lärandemiljön. Han menar att 
interaktion kan ske i olika kontexter, exempelvis i samtal, samspråk, konversationer eller i 
resonemang. Men det sker i samspel mellan olika parter.  
 
Begreppet scaffolding, eller som kommer att benämnas i denna studie som stöttning, är enligt 
Skog och Österling (2017:1) en metafor för att beskriva den hjälp och vägledning som 
kännetecknar samspelet i olika interaktioner. Det är alltså något som en vuxen eller en elev kan 
bidra med för att stödja varandra i olika sammanhang. Stöttning i matematik kan enligt Polaris, 
Lindberg och Rehman (2016:1) handla om att på så många olika sätt som möjligt tydliggöra 
matematiska begrepp och fenomen genom exempelvis ord, bilder och dramatisering och denna 
studie innefattar stöttning mellan elever, mestadels i form av ord och i något fall med laborativa 
material. Stöttningen kan också handla om att en elev eller lärare erbjuder verktyg och metoder 
för att andra elever ska kunna utveckla långsiktiga strategier i matematik. Det som eleven kan 
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genomföra med handledning från lärare eller klasskamraters stöttning menar Vygotskij 
(1999a:271) att eleven snart kan genomföra på egen hand genom den stöttning som erhållits. 
Strandberg (2006:149-153) menar att om elever tillsammans med sin tidigare kunskap tar till 
sig nya kunskaper som de får erfara av varandra, kan de skapa nya kunskaper för att ta nästa 
steg i den individuella utvecklingen. Genom den stöttning som eleven erhållit kan han eller hon 
snart omvandla kunskapen till sin egna och använda den för att kunna förstå och tolka 
omvärlden. Dessutom kan den stödjande eleven hjälpa den mindre kunniga att fortsätta i sin 
tankeprocess. Denna stöttning kan successivt avta, eftersom den mindre kunniga eleven stegvis 
tar till sig nya kunskaper och färdigheter (Strandberg, 2006:149-153). Jakobsson (2012:159) 
poängterar att det finns misstolkningar om att stöttning bara gynnar den mindre kunnige eleven. 
Dock uttrycker han att stöttningen även kan gynna den mer erfarne eleven, eftersom han eller 
hon måste stå för stöttningen och därmed förklara, omformulera, argumentera, presentera och i 
vissa fall tänka om. Att lyssna på andra människor i olika sammanhang menar Jakobsson 
(2012:159) dessutom kan bidra till att man ser på saker med nya ögon och får nya tankegångar. 
Stöttning på olika sätt kan alltså utveckla båda parterna, eftersom de gemensamt kan utveckla 
nya kunskaper och kompetenser. Deltagarna i en grupp är ofta bra på olika saker och därför kan 
olikheterna bidra med olika pusselbitar till lösningen av ett problem (Skog & Österling, 
2017:2).  
 
4 Metod  
I följande kapitel kommer studiens metod att beskrivas. Det som kommer presenteras är en 
beskrivning av hur insamlingen av empirin skedde och en redogörelse för hur empirin har 
analyserats. De urval som gjort samt de etiska principer som beaktats kommer att skrivas fram. 
Avslutningsvis kommer studiens genomförande att beskrivas där motiv för hur undervisningen 
bedrevs kommer att presenteras.  
 
4.1 Metodologisk ansats 
Studien har en kvalitativ forskningsansats och enligt Patel och Davidsson (2011:105) har man 
i kvalitativ forskning ambitionen att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av det 
som sker. Den kvalitativa ansatsen fokuserar därför på helheten och riktar in sig mer specifikt 
på mjuka data, exempelvis verbala analyser av textmaterial och videoinspelningar. Huvudsyftet 
med denna kvalitativa forskning är att tolka, förstå och beskriva forskningens resultat istället 
för att generalisera det (Stukát, 2011:36; Patel & Davidsson, 2011:13-14, 120). Studien anses 
vara kvalitativ, eftersom videoinspelningarna kommer att tolkas och analyseras, detta kommer 
att beskrivas mer ingående under 4.2 Datainsamling och analys. Studien har en deduktiv ansats, 
som enligt Patel och Davidsson (2011:23) kännetecknas av att man utifrån allmänna principer 
och teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Enligt Fejes och Thornberg (2015:24) 
innebär en deduktiv ansats att analysarbetet och forskningsprocessen utgår ifrån en viss teori 
gällande ett visst påstående för att sedan undersöka om detta kan stämma. Med andra ord 
kommer jag i den här studien systematiskt undersöka i vilken omfattning en viss teori håller i 
praktiken. Studien är därmed deduktiv, eftersom jag i analysen utgår från det sociokulturella 
perspektivets begrepp stöttning som teoretiskt analysverktyg, vilket har beskrivits i kapitel 3 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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4.2 Datainsamling och analys 
Datamaterialet har samlats in genom videoinspelningar. Argument för att använda 
videoinspelning som insamlingsmetod var att synliggöra elevernas interaktion i 
matematiksamtal och däri elevernas kroppsliga uttryck, vilket kunde hjälpa mig vid 
analysarbetet för att tolka resultatet. Lindgren (2012:57-58) nämner fördelar med att använda 
video som observationsverktyg. Bland annat möjligheten att se en sekvens flera gånger samt att 
pausa och spola tillbaka för att kunna göra mikroanalyser över valda delar. Dock belyser 
Lindgren (2012:58) att inget observationsverktyg är helt objektivt och komplett och 
videoinspelningen ger inte alltid en sann bild av verkligheten utan den visar bara ett tidsförlopp 
av en begränsad del av undervisningen. Videoinspelningarna visar alltså inte hela bilden som 
den är, utan som vi uppfattar den. Samtliga matematiksamtal filmades med surfplattor som 
placerades stationärt, då kamerans placering enligt Heath, Hindmarsh och Luff (2010:37-46) är 
avgörande för hur en inspelad sekvens kan analyseras. Anledningen till att surfplattorna 
placerades stationärt grundas på att fokus inte skulle riktas åt någonting speciellt, utan för att 
det skulle ge en helhetsbild över samtalet. 
 
Datamaterialet är analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet som nämns i 3 Lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv, mer specifikt utifrån begreppet stöttning. Att analysera 
materialet kvalitativt har utifrån det sociokulturella perspektivet fördelar, eftersom Denscombe 
(2016:383) menar att man i kvalitativ forskning är intresserad av att tolka sociala gruppers 
interaktioner och interaktion mellan människor. För att analysera empirin började jag med att 
titta igenom samtliga videoinspelningar flera gånger. I de videoinspelningar som återstod efter 
den första sorteringen kunde fokus riktas åt den social aspekten och på vilka sätt eleverna 
stöttade varandra i matematiksamtalen i grupp. Urvalet av videoinspelningar kommer att 
beskrivas mer ingående i 4.3 Urval. Utifrån empirin kunde olika kategorier i resultatet 
identifieras som svarade mot studiens frågeställning. De olika kategorierna kunde sedan 
analyseras var för sig för att identifiera karakteristiska drag. Dessa kategorier kommer att 
redogöras för i kapitel 5 Resultat och analys. 
 
Sammanfattningsvis gick analysarbetet ut på att:  

1. Titta igenom alla videoinspelningar och reducera icke användbart material, exempelvis 
när eleverna inte arbetade med uppgiften. 

2. Markera de avsnitt som berör olika sätt som eleverna stöttade varandra på i 
matematiksamtalen och därefter identifiera olika kategorier. 

3. Analysera varje kategori för sig och identifiera karakteristiska drag. 
 
4.3 Urval 
Empirin som ligger till grund för denna studie samlades in under en femveckorsperiod i 
samband med en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vårterminen 2019. Skolan som empirin 
är insamlad från är en F-6 skola i södra Sverige, mer specifikt kommer empirin från årskurs 4 
bestående av 23 elever och samtliga elever deltog i dokumentationen. Skolan valdes ut på grund 
av placeringen och tillgängligheten för VFU, det innebar att ett bekvämlighetsurval användes.  
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Empirin till denna studie samlades in i samband med ett utvecklingsarbete. Syftet med 
utvecklingsarbetet var att utifrån skolans utvecklingsbehov skapa förutsättningar att utveckla 
ett specifikt område i undervisningen. I samband med utvecklingsarbetet gjordes en provanalys 
av en mindre del av den empiri som samlades in. Då analyserades materialet utifrån vilka 
strategier eleverna använde vid matematiksamtal där de utvecklade sin resonemangsförmåga. I 
empirin sågs ytterligare potential och därför valde jag att analysera samma empiriska material 
utifrån ett annat perspektiv. Empirin har nu analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
med fokus på elevernas interaktion och stöttning i matematiksamtalen. Argument för att utgå 
från samma empiriska material var att jag i matematiksamtalen kunde se att den sociala 
aspekten var viktig för att eleverna skulle kunna föra och följa matematiska resonemang. Det 
var en förutsättning för att nå goda resonemang och därför ansåg jag det vara viktigt att 
analysera empirin mer på djupet utifrån ett annat perspektiv. 
 
Empirin består som sagt av matematiksamtal där eleverna arbetade i mindre grupper och 
samtalen gick ut på att eleverna skulle diskutera, resonera och lösa olika matematiska uppgifter 
gemensamt med stöd av varandra. Eleverna delades in i grupper om tre till fyra elever inför 
varje matematiksamtal och deras deltagande återkom i olika gruppkonstellationer i olika samtal. 
Sammanlagt består empirin av 18 videoinspelningar och deras längd varierade mellan cirka fem 
till 20 minuter. Vid första analysen av empirin föll tre videoinspelningar bort på grund av för 
dålig ljudupptagning. Det berodde på att dessa videoinspelningar spelades in i samma klassrum 
och därför var det svårt att urskilja gruppernas skilda diskussioner och samtal. Ytterligare två 
videoinspelningar har exkluderats eftersom eleverna pratade om annat och inte arbetade med 
uppgiften. Därmed fanns 13 videoinspelningar tillgängliga för analys. För att välja ut vad i 
videoinspelningarna som skulle analyseras valdes att enbart fokusera på elevernas interaktion 
och på vilka sätt de stöttade varandra för att gemensamt utveckla resonemangsförmågan i 
matematik. I fyra av videoinspelningarna deltog jag som lärare i samtalen och min intervention 
i dessa samtal har exkluderats, eftersom det kan ha påverkat både elevernas resonemang och 
deras gruppinteraktion. Delar av dessa fyra videoinspelningar där ingen lärarintervention 
skedde har ändå använts i analysarbetet, eftersom det endast är lärarens intervention som har 
exkluderats. I majoriteten av de 13 videoinspelningarna förekom det social interaktion där 
eleverna stöttade varandra. Stöttning förekom inte i alla videoinspelningar, dock har de ändå 
använts och analyserats för att även visa när det inte sker stöttning och hur det påverkar 
matematiksamtalet. I tabell 1 nedan redogörs sammanfattningsvis för hur många videoklipp 
som empirin består av samt hur många som fallit bort, här kommer det även presenteras ungefär 
hur lång tid videoklippen omfattar totalt.  
 
Tabell 1 Urval av videoklipp 

Totalt antal videoklipp Analyserade videoklipp Exkluderade videoklipp 

18 13  5 

Tid Tid Tid 

ca 247 minuter ca 176 minuter ca 71 minuter 
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De 13 videoinspelningar som valdes ut för analys har transkriberats, vilket enligt Bjørndal 
(2005:86) innebär att ett innehåll överförs från ett teckensystem till ett annat. Transkriptionen 
ska återge det som sägs eller görs i situationen och det finns fördelar och nackdelar med att 
transkribera det inspelade materialet. En fördel med att överföra det som sker till skrift är att 
aspekter av kommunikationen kan framföras på ett tydligare sätt och att materialet blir mer 
hanterbart inför analysen (Bjørndal, 2005:86-87). En nackdel är att mycket empiri riskerar att 
försvinna när den omvandlas från film till text (Eidevald, 2015:126). Transkriptionerna har varit 
till stor hjälp för mig vid analysarbetet, eftersom det verbala materialet har blivit mer hanterbart 
och tydligt när det även funnits tillgängligt skriftligt. Det medförde att jag som enskild författare 
enklare kunde analysera materialet utifrån den skriftliga kommunikationen. Från 
transkriptionerna kommer kortare utdrag att presenteras i kapitel 5 Resultat och analys. Dessa 
utdrag har valts ut för att visa olika aspekter av stöttning i matematiksamtalen, både i samtal 
där stöttning skedde och där det inte skedde någon stöttning, eftersom det kan göra resultatet 
mer trovärdigt och tillförlitligt.  
 
4.4 Etiska principer 
Under dokumentationen av empirin togs hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, som 
enligt Vetenskapsrådet (2002:6) är regler för hur forskning får bedrivas. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
En etikblankett (bilaga 1) skickades hem med eleverna redan under de första dagarna av VFU:n. 
I etikblanketten blev eleverna och deras vårdnadshavare informerade om utvecklingsarbetets 
syfte och vad dokumentationen skulle användas till. Via etikblanketten uppfylldes därmed 
informations- och nyttjandekravet. I etikblanketten framgick det även hur dokumentationen 
skulle hanteras och behandlas, det var sedan upp till elevernas vårdnadshavare att ge samtycke 
till ifall deras barn fick delta dokumentationen av utvecklingsarbetet. Elevernas vårdnadshavare 
fick även ge samtycke till dokumentationens användning i ytterligare forskningssyfte och 
medgav samtycke till att dokumentationen fick användas till detta examensarbete. Samtidigt 
som det är viktigt med vårdnadshavarnas samtycke är det lika viktigt med elevernas egna 
samtycke till att delta. Eidevald (2012:119) uttrycker att det kan vara en utmaning att säkerställa 
att eleverna samtycker till att delta. Därför informerades eleverna muntligt innan empirin 
samlades in, om vad det innebar att bli filmad och fick själva ge samtycke till sitt deltagande i 
dokumentationen. Därmed uppfylldes samtyckeskravet både från vårdnadshavarnas och 
elevernas perspektiv. Samtliga elever och båda deras vårdnadshavare medgav samtycke till 
elevernas deltagande i studiens dokumentation, vilket innebar att alla klassens elever 
dokumenterades i och med studien. 
 
Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002:12) bland annat att ingen 
obehörig ska få tillgång till materialet som dokumenterats. Allt eftersom videoinspelningarna 
dokumenterades fördes dessa över till ett USB-minne. Datamaterialet raderades från skolans 
surfplattor och funktionen med lagring i molnet stängdes av för att det inte av misstag skulle 
spridas. I och med detta togs hänsyn till konfidentialitetskravet. Empirin bearbetades enbart av 
mig och det är endast jag som har haft tillgång till USB-minnet som videoinspelningarna funnits 
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lagrade på. När studien är klar och godkänd, kommer dokumentationen att raderas från detta 
USB-minne, då Denscombe (2016:441) skriver fram rekommendationen om att data inte ska 
lagras längre än nödvändigt. I nästa kapitel, 5 Resultat och analys, kommer några utdrag från 
transkriptionerna att presentera delar av resultatet. I dessa transkriptioner används fiktiva namn 
för att säkra elevernas anonymitet, eftersom det är en av de saker man vid forskning måste ta 
hänsyn vid när man lagrar och presenterar data (Denscombe, 2016:441). 
 
4.5 Studiens genomförande  
Studien ska besvara på vilka sätt eleverna stöttar varandra i matematiksamtal i grupp. Eleverna 
gavs utifrån studiens problemområde tillfällen till matematiksamtal i mindre grupper och dessa 
tillfällen skapades kontinuerligt under en femveckorsperiod. I matematikundervisningen 
pratade jag som lärare tillsammans med eleverna gemensamt i klassen om vad ett resonemang 
var och hur eleven kunde utveckla sitt resonemang. Parallellt med matematiksamtalen arbetade 
eleverna enskilt i sina matematikböcker och på nomp.se med samma matematiska område som 
matematiksamtalen berörde. Ett medvetet val var att matematiksamtalen skulle vara en 
integrerad del av matematikundervisningen och därför valde jag att arbeta med samma 
matematiska område och uppgifterna berörde därför multiplikation och division. Uppgifterna 
som valdes ut för matematiksamtalen valdes bland annat från elevernas matematikbok, 
Matematikspanarna 4B, samt andra kompletterande uppgifter från Matte Direkt Borgen 4A (se 
bilaga 2 & 3). Ytterligare någon uppgift som berör området multiplikation och division har även 
använts i matematiksamtalen för att komplettera matematikböckernas utbud. Alla grupper fick 
arbeta med samma uppgifter vid olika undervisningstillfällen. Uppgifterna var konstruerade på 
ett öppet sätt och det fanns alltid minst två olika tillvägagångssätt för eleverna att lösa 
uppgifterna på. Uppgifterna från Matematikspanarna 4B och Matte Direkt Borgen 4A 
plockades från de uppgifter som benämndes som utmaning, röda spåret eller uppdrag, vilket 
indikerade till att uppgifterna var av svårare karaktär. Grupperingen i matematiksamtalen 
varierade och bestod av tre till fyra elever. Argument för att inte ha mindre eller större grupper 
var att samtliga i gruppen skulle kunna bli aktiva och delaktiga i samtalen, men också för att 
eleverna skulle kunna få stöttning från fler än en gruppmedlem. Gruppindelningen var flexibel 
och eleverna blev slumpmässigt fördelade i olika gruppkonstellationer. Grupperna lottades med 
klassens glasspinnar inför varje matematiksamtal, vilket gav en varierad gruppindelning där 
eleverna fick interagera och samarbeta med olika elever i klassen. 
 
4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
När det gäller studiens trovärdighet lyfter Ahrne och Svensson (2015:25) att studiens 
transparens påverkar trovärdigheten och att utförligheten i metodbeskrivningen förhöjer 
transparensen och tillförlitligheten. Ett sätt att vara transparent är att tydligt redogöra för 
forskningsprocessen för läsaren, så att denna kan ta del av hur författaren har tänkt och resonerat 
kring sina metodval (Ahrne & Svensson, 2015:25). Genom att läsaren får ta del av författarens 
ställningstaganden och argument kring metodvalen kan dessa kritiseras och diskuteras, vilket 
Ahrne och Svensson (2015:25) kännetecknar som god forskning. I kapitel 4 Metod, har en 
redogörelse för studiens metodologiska ansats, metodval, urval och andra antaganden gjorts 
samt hur de kan ha påverkat utfallet av studiens resultat. I den här studien har läsaren tagits 
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hänsyn till och därför skulle en annan forskare kunna utföra en liknande studie och få liknande 
resultat utifrån det genomförande som beskrivits.  
 
Ahrne och Svensson (2015:26) menar dessutom att studiens trovärdighet förhöjs om man som 
forskare återkopplar till forskningsfältet. I studien har återkopplingar till forskningsfältet gjorts 
genom de transkriberade citat som skrivs fram i resultatredovisningen. Argument för att skriva 
med citat är för att läsaren med hjälp av dessa kan bilda sig en uppfattning av studiens empiri. 
Dock finns det enligt Kihlström (2007:165) för- och nackdelar med att redovisa citat. En 
nackdel är att det är forskaren som väljer ut och skriver fram de citat som är välformulerade, 
tydliga och avstår från andra mer svårtolkade citat. En fördel kan vara att citaten styrker 
resultatredovisningen som hjälper forskaren att besvara frågeställningen. I denna studie har 
endast välformulerade citat skrivits fram i resultatet för att minimera risken för subjektiva 
tolkningar av innehållet.  
 
Forskningens trovärdighet hänger enligt Ahrne och Svensson (2015:26) samman med 
möjligheten att generalisera studiens resultat, dock kan generaliseringar enligt Patel och 
Davidsson (2011:108) ofta upplevas som problematiska i kvalitativa studier. Eftersom studien 
endast är genomförd på en klass och därmed ett begränsat antal elever på 23 till antalet, har det 
betydelse för studiens generaliserbarhet vilken därmed är begränsad. Dessutom har 
analysarbetet utgått ifrån totalt 13 videoinspelningar, vilket inte omsätter mer än cirka 176 
minuters dokumentation. Om studiens generaliserbarhet skulle bli större hade det kunnat vara 
intressant att undersöka ytterligare en eller två verksamheter. Då hade de olika verksamheternas 
resultat kunnat jämföras utifrån likheter och skillnader, vilket hade kunnat öka studiens 
generaliserbarhet. Ahrne och Svensson (2015:27) lyfter dock att man bör vara försiktig gällande 
generaliseringar av kvalitativa studier, eftersom man inte med säkerhet kan veta vad som händer 
om samma undersökning genomförs i ytterligare verksamheter.  
 
5 Resultat och analys 
Empirin har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet och frågeställningen som 
kommer att besvaras är: På vilka sätt stöttar mellanstadieelever varandra i matematiksamtal i 
grupp? Analysen av empirin visade att eleverna stöttade varandra på olika sätt och kvaliteten i 
de gemensamma matematiska resonemangen varierade såväl mellan de olika grupperna som 
inom grupperna, då eleverna befann sig på olika kunskapsnivåer. Stöttning var något som 
förekom i majoriteten av matematiksamtalen, men i vissa matematiksamtal skedde ingen 
stöttning mellan eleverna. Detta resultat kommer även att presenteras eftersom det förhöjer 
resultatets trovärdighet. Resultatet och analysen kommer att presenteras i tre kategorier som är 
mikrosvar på frågeställningen och tillsammans ger en samlad bild av studiens resultat. 
Kategorierna är: (1) Eleverna stöttar varandra genom att diskutera och resonera tillsammans. 
(2) Eleverna stöttar varandra genom att förklara sina tillvägagångssätt. (3) Eleverna stöttar 
inte varandra. Vissa kategorier kan upplevas snarlika och ibland var det svårt att placera 
samtalen i olika fack, eftersom det i vissa samtal skedde flera typer av stöttning. De olika 
kategorierna har ändå valts för att dela upp datamaterialet efter de olika sätten som stöttning 
skedde mellan eleverna och utifrån de mest framträdande sätten som elevernas stöttade 
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varandra. Till varje kategori kommer kortade utdrag att presenteras, vilka är utdrag från 
transkriptionerna av videoinspelningarna för att återkoppla till forskningsfältet. Utdragen har 
valts för att presentera en bredd över de olika sätten som eleverna stöttade varandra.  
 
5.1 Eleverna stöttar varandra genom att diskutera och resonera tillsammans  
Vid analysen av empirin kunde jag återkommande se att eleverna diskuterade och resonerade 
tillsammans och att eleverna på så sätt stöttade varandra med det matematiska innehållet i 
samtalen. Eleverna förde med andra ord matematiska resonemang tillsammans i grupperna. De 
använde varandra som stöd på olika sätt som representeras i de olika utdragen, när de hade 
frågor, fastnade i uträkningen eller när de inte förstod. Eleverna tog stöd av varandra för att 
kunna besvara de frågor som ställdes och för att kunna bygga vidare på varandras resonemang. 
Kunskapen och utvecklingen formades med andra ord i det sociala samspelet, med stöd av 
varandra.  
 
I utdraget nedan arbetar tre elever, Johan, Nils och Julia med ett uppdrag. Uppgiften handlar 
om en glasruta som gått sönder och eleverna ska bekräfta om påståendet var sant gällande hur 
lång tid det skulle ta att samla in pengar till skulden (se bilaga 2). Gruppen börjar diskutera 
tillsammans. 
 

Johan: Tja... på ett år går det ju 12 månader och på ett halvår borde det då gå 6 månader 
och… ehh… (paus) 
Nils: ...då måste ju ett och ett halvt år vara 18 månader. 
Julia: Ja, det stämmer ju och han kunde betala tillbaka 50 kr varje månad till sin pappa. 
Då blir det ju 50 kr i 18 månader… (paus) 
Nils: Ja, eftersom han ska betala tillbaka 50 kr varje månad i ett och ett halvt år, 
stämmer ju det. Det borde då bli 50٠18…. eh… eller... 
Julia: Ja, och 50٠18 blir... 50٠10=500 och 50٠8=400. 
Johan: Ja, och 500+400=900. Då stämmer det ju att det tar ett och ett halvt år för dem 
att betala tillbaka skulden på 900. 

 
I utdraget ovan skedde stöttning genom att eleverna gemensamt kunde komma fram till ett svar. 
Eleverna stöttade varandra genom att fortsätta på samma lösning som en annan redan påbörjat. 
Exempelvis när Johan fastnade i sin beräkning och inte kom vidare, tog Nils kommandot och 
fortsatte på hans beräkning. Det ledde till att resonemanget fortsatte trots att Johan fastnade i 
sin beräkning. Utan en gruppsammansättning i detta fall hade Johan som fastnade i sin 
beräkning inte fått stöttning av sina gruppmedlemmar. På samma sätt som Nils stöttade Johan 
genom att fortsätta på hans beräkning kan vi se att Julia stöttade Nils med beräkningen av 50٠18. 
Nils kom fram till att de skulle beräkna 50٠18, men uttryckte en osäkerhet kring om det var rätt. 
Julia bekräftade och stöttade Nils genom att beräkna 50٠18. De stöttade alltså varandra genom 
att bygga vidare på varandras resonemang, vilket gjorde att resonemangen fortgick även om en 
elev fastnade. Samtidigt som eleverna fanns som stöd för varandra var samtliga elever i gruppen 
delaktiga och involverade i samtalet. Eleverna lyssnade på varandra, vilket medförde att de 
kunde stötta varandra om någon fastnade i tankeprocessen. Elevernas delaktighet och lyssnande 
blev alltså en förutsättning för att de skulle kunna stötta varandra i samtalen.  
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I utdraget nedan visas ett exempel där tre elever, Ove, Isa och Valdemar diskuterar hur mycket 
fyra klubbor och sex chokladbollar kostar. Eleverna fick veta vad respektive sort kostade 
styckvis (se bilaga 3). Eleverna stöttar varandra genom att besvara varandras frågor 
kontinuerligt under samtalet samt genom att lösa uppgiften tillsammans. 
 

Ove: Okej, uppgift 148 a), hur mycket kostar 4 klubbor och 6 chokladbollar? Då kan 
vi börja med 4x9. 
Isa: Okej 4٠9, det är 9+9=18... 
Valdemar: Vad menar ni ska vi ha 4 klubbor? 
Ove: ja och 6 chokladbollar... 
Valdemar: men 4٠9 är 36  
Ove: ja, vad bra och sen 6٠8  
Valdemar: är det 8 chokladbollar? 
Ove: nej 6 stycken och de kostar 8kr.  
Valdemar: och 6٠8 är 48 
Ove: då är det 36+48. 
Valdemar: 30+40=70 och 6+8=14 alltså blir det 84. 
Ove: Ja 84. 
Valdemar: 84 kr är svaret.  

 
De frågor som uppstod i samtalet var för att Valdemar inte hängt med från början i samtalet, 
men genom att ställa frågor fick han stöttning och kunde åter hänga med i resonemanget. Hans 
första fråga, om de skulle ha fyra klubbor, ledde till att Ove i gruppen fick stötta honom genom 
att svara och återupprepa vad det var som skulle göras. Genom att Valdemar fick denna 
stöttning och upprepning kunde han enkelt bidra med sina matematiska kunskaper och räknade 
snabbt ut att 4٠9=36. Samma scenario upprepar sig bara några sekunder senare då Valdemar 
frågar om det var åtta chokladbollar de skulle ha. Ove säger: Nej, sex stycken och de kostar åtta 
kronor. Av denna stöttning kunde återigen Valdemar räkna ut att 6٠8=48. Stöttning skedde 
alltså mellan Ove och Valdemar under samtalet, där de diskuterar och resonerar tillsammans 
för att komma fram till lösningen på uppgiften. Precis innan Ove och Valdemar började 
diskutera och resonera tillsammans där de stöttade varandra, påbörjade Isa en uträkning som 
det kan tolkas att hon blev avbruten i. Valdemar fortsatte sedan diskussionen med Ove utan att 
fortsätta på Isas tanke och Isa var inte mer verbalt aktiv i den deluppgiften. Detta kan tolkas 
som att Isa inte fick stöttning i sin uträkning av Valdemar och Ove, eftersom hon blev avbruten 
och därmed inte fick utrymme att förklara sin tanke. Det kan också tolkas som att Isa senare i 
samtalet fick stöttning genom att lyssna på pojkarnas diskussion, dock utan koppling till hennes 
tanke som hon började dela med sig av. 
 
I utdraget nedan presenteras ett ytterligare exempel där eleverna stöttar varandra genom att 
gemensamt diskutera och resonera sig fram till svaret. I diskussionen deltar fyra elever, Lova, 
Lee, Mats och Ella. De skulle lösa multiplikationsuppgiften 25٠155 och den krävde 
matematiska kunskaper om multiplikationstabellerna. Nedan diskuterar tre av fyra elever 
stegvis hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften. 
 

Lova: Okej, vi ska diskutera vad 25٠155 blir.  
Lee: Okej 25٠155… 
Lova: Okej, då ska vi diskutera vad detta kan bli 
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Lee: Om man gör så att man tar 25 till 10 istället så tar man 155٠10. Om man då 
stryker nollan blir det 1٠155 och det blir 155, sen lägger vi till en nolla och då blir det 
1550. 
Mats nickar! 
Lova: Mm, men vi… vi gör så att vi skriver ner det först, 25٠155 
Ella: Men vänta, vänta, vänta… kan vi inte tänka så här istället: 20٠100, 20٠50, 20٠5. 
Sen 5٠100, 5٠50 och 5٠5? Sen plussar vi ihop? 
Det är tyst några sekunder… 
Lova: Ja, men vi kan prova det. Vi börjar att skriva ner 2+100… 
Ella: Nej, det är gånger ju... 
Lova: Ja gånger ja. Då börjar vi att skriva ner 2٠100... 
Ella: Nej… 20٠100...? 
Lova: Ja, 20٠100=... men om vi stryker nollan i 20 så blir det samma som 2٠100… 
Lee: ...och det blir 200,  
Lova: sen lägger vi till nollan igen, då blir det 2000.  
Alla skriver ner 20٠100=2000. 
Ella: Sen så kan vi ta 2, eller 20٠50. 
Mats nickar och skriver ner 
Lova: Då stryker vi bort nollan i 20 och 50 så blir det 2٠5 och det blir 10, och sen 
lägger vi till nollorna 
Lee: Det blir 1000 
Ella: Ja så det blir 1000 
Lova: 1000? 
Ella: Ja! Vi har 10 och lägger på två nollor. 

 
Det gemensamma resonemanget ovan, är bara en liten del av en lång diskussion mellan eleverna 
i de olika stegen som de tar för att lösa uppgiften 25٠155. Vad som blir synligt i samtalet är att 
Mats inte är verbalt aktiv, han nickade och bekräftade endast vad de andra diskuterade. Genom 
att Mats fick lyssna på andras tankar och idéer fick han stöttning av de andra eleverna, genom 
denna stöttning kunde han hänga med i samtalet och bekräfta genom att nicka, trots att han inte 
deltog verbalt. De andra eleverna i gruppen förde samtalet och resonemanget framåt och tog 
stöd av varandra för att stegvis lösa uppgiften. Eleverna fortsatte på samma lösning och 
fullföljde beräkningen tillsammans. Lee hade från början ett annat förslag på hur de skulle gå 
tillväga men de valde ett annat tillvägagångssätt som Ella föreslog. Därmed fick Lee byta 
tankebana och bygga vidare på en annan beräkning. 
 
När materialet analyserades i stort identifierades en gemensam aspekt för matematiksamtalen 
som presenterats i följande kategori. Det var att eleverna tillät varandra att komma till tals och 
bli delaktiga. Detta tillåtande klimat blev en förutsättning i grupperna för att de matematiska 
resonemangen skulle kunna föras och så att stöttning skulle kunna ske. När eleverna diskuterade 
och resonerade med varandra blev det även viktigt att de vågade avbryta varandra, fråga om de 
inte förstod eller bygga vidare på varandras resonemang. 
 
Sammanfattningsvis använde eleverna varandra som stöd i matematiksamtalen och de fick 
stöttning av varandra genom att de gemensamt diskuterade och resonerade sig fram till olika 
beräkningarna. Genom att de var fler än en person kunde de ta stöd av varandra och varandras 
matematiska kunskaper för att gemensamt lösa uppgiften. De gjorde det bland annat genom att 
ställa frågor och fortsätta på en annan elevs beräkning. Dessa utdrag som har presenterats i 
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denna kategori var de mest framträdande typerna av stöttning som förekom i elevernas 
matematiksamtal. Typen av stöttning var återkommande och mest framträdande i ytterligare 
fyra samtal, där eleverna förde gemensamma diskussioner och resonemang tillsammans. 
 
5.2 Eleverna stöttar varandra genom att förklara sina tillvägagångssätt 
Resultatet visade att eleverna stöttade varandra i matematiksamtalen genom att förklara sina 
tillvägagångssätt för varandra. Nedan följer två utdrag där eleverna gemensamt försöker lösa 
uppgifterna genom samarbete och stöttning sinsemellan. I det första exemplet arbetar Julia, Nils 
och Theo med uppgiften som handlar om kiosken (bilaga 3). Dock har de fastnat vid 
multiplikationen 9٠4 och i utdraget nedan visas en situation där Julia och Nils förklarar ett 
tillvägagångssätt för Theo och därmed stöttar honom. Genom att Theo fick en förklaring om 
hur han kunde gå tillväga, fick han stöttning om hur han kunde gå tillväga vid ett annat tillfälle. 
Eleverna i denna grupp befann sig på olika matematiska kunskapsnivåer och de mer kunniga 
eleverna stöttade den mindre kunnige eleven och därigenom kunde samtliga parter utvecklas. I 
detta fall använde eleverna laborativt material för att förklara ett tillvägagångssätt. 
  

Julia: Okej, vi börjar med att räkna ut 9٠4, det blir 36 eller hur...  
Nils: Ja, det stämmer. 
Theo: Men, va? Hur kan 9٠4 bli 36, jag fattar inte. 
Nils: Jo, för om du tar 9, 4 gånger blir det 36.    
Theo: Va? Jag fattar inte... 
Julia: Men vänta, vi gör så här! Om vi tar klossarna och lägger 4 högar med 9 klossar 
i varje så ska vi se hur mycket det blir. 
Nils: Ja, bra idé! Okej, här har vi 9 klossar. Nu ska vi ta 9 klossar 4 gånger. Förstår 
du? 
Theo: Ja men hur blir det 36? 
Nils: Titta här, 9 klossar i den högen, 9 i denna, 9 i denna och 9 här. 9+9+9+9. Vad 
blir det tillsammans? Theo räknar klossarna... 
Theo: Ja, det blir 36 tillsammans.  

 
I utdraget var samtliga tre elever i gruppen delaktiga och i detta fall var det en elev som inte 
förstod. Det var då nödvändigt med en förklaring för att Theo skulle ges stöttning för att utveckla 
sin matematiska kunskap. Theo uttryckte att han inte förstod och då kunde de andra stötta 
honom. Theo fick stöttning av sina gruppmedlemmar genom att de förklarade hur han kunde gå 
tillväga, på så sätt fick även dessa elever träna på att förklara hur multiplikationen kunde räknas 
ut istället för att bara säga svaret. 
 
Ett ytterligare exempel presenteras nedan, i detta utdrag förklarar en elev sin förklaring och 
lösning för en elev som undrar hur han kom fram till sitt svar. Tre pojkar, Lee, Valdemar och 
Karl ska i utdraget lösa uppgiften med den krossade glasrutan (bilaga 2). När Lee läser uppgiften 
högt för de andra får de reda på att de ska bekräfta om det stämmer att det tar ett och ett halvt 
år för dem att betala tillbaka skulden för glasrutan. Nedan visas ett kort utdrag där Valdemar 
stöttar Karl genom att förklara sitt tillvägagångssätt. 
 

Lee läser uppgiften högt… 
Paus... 
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Valdemar: Då tänker jag eftersom det är ett halvår, då är det 6 månader. 
Lee: Mm 
Valdemar: och man kan ju räkna 5٠6 och det är ju 30 och lägger man till en nolla blir 
det 300 då... 
Lee: Ja det blir en tredjedel. 
Valdemar: Alltså måste han spara i ett och ett halvt år,  
Karl: Hur fick du fram det? 
Valdemar: Eftersom 300 var på ett halvår och på 900 får 300 plats tre gånger, alltså 
måste man räkna ett halvår tre gånger.  

 
I utdraget ovan förklarar Valdemar först sitt tillvägagångssätt, Lee håller med och bekräftar 
Valdemars lösning. Karl däremot undrar hur Valdemar kom fram till sitt svar och frågar. 
Valdemar förklarar på nytt och genom den förklaringen stöttar Valdemar Karl. Genom den 
stöttning som Karl erhåller, kunde även han bli delaktig senare i resonemanget och därmed 
förstå uppgiften samt dess beräkningen. I en fördjupad analys identifierades även i denna 
kategori att ett tillåtande klimat i grupperna var viktigt för att de matematiska resonemangen 
skulle kunna föras. Eleverna tillät varandra komma till tals och bli delaktiga. Om eleverna inte 
hade haft ett tillåtande arbetsklimat i grupperna hade de förmodligen inte vågat ställa frågor 
eller sagt till om de inte förstod. Det tillåtande arbetsklimatet var därmed en förutsättning för att 
stöttningen skulle kunna ske.  
 
Sammanfattningsvis förekom det stöttning i samtalen som visade sig vara viktig för eleverna 
som inte riktigt förstod en annan elevs förklaring. Genom att eleverna förklarade sina 
tillvägagångssätt för varandra, kunde eleven i gruppen som inte förstod, först erfara kunskapen 
i samråd med andra för att förhoppningsvis vid ett senare tillfälle kunna använda sig av 
kunskapen på egen hand i nya sammanhang. Att eleverna stöttade varandra genom att förklara 
sina tillvägagångssätt för varandra var återkommande i flera samtal och i denna kategori har två 
olika utdrag presenterats, som båda representerar stöttning genom att förklara tillvägagångssätt. 
 
5.3 Eleverna stöttar inte varandra 
I två matematiksamtal identifierades en annan aspekt, nämligen att eleverna inte stöttade 
varandra i matematiksamtalen. Eleverna fick istället arbeta enskilt med uppgifterna. Därmed 
skedde ingen stöttning mellan eleverna, vilket ledde till att deras kunskap inte kunde utmanas, 
bekräftas eller utvecklas. De givande och konstruktiva samtalen uteblev därmed. I utdraget 
nedan visas en liten del av ett samtal där Ella, Lars och Fredrik ska lösa uppgiften som handlar 
om hur mycket fyra klubbor och sex chokladbollar kostar (se bilaga 3). Ella tar tidigt 
kommandot i samtalet och försöker lösa uppgiften, medan Lars och Fredrik bygger med klossar. 
 

Ella: Eh men vi ska väl skriva upp det på denna? 
Lars: ja, eller nej eller om man vill.  
Ella: Aja, men jag skriver 148a) 
Lars och Fredrik sitter och bygger med klossar (finns tillgängligt som laborativt 
material). 
Ella: Hur mycket kostar 4 klubbor och 6 chokladbollar? 
Eh 4 klubbor så kan vi skriva 4٠8 
Lars: Näe! 
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Ella: Jo det kan vi, 4٠8 kan vi skriva... är lika med, vad är 4٠8? Hallå jag frågar er vad 
det är... 
Lars och Fredrik fortsätter bygga med klossar och tittar upp mot Ella... 
Ella: ehh... det är väl 32... 
Lars och Fredrik: Mmmm 
Ella: 32, och sen tar vi 6, nej vi räknade fel, klubborna kostade 9kr. Vänta 
chokladbollar... vi skrev ju så här... eller... ska man skriva som det står där? 
Det är tyst några sekunder... 

 
Ella fick i detta samtal klart störst utrymme och förde mestadels samtalet med sig själv. Till 
samtalet fanns det laborativt material tillgängligt som centikuber eller klossar som de 
benämndes av eleverna. Lars och Fredrik byggde med klossarna istället för att vara delaktiga i 
samtalet med Ella. Lars och Fredrik är inte delaktiga i samtalet, eftersom de nästan inte alls 
bidrar med några synpunkter eller åsikter. Vid enstaka tillfällen kommenterar Lars: “Näe!” eller 
så bekräftar de båda med: “Mmmm”, men de ger ingen inverkan på att föra resonemanget 
vidare. Ella frågar vid ett tillfälle: “Hallå jag frågar er vad det är”. Den respons Ella får av Lars 
och Fredrik är inte mer än att de tittar upp på henne. Därmed löste Ella uppgiften självständigt. 
Vid flertalet tillfällen försökte Ella bjuda in Lars och Fredrik i samtalet, dock fick hon sällan 
respons, eftersom de hade fullt upp att bygga med klossarna. I samtalet sker det alltså ingen 
stöttning mellan parterna. Ella försökte ställa stöttande och aktiverande frågor till Lars och 
Fredrik men de försökte inte ens besvara dem. De byggde endast med klossarna istället för att 
engagera sig i samtalet och stötta Ella, som självständigt fick lösa uppgiften, utan erhållen 
stöttning. 
 
I ett annat matematiksamtal förekom en liknande typ av stöttning, det vill säga avsaknaden av 
stöttning. I samtalet deltog även Fredrik där han på samma sätt som i utdraget ovan, inte stöttade 
sina gruppmedlemmar, utan lekte med klossar istället. Gruppen skulle här lösa uppgiften som 
handlade om glasrutan och en elev fick ta kommandot och lösa uppgiften till stor del på egen 
hand utan stöttning från Fredrik och den andra eleven som byggde med klossarna tillsammans 
med Fredrik. 
 
Sammanfattningsvis förekom det samtal där ingen stöttning skedde. Eleverna i grupperna 
använde inte varandra som stöd, utan en elev fick lösa uppgiften själv utan stöd från sina 
gruppmedlemmar och detta synliggjordes i två av de analyserade matematiksamtalen. Detta 
icke stöttande arbetssätt påverkade samtalen och det blev sällan en diskussion eller ett 
gemensamt resonemang i grupperna. En elev stod för det matematiska innehållet och 
resonemanget själv och stöttning förekom därför inte mellan gruppens olika parter.  
 
5.4 Sammanfattning av resultat 
Stöttning skedde på olika sätt i elevernas matematiksamtal. Eleverna stöttade varandra genom 
att diskutera och resonera tillsammans, detta gjorde de via gemensamma matematiska 
resonemang där de hjälpte varandra att komma fram till gemensamma lösningar och 
beräkningar. När eleverna diskuterade och resonerade använde de varandra som stöd när de 
hade frågor, när de fastnade i sin uträkning eller när de uttryckte att de inte förstod. Eleverna 
ställde och besvarade alltså frågor samt byggde vidare på varandras resonemang för att stötta 
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varandra. Eleverna stöttade också varandra genom att förklara sina tillvägagångssätt och det 
gjorde de när någon elev i gruppen uttryckte att han eller hon inte förstod. Det visade sig att de 
mer kunniga eleverna gav stöttning till de mindre kunniga i gruppen och denna typ av stöttning 
var framgångsrik för både de mer och mindre kunniga eleverna i gruppen. Resultatet visade 
också en annan aspekt av stöttningen och det var att det inte alls förekom någon stöttning mellan 
eleverna i vissa matematiksamtal. Eleverna var då mer fokuserade på andra saker och det blev 
tydligt att en elev fick lösa uppgiften självständigt utan stöttning från sina gruppmedlemmar.  
 
6 Diskussion 
I detta kapitel kommer först en resultatdiskussion kring studiens resultat att föras i förhållande 
till den tidigare forskning som presenterades i kapitel 2 Bakgrund och forskningsläge. Sedan 
kommer studiens metodologiska ansats och andra aspekter som kan ha påverkat resultatet att 
diskuteras i metoddiskussionen.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras med utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet och dess relevans i matematikundervisningen, kopplat till delar av den tidigare 
forskning som nämnts i kapitel 2 Bakgrund och forskningsläge. En diskussion kommer att föras 
om de olika sätt som eleverna stöttade varandra i matematiksamtalen och de förutsättningar 
som gavs kring gruppens utformning, samtalen i grupp och uppgifternas karaktär. 
 
Inledningsvis återgår jag till studiens problemområde och hur det kan ha påverkat resultatet. 
Matematikundervisningen har varit och är starkt bunden till de procedurella förmågorna 
(Bergqvist et al., 2014:85) och ett stort fokus ligger på att arbeta enskilt i matematikboken 
(Malmer, 2002:58). Undervisningen innefattar sällan gruppuppgifter där eleverna får lösa 
uppgifter tillsammans med andra för att utveckla sin resonemangsförmåga i forum för 
samlärande. Dessutom så visar forskning att eleverna måste ges förutsättningar att träna på sin 
resonemangsförmåga om de ska kunna lära sig att använda den (Sidenvall, 2015:4; Jäder, 
2015:35). Denna undervisningsform kan ha påverkat den här studiens resultat, eftersom 
eleverna inte var vana vid arbetssättet att föra matematiska resonemang i grupp. Eleverna var 
präglade av att arbeta enskilt, vilket kan ha påverkat utfallen av elevernas resonemang, 
interaktion och stöttning i gruppsammanhang. Denna studies resultat visade att eleverna 
stöttade varandra på olika sätt i matematiksamtalen, vilket har sammanställts i resultatets olika 
kategorier. Eleverna stöttade varandra genom att resonera och diskutera tillsammans, där de 
ställde frågor, byggde på varandras resonemang och förklarade sina tillvägagångssätt för 
varandra. Elevernas stöttning till varandra visade sig vara gynnsam för deras gemensamma 
resonemang och gruppmedlemmarna tog stöd av varandra för att gemensamt lösa uppgifterna. 
Resultatet om att eleverna stöttade varandra på olika sätt visade sig vara beroende av gruppen 
som socialt forum för att stöttningen skulle kunna ske. Gruppen var viktig eftersom eleverna 
genom att samtala med andra fick stöttning som han eller hon kanske inte hade klarat av 
individuellt.  
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I resultatets andra kategori identifierades att eleverna stöttade varandra genom att förklara 
tillvägagångssätt för varandra och det visade sig främst vara de mer kunniga eleverna som 
stöttade de mindre kunniga i gruppen. Detta kan man tänka sig bara utvecklar den mindre 
kunniga eleven som efterfrågat förklaring av en mer kunnig elev, men det visade sig att även 
de mer kunniga eleverna kunde utvecklas genom att förklara för de mindre kunniga eleverna. 
Grupperingen i matematiksamtalen var slumpmässig och lottades inför varje samtalstillfälle, 
vilket dessutom medförde att den matematiska kunskapen hos eleverna slumpades. I samtalen 
visade det sig att den matematiska förståelsen hos varje enskild elev avgjorde vem som gav och 
vem som erhöll stöttning. Den slumpade grupperingen kunde alltså påverka vem i gruppen som 
gav stöttning och vem som erhöll stöttning, dock var det tydligt att det var den mer kunniga 
eleven som stöttade de mindre kunniga i gruppen. Den här studiens resultat samspelar med 
Engvalls (2014:182-185) resultat om att samtliga elever kan gynnas av gemensamma samtal i 
matematik. Även de elever som redan kunde och behärskade det matematiska innehållet kunde 
gynnas, i och med grupperingen och att de olika elevernas matematiska kunskaper inte var 
avgörande för hur resonemangen blev. Därmed kunde båda parterna utveckla nya kunskaper 
och kompetenser i de matematiska resonemangen. De mer kunniga eleverna fick träna på att 
förklara tillvägagångssättet på ett annat sätt än vad han eller hon tidigare gjort, vilket innebar 
att eleverna fick utveckla förmågan att förklara och argumentera för sina lösningar. Detta 
speglar vad Jakobsson (2012:159) uttrycker i sin artikel. Han skriver att arbetssättet gynnar de 
mer kunniga såväl som de mindre kunniga eleverna, då de mer erfarna och kunniga eleverna 
fick träna på att förklara, omformulera, argumentera och ibland tänka om. I och med detta menar 
Jakobsson (2012:159) att båda parterna kan utveckla nya kunskaper och kompetenser. Martin 
et al. (2006:177-178) kom i sin studie fram till att elevernas olika matematiska kunskaper kan 
skapa ojämlikheter som inte främjar elevernas gemensamma resonemang. Att samtliga elever i 
denna studie, kunde gynnas av att arbeta i grupp, oberoende av matematisk kunskap, motsätter 
sig därmed Martins et al. (2006) resultat. 
 
Mueller (2009:148) har i sin studie identifierat två olika arbetssätt, när det kommer till 
gruppsamtal i matematik. Ett arbetssätt där eleverna först arbetade enskilt med sina lösningar 
som sedan lyftes i grupp och ett annat arbetssätt där eleverna från grunden skapade 
gemensamma matematiska lösningen i grupp. Båda arbetssätten hade enligt Mueller (2009:148) 
positiva effekter på elevernas lärande. I den här studien skapade samtliga grupper gemensamma 
lösningar från grunden och har därmed endast utgått ifrån ett av Muellers (2009) arbetssätt. 
Utifrån dessa arbetssätt kunde jag i resultatet se positiva och negativa effekter. Arbetssättets 
positiva effekter stämmer överens med Muellers (2009) resultat, eftersom det gav eleverna 
utrymme till att från början diskutera idéer och tankar med varandra. Stöttningen var här viktig 
från start i samtalen för att resonemangen skulle föras framåt och resultatet visade att om ingen 
stöttning skedde utvecklades inte elevernas gemensamma resonemang i samma utsträckning 
som där stöttning förekom. En negativ effekt med att från början diskutera och resonera 
tillsammans är att vissa elever inte ges möjlighet att tänka själva. Gruppen tar direkt tag i 
uppgiften och dess beräkning utan att alla ges möjlighet till att individuellt fundera kring hur 
uppgiften kan lösas. Frågan man kan ställa sig är om Muellers (2009) första arbetssätt, där 
eleverna först skapade en lösning enskilt som sedan lyftes i gruppen, skulle vara mer gynnsam 
för grupperna där ingen vidare stöttning förekom. I den tredje kategorin skedde ingen stöttning 
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och Ella fick lösa uppgiften självständigt utan stöttning från Fredrik och Lars, som istället lekte 
med klossarna. Om eleverna i denna grupp först hade fått lösa uppgiften enskilt och sedan lyfta 
sina lösningar i grupp hade kanske samtalet blivit mer givande för gruppen. Mueller (2009:143-
148) fann även i sin studie tre former av interaktioner, när eleverna skapade lösningar med 
intryck av varandra i grupp. Dessa tre former var: bygga på varandras idéer, ifrågasätta 
varandra och tillrättavisa varandra. Muellers (2009) interaktionsformer visade sig även vara 
framhävande i den här studien, där eleverna stöttade varandra genom att diskutera och resonera 
tillsammans. I den första kategorin kunde jag se att om en elev fastnade i sin uträkning så kunde 
en annan elev som lyssnat ta vid och bygga vidare på samma eller en liknande lösning för att 
resonemanget skulle fortsätta. De andra typerna av interaktion där de ifrågasatte och 
tillrättavisade varandra var inte lika förekommande sätt att stötta varandra på i empirin, men i 
samtalen synliggjordes dessa typer av interaktion när eleverna frågade varandra om de inte 
förstod och förklarade sina tillvägagångssätt. De olika sätten som eleverna stöttade varandra på 
illustrerar därmed Muellers (2009) interaktionsformer.  
 
Den interaktionella aktiviteten är enligt Strandberg (2006:54-55) den mest framgångsrika 
lärandemiljön för elevernas lärande och menar att det sker i samspel mellan olika parter. Flera 
studiers resultat visar dessutom på positiva aspekter av arbetssättet och menar att elever i den 
kommunikativa arbetsformen befäster bättre matematiska kunskaper och resultat, jämfört med 
om eleverna arbetar enskilt (Aziz & Hossain, 2010; Berry & Sahlberg, 2006; Cengitz et al., 
2011). Dessutom visar Mirza och Husseins (2014:34) och Rotts (2013:33-34) resultat att 
gruppen var ett viktigt forum för att eleverna skulle ges förutsättningar att stötta varandra och 
därmed utveckla sina muntliga matematiska resonemang. Gruppen var enligt Mirza och 
Hussein (2014:34) en förutsättning för att eleverna skulle dela med sig av sina tankar och idéer, 
vilket därmed ledde till att eleverna kunde stödja varandras matematiska utveckling. Eleverna 
lärde sig av varandra i det sociala samspelet och elevernas lösningar visade sig bli mer 
produktiva i grupp än om de arbetade enskilt. Enligt Rott (2013:33-34) var gruppen viktig för 
att eleverna skulle kunna anpassa sina reflektioner och tankesätt för att kunna stötta varandra. 
Det finns alltså positiva aspekter för en gemensam kommunikativ undervisningsform, vilket 
även visat sig vara ett gynnsamt arbetssätt i den här studien, där eleverna med stöd av varandra 
kunde utveckla sina matematiska resonemang i gruppen. De positiva aspekterna för en 
gemensam kommunikativ undervisningsform tillsammans med gruppen som forum för 
samlärande ligger därmed i linje med Aziz och Hossains (2010:59-60), Berry och Sahlbergs 
(2006:21-22), Cengitz et al. (2011:362), Mirza och Husseins (2014:34) och Rotts (2013:33-34) 
resultat. 
 
Till skillnad från Aziz och Hossains (2010:59-60), Berry och Sahlbergs (2006:21-22), Cengitz 
et al. (2011:362), Mirza och Husseins (2014:34) och Rotts (2013:33-34) resultat, skriver 
Sjöblom (2015:72-73) i sin studie att arbeten i grupp inte automatiskt leder till att elevernas 
sociala interaktion och samarbete utvecklas. Hon menar att om det inte finns en god 
kommunikation i gruppen där eleverna lyssnar på varandra så fallerar samarbetet. Det är alltså 
inte bara att ge eleverna goda förutsättningar för grupparbeten som leder till att de utvecklas, 
utan hur samspelet och interaktionen ser ut och fungerar i olika gruppsammanhang. I resultatet 
kunde exempel ses när interaktionen inte fungerade i gruppen och därmed skedde heller ingen 
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stöttning. I det tredje utdraget i resultatets första kategori, skedde verbal stöttning mellan tre av 
fyra elever i samtalet. En elevs verbala interaktion uteblev i samtalet, där han endast nickade 
och bekräftade på så sätt vad de andra eleverna i gruppen diskuterade. En fråga man kan ställa 
sig är varför Mats i detta samtal inte bidrog med sina tankar verbalt. Det kan ha berott på hans 
matematiska kunskap, det kan också ha berott på gruppens konstellation. Ur interaktionen i 
samtalet kan det tolkas som att han får stöttning av övriga i gruppen genom att lyssna till deras 
tankar och idéer. Om denna stöttning haft betydelse för Mats hade därmed varit intressant att 
följa upp för att se hur kunskapen hjälpt honom i framtida matematiska uppgifter. I resultatets 
tredje kategori visades exempel där eleverna inte stöttade varandra, utan en elev i gruppen fick 
stå för arbetet själv medan de två resterande lekte med klossar. Genom att ingen stöttning 
skedde i dessa matematiksamtal kunde eleverna inte utmana eller bekräfta varandras tankar och 
idéer. Frågan man kan ställa sig är varför dessa gruppers samtal inte blev lika lyckade som 
övriga. Det skulle kanske kunna bero på eleverna i gruppen och deras matematiska kunskap. 
Det skulle även kunna bero på att eleverna inte lyssnade på varandra, som Sjöblom (2015:92) 
betonar är viktigt för att kommunikationen i gruppen inte ska falla. 
 
En förutsättning för att eleverna skulle kunna föra matematiska resonemang tillsammans i 
grupper var de uppgifter som låg till grund för matematiksamtalen. Flera olika studier visar att 
uppgifternas karaktär är bärande för hur utfallen av resonemangen och interaktionen blir 
(Hunter, 2017:487; Mueller et al., 2014:12-13; Martin et al., 2006:176-178). I förhållande till 
denna tidigare forskning valdes uppgifter ut till samtliga matematiksamtal. Uppgifterna 
plockades ur elevernas matematikböcker från sidorna med mer utmanande uppgifter. 
Uppgifterna var av öppen karaktär, det fanns alltid minst två möjliga lösningar och 
tillvägagångssätt för eleverna att lösa dem på. Genom att uppgifterna var öppna möjliggjorde 
det stora variationer av lösningar. Hunters (2017:487) och Muellers et al. (2014:12-13) resultat 
visade att eleverna i deras studier pratade mindre med varandra om uppgiften var för lätt. De 
rekommenderar därför att lämpliga uppgifterna ska vara utmanande för eleverna. Det skulle då 
leda till att eleverna började resonera och diskutera med varandra om hur de skulle gå tillväga. 
Frågan man kan ställa sig är om matematikuppgifterna i den här studien var på en lämplig nivå 
för varje enskild elev eller för gruppen som helhet. Med detta i åtanke kan det vara en möjlig 
förklaring till varför vissa elever var mer delaktiga än andra i matematiksamtalen och att vissa 
elever kunde stötta mer än andra.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att elevernas gemensamma samtal där de stöttade varandra var 
ett utvecklande arbetssätt, där de gavs utrymme att bland annat argumentera, förklara, resonera, 
diskutera och omformulera sina tankar och uttryckssätt. Eleverna fick alltså i dessa 
matematiksamtal träna på sin resonemangsförmåga tillsammans med andra elever där de kunde 
utbyta tankar och idéer med varandra. Därmed ligger det samlade resultatet i linje med Cengitz 
et al. (2011:362) resultat om att gemensamma samtal och diskussioner var utvecklande för 
eleverna, där de bland annat utvecklade nya matematiska samband och förståelse. Dock visade 
empirin enbart att arbetssättet var utvecklande för elevernas gemensamma resonemang i 
gruppen, inte hur elevernas enskilda matematiska förståelse och kunskaper utvecklades av 
arbetssättet och hur kunskapen har bidragit till vidare matematiska kunskaper. Detta hade varit 
intressant att forska vidare kring för att identifiera ytterligare utveckling i elevernas lärande. 
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6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens metod att diskuteras med syftet att granska studiens 
generaliserbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet. En kritisk reflektion kring valet av 
metodansats, insamlingsmetod och det analytiska verktyget kommer också att föras. 
 
Studiens empiri samlades in under en fem veckors lång period i samband med VFU. Eleverna 
som ingick i studien fick ta del av en undervisning med syftet att utveckla 
resonemangsförmågan i matematik. Arbetssättet med att föra muntliga resonemang kan ha 
påverkat eleverna, eftersom de inte var vana vid att arbeta med muntliga resonemang gruppvis. 
Om studien hade bedrivits på klasser som regelbundet arbetat med muntliga resonemang istället 
för i sin lärobok, finns en möjlighet att kanske ett annat resultat kunnat uppnås. Samma 
empiriska material som bearbetades i utvecklingsarbetet har nu analyserats utifrån ett nytt syfte 
och en ny frågeställning i den här studien, vilket har medfört problematik i analysarbetet. Det 
hade kunnat vara gynnsamt att genomföra en studie utifrån ett förbestämt syfte och en 
förbestämd frågeställning, men i detta fall fick jag först se till empirins potential och utifrån 
empirin skapa ett syfte och en frågeställning för en ny studie. Denna studie utgår alltså från 
samma empiri som utvecklingsarbetet, tack vare materialets breda och stora potential till att 
analyseras utifrån olika perspektiv. Anledningen till att samma material kunde analyseras 
utifrån ett nytt perspektiv, det sociokulturella perspektivet, var att jag i empirin kunde 
identifiera att den sociala aspekten och elevernas stöttning var viktig för att eleverna skulle 
kunna utveckla sina matematiska resonemang. 
 
Empirin i den här studien samlades in genom videoinspelning, vilket genomfördes med 
stationära surfplattor som filmade samtliga matematiksamtal. Att använda video som 
dokumentationsvertyg har enligt Lindgren (2012:57-58) fördelar, bland annat möjligheten till 
att se en sekvens flera gånger, pausa och spola tillbaka. Videofilmerna var till stor hjälp vid 
analysarbetet, eftersom det var svårt att uppfatta allt samtidigt, då var det nödvändigt att kunna 
pausa, spola tillbaka eller se sekvensen igen. Surfplattans placering var stationär. Argumentet 
för att använda stationära surfplattor grundas på att jag som forskare inte medvetet skulle rikta 
in ett fokus över vad som skulle fångas på filmen, utan för att filmen skulle ge en helhetsbild 
över elevernas interaktion. Utifrån helhetsbilden kunde sedan ett fokus väljas och analyseras. 
Att använda en stationär kamera kan enligt Eidevald (2015:121) problematisera att följa 
händelser som rör sig över en större yta, dock var jag inte beroende av att eleverna befann sig 
på olika ytor, utan de befann sig vid samma position under hela inspelningsprocessen. En 
problematisk aspekt med att ha stationära surfplattor som inspelningsverktyg var att kameran 
inte fångade det som skedde utanför kamerans räckvidd. Det medförde att om eleverna rörde 
sig i rummet under samtalet så följde kameran inte med, vilket kan ha medfört missad empiri.  
 
Videokamerans närvaro kan enligt Bjørndal (2005:76-78) medföra distraktion hos de elever 
som deltar i studien, vilket synliggjordes i den insamlade empirin. Tidigt under 
inspelningsprocessen blev det synligt att vissa elever blev störda av att se sig själva i surfplattan 
samtidigt som de blev filmade, men desto oftare eleverna blev filmade, desto mer vana blev de 
vid surfplattans närvaro och kunde bättre fokusera på den matematiska uppgiften. Med detta i 
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åtanke hade kanske samtalen sett annorlunda ut om surfplattan inte varit närvarande och det 
7kan ha påverkat studiens resultat. Det kan ha påverkat genom att det begränsade elevernas 
resonemang och deras interaktion i samtalen, det kan också ha påverkat eleverna till att göra 
det som de skulle, eftersom de blev övervakade. I samtalen fick eleverna resonera och diskutera 
på egen hand utan intervention från läraren. Med andra ord påverkade inte någon vuxen vad 
som skedde i matematiksamtalen utan eleverna stod för innehållet själva. Argument för att 
ingen lärarintervention skedde i samtalen var för att inte påverka eller förändra utfallet av 
elevernas resonemang. Dock fick eleverna stöd om de efterfrågade hjälp i form av ledtrådar. 
Eftersom studiens syfte och frågeställning riktar in sig på eleverna, anser jag att det medför en 
ökad trovärdighet till studiens resultat om ingen lärarintervention har påverkat samtalen. Det 
var därmed ett strategiskt val att påverka elevernas samtal så minimalt som möjligt och det 
resulterade i att det var enklare att fokusera på elevernas interaktion i analysarbetet.  
 
Inget observationsverktyg är enligt Lindgren (2012:58) komplett och det finns problematiska 
aspekter med att använda videoinspelning som dokumentationsverktyg. Det är att filmen inte 
visar en exakt sanning av verkligheten, utan bara ett begränsat tidsförlopp. Allting som sägs 
eller händer runt omkring kamerans räckvidd går förlorat och allt som kan tolkas är det som 
sker i den avgränsade videoinspelningen. Jag kan endast tolka det som ses och hörs i filmerna 
och kan därmed inte sätta mig in i elevernas kognitiva tänkande och veta vad de tänker och 
funderar kring. Risken med detta är att jag vid analysen av empirin bär med subjektiva 
uppfattningar och bakomliggande kunskap som kan färga min tolkning av det som hörs och 
syns. Dessutom har jag varit ensam vid bearbetningen och analysen av empirin, vilket kan göra 
resultatets trovärdighet problematisk, eftersom det endast är min personliga tolkning som 
illustreras. Hade studien genomförts av ytterligare en författare och forskare, hade empirin 
kunnat tolkas utifrån ytterligare ett perspektiv, vilket hade kunnat ökat trovärdigheten. 
 
Videoinspelningarna har som tidigare beskrivits i 4.3 Urval, transkriberats för att i text återge 
det som sades eller gjordes i olika situationer. Det finns för- och nackdelar med att transkribera 
det inspelade materialet, vilket kunde synliggöras i transkriberingsprocessen. Det var svårt att 
fånga samtliga ögonblick och överföra det från verbal kommunikation till skriftliga. Därför 
finns risken att en del empiri har fallit bort, när den omvandlades från film till text, som 
Eidevald (2015:126) lyfter som en kritisk aspekt gällande transkribering. Samtidigt som 
transkriberingsarbetet var tungt och tidskrävande berikade de studien, eftersom materialet blev 
mer hanterbart och enklare att analysera i skrift än i film. Bjørndal (2005:86-87) nämner detta 
som en fördel med transkriberingar och menar att om man överför det som sker till skrift, kan 
aspekten av kommunikationen framföras på ett tydligare sätt och materialet blir mer hanterbart 
inför analysen. Transkriberingarna medförde med andra ord att empirin blev mer hanterbar, 
vilket underlättade analysprocessen för mig som enskild författare. 
 
Tidigare i kapitel 4 Metod redogjordes för att studiens ansats var kvalitativ, eftersom studien 
fokuserat på att tolka, förstå, beskriva och analysera den insamlade empirin, vilket enligt Stukát 
(2011:36) och Patel och Davidsson (2011:13-14, 120) är huvudsyftet med kvalitativ forskning. 
Det kvalitativa arbetssättet har för- och nackdelar. En fördel är att den kvalitativa forskningen 
enligt Ahrne och Svensson (2015:26) tillåter flera beskrivningar och avbildningar av samma 
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fenomen. En nackdel är att det enligt Patel och Davidsson (2011:120) är tids- och 
arbetskrävande, eftersom man ofta transkriberar det muntliga materialet för att det ska vara 
lättare att analysera. Empirin har som tidigare beskrivits i kapitel 4 Metod, analyserats deduktivt 
och enligt Fejes och Thornberg (2015:24) innebär det att ett påstående eller en hypotes testas i 
praktiken. Genom detta arbetssätt kan forskaren systematiskt pröva och undersöka i vilken 
utsträckning en viss teori håller i en avgränsad del av praktiken som undersöks. Det teoretiska 
perspektiv som studien har sin utgångspunkt i, det sociokulturella perspektivet med fokus på 
begreppet stöttning, har både haft för- och nackdelar för analysarbetet. De fördelar som det har 
medfört är att det teoretiska perspektivet har ramat in ett fokus över vad som ska analyseras. 
Det har medfört att jag vid analysarbetet enbart haft ett speciellt riktat fokus mot stöttningen i 
samtalen. Nackdelen med att utgå från en redan befintlig teori är att det kan begränsa vad som 
ses i samtalen. Mycket intressant data kan därmed gås miste om, i och med att studiens 
fokusområde begränsas. Fördelen med att analysera data utifrån ett teoretiskt perspektiv kan 
alltså även vara nackdelen. Å ena sidan hade det varit intressant att ta del av den intressanta 
data som samlats in, å andra sidan är det inte relevant för denna studie. Därmed har empirin 
avgränsats utifrån studiens syfte och frågeställning, vilket även gör studien mer valid. 
 
Studiens trovärdighet och tillförlitlighet stärks av en noggrann och transparent beskrivning om 
studiens genomförande, metodologiska ställningstagande och resultatets kategorier. Om en 
annan person skulle återskapa studien är det inte säkert att det blir exakt samma resultat, men 
studien bör kunna återskapas och uppnå ett liknande resultat utifrån studiens beskrivning av 
tillvägagångssätt och genomförande. Därav kan detta bidra till en hög överförbarhet. Det finns 
en rad faktorer som kan påverka en studies trovärdighet. Som författare blev jag inför den 
slutliga VFU-perioden placerad på en ny skola och var därmed inte känd hos eleverna sedan 
tidigare. Det kan ha påverkat resultatet av den genomförda forskningen, då jag inte hade någon 
relation till eleverna och de hade inte heller någon relation till mig. Forskningen bedrevs endast 
i en klass på 23 elever och jag är medveten om att resultatet av denna studie endast kan ställas 
i relation till de elever som deltagit och den valda empirin. Dock hade forskning i fler än en 
miljö givit större insyn i elevers interaktion och stöttning och hur den hade kunnat påverkas av 
olika miljöer. Det är dock inte säkert att detta hade haft någon effekt gällande resultatets 
generaliserbarhet, men det hade varit intressant att jämföra olika verksamheter, eftersom 
generaliserbarheten i den här studien är något begränsad. 
 
7 Avslutande reflektioner och slutsatser 
Syftet med denna studie var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur elevers 
resonemangsförmåga utvecklas vid interaktion i matematiksamtal. Frågeställningen som 
studien har besvarat är: På vilka sätt stöttar mellanstadieelever varandra i matematiksamtal i 
grupp? Sammanfattningsvis stöttade eleverna varandra på olika sätt och resultatet delades upp 
i tre kategorier. Den första kategorin innefattar samtal där eleverna stöttade varandra genom att 
diskutera och resonera tillsammans. Eleverna byggde bland annat vidare på varandras 
resonemang och ställde frågor, när de tog stöd av varandra. Den andra kategorin innefattar 
samtal där eleverna stöttade varandra genom att förklara sina tillvägagångssätt för varandra. 
Dessutom förekom det samtal där ingen stöttning skedde mellan eleverna, vilka presenterades 
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i den tredje kategorin. Utifrån denna studie kan fyra slutsatser dras som alla svarar mot studiens 
syfte. Den övergripande slutsatsen är att om elever arbetar tillsammans och stöttar varandra i 
matematiksamtal kan de utveckla sin resonemangsförmåga i matematik. Dessutom kan följande 
slutsatser dras utifrån empirin: 

• Elevernas interaktion och stöttning kan se ut på olika sätt. I matematiksamtal resonerar 
och bekräftar eleverna såväl som ifrågasätter samt bygger vidare på varandras 
resonemang.  

• Matematiksamtal i grupp kan vara utvecklande för både mer och mindre kunniga elever 
genom den stöttning de kan ge och få av varandra. 

• Eleverna måste vara villiga att samarbeta och diskutera för att matematiksamtalen ska 
föras framåt och bli givande. 

 
Genom den här studien kan lärare få kunskap om på vilka sätt elevernas interaktion och 
stöttning mellan varandra kan gynna deras resonemangsförmåga i matematik. När eleverna 
samarbetar och tar stöd av varandra får de erfara nya kunskaper som de kanske inte hade kunnat 
erfara i samma utsträckning individuellt. Elevernas interaktion och stöttning till varandra visade 
sig vara bärande för att de skulle kunna föra samtalen och resonemangen framåt och därmed 
komma fram till gemensamma lösningar. Med avstamp i de låga resultaten i PISA och TIMSS 
undersökningar (Skolverket, 2016a:24; Skolverket 2016b:20) och att elevers grundläggande 
matematiska kunskaper har sjunkit under senare år (Löwing, 2016:19-20), finns det behov av 
en förändring och förbättring i dagens matematikundervisning som bygger mer på konceptuell 
förståelse än procedurell räkning. Studiens didaktiska implikationer är därmed att arbetssättet 
förhoppningsvis kan bidra till att fler lärare vågar utmana och variera sin 
matematikundervisning mer och inte enbart förlita sig på matematikboken. Att arbeta enskilt i 
matematikboken passar vissa elever bra medan det passar vissa elever sämre. Detsamma gäller 
samtliga arbetssätt, det passar olika elever olika bra, eftersom alla elever är olika. 
Förhoppningen är dessutom att denna studie kan bidra med positiva aspekter kring den stöttning 
eleverna kan ge varandra i gruppsammanhang för att utveckla varandras matematiska 
kunskaper och att lärarna därmed vågar använda eleverna som resurser till varandra. Eleverna 
besitter stora kunskaper och kan i stor utsträckning stötta varandra i undervisningen och det 
måste inte alltid vara läraren som lär ut och förklarar. Uppmaningen är alltså att våga använda 
eleverna som stöd i undervisningen. Dock vill jag poängtera att detta endast är förslag på hur 
undervisningen kan bedrivas med stöd av positiva effekter på elevernas lärande. 
Undervisningen går att variera på många olika sätt och detta arbetssätt passar förmodligen inte 
alla elever. Den här studiens resultat och slutsatser visar på positiva effekter för elevernas 
lärande utifrån den sociala kontexten eleverna arbetade i. Däremot är det inte säkert att samma 
positiva effekt uppstår i en annan verksamhet, bland annat på grund av att förutsättningarna kan 
vara olika, där eleverna kanske inte vill dela med sig av sina tankar och idéer eller att 
interaktionen i klassen inte fungerar på grund av olika orsaker.  
 
Avslutningsvis har denna studie illustrerat hur matematikundervisningen kan varieras och 
utmanas för att utveckla elevernas matematiska resonemang och kunnande. Att lära ur en social 
kontext i samråd med andra har visat sig ha flera positiva effekter på elevernas lärande i 
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matematik, bland annat genom att stötta varandra till nya matematiska kunskaper. I min 
framtida matematikundervisning kommer matematiksamtal i grupp att användas som 
komplement till matematikboken, som dock är svår att komma ifrån. Enligt mig behövs 
matematikboken som en grund, men den behöver kompletteras med olika kommunikativa och 
kreativa arbetssätt för att variera undervisningen sett till de matematiska förmågorna. Dessutom 
tror jag att en varierad undervisningsform kan vara givande utifrån olika elevers behov. Den 
här studien är bara en av många som hade kunnat genomföras inom området matematiska 
resonemang i grupp och det var i studien svårt att avgränsa och rikta in sig på ett specifikt 
område. Valet föll på stöttning i matematiksamtal och jag har fått med många positiva effekter 
av arbetssättet som tas med in i den framtida matematikundervisningen, men också fallgropar 
med arbetssättet och hur dessa kan undvikas för att skapa en givande och utvecklande 
undervisning. För vidare forskning och kunskap om resonemangsförmågan i 
matematikundervisningen hade olika mönster av stöttning kunnat analyseras och vilka av dessa 
som är mest framgångsrika för elevernas lärande. Det hade även varit intressant att utforska hur 
elevernas kunskap, som de fått via de gemensamma resonemangen, har bidragit till vidare 
matematiska kunskaper. Alltså ifall den kunskapen de tagit till sig av varandra har blivit befäst 
hos den enskilda eleven. Dessutom hade det varit intressant att enbart fokusera på 
gruppsammansättningen och hur det påverkar matematiksamtalen. Vilka typer av grupper är 
mest gynnsamma ur ett lärandeperspektiv och ifall de sociala eller kunskapsmässiga 
färdigheterna är mest gynnsamma för ett gemensamt lärande i grupp? 
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8 Referenslista 
 
8.1 Källmaterial  
 

Observation Datum Tid (min) Deltagande 
elever 

Uppgift Resultatkategori 

Videoklipp A 2019-02-27 02:50-03:22 Nils, Johan och 
Julia 

Glasrutan Eleverna stöttar varandra 
genom att diskutera och 
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Videoklipp B 2019-03-08 00:06-01:04 Ove, Isa och 
Valdemar 

Kiosken Eleverna stöttar varandra 
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Videoklipp C 2019-02-26 00:12-02:44 Lova, Mats, Ella 
och Lee 
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resonera tillsammans.  

Videoklipp D 2019-03-08 02:47-04:30 Julia, Nils och 
Theo 

Kiosken Eleverna stöttar varandra 
genom att förklara sina 
tillvägagångssätt.  

Videoklipp E 2019-02-27 00:58-01:32 Lee, Karl och 
Valdemar 

Glasrutan Eleverna stöttar varandra 
genom att förklara sina 
tillvägagångssätt.  

Videoklipp F 2019-03-07 00:26-01:28 Ella, Lars och 
Fredrik 

Kiosken Eleverna stöttar inte 
varandra.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
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 2019 
kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att gagna elevernas utveckling 
och lärande. Dokumentationen ligger till grund för ett utvecklingsarbete samt utveckling av 
handledning. Arbetet handlar om matematik och undervisningen kommer bedrivas med syftet 
att utveckla elevernas resonemangsförmåga. 
       
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 används för 
utveckling och utbildning (forskning, utvecklings- och examensarbete). 
       
Kontakta mig om du/ni frågor. För att studenterna skall kunna planera sina uppgifter behöver 
vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 
       
Vänliga hälsningar 
Jaana Nehez (kursansvarig) 
Mail: Jaana.Nehez@hh.se 070-382 75 72 
       
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
   
( ) JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn dokumenteras 
( ) NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 
 
Vårdnadshavare för: .................................................................................................. 
       
Datum ..................... 
       
...................................................................................................................................
   
Vårdnadshavares namnteckning  
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Bilaga 2 
Matematikuppgift “Glasrutan” (plockad ur Matematikspanarna 4B s.62) 
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Bilaga 3  
Matematikuppgift “Kiosken” (plockad ur Matte Direkt Borgen 4A s.125) 
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