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Sammanfattning 
Tidigare forskning betonar att matematikundervisningen är för läroboksstyrd och att inte 

tillräckligt mycket tid ägnas till att ge elever möjlighet till att resonera med 

varandra. I tidigare forskning poängterar lärare att det är svårt att applicera resonemang i 

matematikundervisningen. Då lärare behöver få mer kunskap om hur de applicerar 

resonemang i sin undervisning framkom vårt syfte för studien där vi vill undersöka hur elever 

resonerar i matematiksamtal i årskurs 1-3. Tidigare forskning förklarar även att elever lär av 

varandra när de får möjlighet till att diskutera och resonera tillsammans. Även lärare har en 

betydande roll när elever ska resonera och behöver finnas till för vägledning. Empirin för 

denna studie samlades in i en årskurs två och en årskurs tre på två olika skolor. Insamlandet 

av empirin skedde med hjälp av videodokumentation från när eleverna satt i grupper och 

utförde matematiska uppgifter inom addition och subtraktion. I empirin utgick vi från att titta 

på hur elever resonerar med varandra och frågeställningen för studien är därför Hur 

resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i addition? och hur resonerar elever när 

de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion? Elevernas samtal och resonemang 

kategoriserades utifrån Mercers (2000) tre teoretiska begrepp för att samtala och resonera på 

och dessa sätt analyserades sedan och gav svar på våra frågeställningar. Resultatet för studien 

visade att alla tre sätt att samtala och resonera på synliggjordes bland eleverna. Ett kumulativt 

resonemang synliggjordes mest i samtalen. I det utforskande resonemanget synliggjordes ett 

resultat när eleverna räknade en additionsuppgift. Inget resultat synliggjordes med 

utforskande resonemang när eleverna räknade subtraktionsuppgifter och det kan bero på att 

räknesättet inte är lika visuellt som addition och därmed hade eventuellt en lärare behövt 

stötta eleverna. I det kumulativa resonemanget och disputerande samtalet hade räknesättet 

ingen betydelse och därför kom vi fram till att upplägget av uppgiften har stor betydelse och 
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att den är diskuterbar. Slutsatsen vi drar är att elevernas samtal och resonemang skiftar, de 

skiftar inte bara mellan grupperna, utan även i samma grupp där samtal och resonemang förs. 

En annan slutsats vi drar är att läraren har en viktig roll för att eleverna ska nå ett utforskande 

resonemang i båda räknesätten. 

 

Nyckelord: Resonemang, addition, samarbete, subtraktion 
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Förord 
                                     
Utifrån ett tidigare skrivet utvecklingsarbete där elever arbetade i grupp växte ett intresse för 

att till denna studie undersöka på vilka sätt elever resonerar i matematik. I empirin vi samlade 

in i utvecklingsarbetet såg vi att resonemangen skiftade mellan elevgrupperna. Utifrån det vi 

såg uppkom en frågeställning för denna studie. Insamlingen av empirin fördelades jämnt på 

två olika skolor och analyserades sedan tillsammans. Hela bearbetningen av arbetet har också 

varit jämnt fördelat, då vi gemensamt skrivit på varje del för att kunna diskutera och 

reflektera genom att kritiskt granska det vi skriver och stötta varandra framåt i 

skrivprocessen. Delarna i arbetet har både bearbetats och omarbetats gemensamt. På grund av 

det gemensamma arbetet har vi kunnat fördjupa och förbättra kvaliteten i vår studie då våra 

styrkor och svagheter kompletterat varandra. Vi vill till en början tacka varandra för ett gott 

samarbete och givande diskussioner. Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare 

Pernilla Granklint Enochson och Annette Johnsson för givande handledningstillfällen. 
  

Kajsa Johansson och Angelica Ottosson 9/6 - 2019 
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1. Inledning 
Denna studie lyfter fram elevers sätt att resonera i matematik i årskurs 1-3. Inledningsvis vill 

vi framhäva resonemangsförmågan och dess betydelse i verksamheten. I en studie som är 

gjord av Sterner skrivs det att lärare förklarar resonemang som när elever samtalar med 

varandra, diskuterar och förklarar. Därför har vi i vår studie valt att skriva om både samtal 

och resonemang, då vi utgår från hur lärare i Sterners studie beskriver resonemang (Sterner, 

2015:72-73,80). 

I en studie (Sidenvall, 2015:26) där observationer genomförts på elever, framgår det att 

matematikundervisning till stor del är läroboksstyrd och bjuder därför inte in elever till 

kommunikation. Vid en läroboksstyrd undervisning förklarar Sidenvall (2015:13) att eleverna 

i studien får träna på imitativa resonemang, vilket innebär att elever har memorerat uppgiften 

och resonerar utifrån det. Läroboken är till största del uppbyggd utifrån imitativa 

resonemang. Det blir på så sätt inga nya resonemang. Elever får därför ingen möjlighet att 

träna på det konkreta lärandet vilket kan leda till att deras resonemangsförmåga och det 

sociala samspelet inte utvecklas (Sidenvall, 2015:26). 

En rapport från Skolverket (2012:20-21) menar att undervisningen bör till stor del bestå av ett 

reflektivt arbetssätt och gemensamma samtal om olika matematiska uppgifter. Rapporten tar 

upp att resonemangsförmågan bör förstärkas i de senare skolåren i matematik. Eftersom 

rapporten tar upp detta, behöver elever redan i årskurs 1-3 få möjlighet till träning på att 

resonera för att det ska förstärkas i de senare skolåren. Även Jäder (2015:37) redogör för att 

det skapas för lite utrymme för matematiska resonemang i undervisningen och ett av hindren 

kan vara lärares tidsbrist till att förstå hur de ska arbeta med resonemangsförmågan i 

undervisningen. Lärare bör bland annat fokusera på vilka uppgifter de använder i 

undervisningen för utveckling av elevers resonemang. 

I Jäders (2015:35) observationsstudie framgår det att gymnasieelever inte får förutsättningar 

till att träna på resonemang i den utsträckning som de behöver. Utifrån våra tidigare 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning är det vanligt att eleverna i årskurs 1-3 inte 

får mycket tid till att resonera med varandra, istället läggs mer tid på lösning av uppgifter i 

matematikboken. Enligt Sidenvall (2015:4) måste lärare skapa aktiviteter och lärmiljöer som



 ger möjlighet till matematiska resonemang för att elever ska få förutsättningar till att träna 

sin resonemangsförmåga. 

Resonemangsförmågan är en viktig grund för matematisk förståelse och därför 

rekommenderas det att lägga ner mer tid på resonemang i undervisningen (Skolverket, 2012). 

Även Häggblom (2013:196) betonar elevers utveckling av matematisk förståelse när de får 

föra olika resonemang kring sina strategier. Det är dock styrt utifrån de förutsättningar skolan 

skapar för elever för att få möjlighet till utveckling av sin matematiska resonemangsförmåga.  

När eleverna i Engvall och Kreitz-Sandbergs (2015:86) studie fick möjlighet till att föra 

samtal och resonemang fick de ta del av varandras tankar och idéer, de fick även förståelse 

för olika strategier och fick på så sätt fördjupade kunskaper i matematik. Sjöblom (2015:22) 

har i sin studie undersökt hur olika samtal kan klassificeras vid gruppuppgifter på gymnasiet 

med syfte att förbättra elevers interaktioner mellan varandra.Detta genom att ge alla elever 

förutsättning till utveckling av sin resonemangsförmåga. I Sjöbloms studie visade resultatet 

på möjligheter till förändring av elevernas interaktion genom att arbeta med hur eleverna 

lyssnade på varandra, hur de arbetade med matematiska frågor, hur de byggde vidare på 

varandras påståenden och vad de fokuserade på i grupparbetet. Mercer (2000) är en professor 

som forskat i hur barn utvecklar sin språkliga förmåga och resonemangsförmåga. Mercer 

(2000:96) har kommit fram till att det finns olika sätt att samtala och resonera på som bygger 

på hur människor samarbetar och talar med varandra och att det språket blir ett verktyg för att 

kommunicera ett gemensamt tänkande. 

 

Under våren 2019 skrev vi ett utvecklingsarbete. Empirin som samlades in bestod av tre 

insamlingstillfällen med olika uppgifter inom räknesätten addition och subtraktion. Syftet 

med utvecklingsarbetet var att utveckla elevers begreppsförståelse inom addition och 

subtraktion när de använde sig av laborativt material. I empirin fick vi syn på att 

resonemangen såg olika ut när vi analyserade materialet, vilket ledde oss in på att vi ville 

studera elevernas sätt att resonera med varandra i denna studie.  

1.1. Problemområde 
Skolverket (2012:20-21) rekommenderar att tillägna mer tid åt resonemang i 

matematikundervisningen för det är en viktig grund i den matematiska förståelsen. I 
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forskning som är gjord av Sidenvall (2015:36-39) framgår det till stor del att 

matematikundervisningen är läroboksstyrd och därför bjuder inte undervisningen in till 

samtal. Sidenvall (2015:36-39) menar därför att eleverna inte får möjlighet till att träna på det 

konkreta lärandet vilket kan bidra till att de inte får möjlighet till utveckling av sin 

resonemangsförmåga. Enligt Jäder (2015:35) får elever inte förutsättningar till att träna på sin 

resonemangsförmåga i den utsträckning som behövs. Till stor del är det skolan som har 

ansvar för att skapa förutsättningar för att det ska bli möjligt att låta eleverna träna på 

resonemangsförmågan. 

 

Problemområdet som uppkommit är att det läggs för lite tid till att låta eleverna träna på att 

resonera med varandra och att skolan måste skapa fler förutsättningar för att utveckla 

elevernas resonemangsförmåga. I och med en läroboksstyrd undervisning får inte eleverna 

stort utrymme för att resonera. Lärares svårigheter med att applicera resonemang i 

undervisningen är ett annat problem som gör att elever inte får möjlighet till att resonera 

(Jäder, 2015:37). Resonemang i matematikundervisningen är viktigt för elevers matematiska 

förståelse. Till grund från den nämnda forskning om resonemang går det att utläsa att 

resonemang är en viktig del i elevernas lärande då det ligger till grund för elevernas 

matematiska förståelse. Därför blir det intressant att undersöka på vilka sätt elever resonerar i 

matematiksamtal med additions- och subtraktionsuppgifter. 

 

1.1.1. Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur elever resonerar i matematiksamtal i årskurs 1-3. 

Frågeställningarna som kommer att besvaras i studiens resultat är: 

 

●  Hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i addition? 

● Hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion? 

  

2. Teoretisk inramning 
Konstruktivism är en teori att se på lärande. Wallin (2004:19) förklarar i sin studie att 

konstruktivism bidrar till att den som lär är konstruktören i sitt kunnande, alltså att den 

lärande formar sitt eget kunnande. Hon förklarar även att kunnandet är en ständig process 

som pågår hela tiden och denna process sker i alla lärsituationer som individen befinner sig i. 

Inom konstruktivismen finns två sätt att se på lärande, den första är radikal konstruktivism 
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som Sellbjer (2002:66) skriver fram i sin doktorsavhandling om att allt som individen säger 

om världen kommer från individens egna kunskaper. Sellbjer (2002:66) beskriver även att 

kunskap består av individuella konstruktioner där individen tar till sig kunskap på egen hand 

och inte med hjälp av någon annan individ. 

 

Radikal konstruktivism är inte vårt fokus i denna studie eftersom vi ser på elevernas lärande 

av resonemang i samspel med andra och inte enskilt och att vi studerar utifrån elevernas 

kunskaper som de delger i deras resonemang. Därför riktas fokus på social konstruktivism. 

Social konstruktivism skrivs fram av Sellbjer (2002:66) som att samtalet och 

kommunikationen ses som central för hur kunskap bildas. Interaktionen mellan individer 

präglas av den ena individens handlingar och beteende. Handlingarna och beteendena har 

som avseende att hjälpa den ena individen att förstå den andras tänkande. 
 
2.1 Olika sätt att se på samtal och resonemang 
Det finns olika typer av samtal och hur givande samtalen blir beror på hur elever 

kommunicerar med varandra. I resultatet från Sjöblom (2015:73-76) framkommer det att i en 

av grupperna skedde en god kommunikation där eleverna lyssnade på varandra, samarbetade 

och resonerade. Sammanställningen av Sjöbloms svar utifrån den sista intervjun visade även 

på att eleverna själva hade insett att det var givande att arbeta i grupp. I resultatet av 

Sjöbloms (2015:73-76) studie fanns det även en grupp som inte samarbetade utan försökte 

lösa uppgifterna individuellt och inte lyssnade på de andra gruppmedlemmarna. Denna grupp 

kom senare fram till att det är viktigt att kunna lyssna på varandra och att kunna 

kommunicera med varandra för att ett gott samarbete ska kunna ske i grupp. Vi har valt att 

definiera samarbete så som eleverna i Sjöbloms studie beskrev. Därför blir vår definition av 

samarbete i denna studie att det är viktigt att lyssna till vad alla har att säga och att en god 

kommunikation förs. Genom att samarbetet fungerar bra får även eleverna möjlighet till att 

samtala, diskutera och förklara vilket leder till att eleverna resonerar med varandra. 

 

Boesen (2006:17) förklarar resonemang som ett sätt att tänka och komma fram till påståenden 

och dra slutsatser. Lärarna i Sterners (2015:80) studie beskriver att resonemang är när elever 

samtalar, diskuterar och förklarar i samspel med andra. Vi har valt att utgå från Boesens och 

Sterners definition av resonemang. Vi definierar därför resonemang som att komma fram till 

en gemensam lösning och svar, för att komma fram till detta behöver eleverna tillsammans 
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samtala, diskutera och förklara. Dessa två definitioner valdes på grund av att förklaringen om 

resonemang kan kopplas samman till studiens frågeställningar och förtydliga för läsaren vad 

vi menar med resonemang. 

 

Mercer (2000) har kommit fram till olika sätt att samtala och resonera på i sin forskning. De 

olika sätten att samtala och resonera som Mercer beskriver visar hur elever samtalar med 

varandra och dessa sätt är kumulativa resonemang, disputerande samtal och utforskande 

resonemang (Mercer, 2000: 97-98). Mercers olika sätt att se på samtal och resonemang kan 

ses som reflekterande inriktningar från det som Jurgen Habermas betecknade som strukturella 

egenskaper av intersubjektivitet (Wegerif, 2005:7). Med strukturella egenskaper av 

intersubjektivitet menar Habermas hur deltagare i en dialog kan orientera sig själva till 

varandra för att få en gemensam förståelse. Nedan följer Mercers beskrivning av dessa tre 

sätt: 

 

Ett kumulativt resonemang är det disputerande samtalets motsats. I kumulativa resonemang 

accepterar eleverna varandras lösningar utan att analysera dem. I deras samtal delger de sina 

lösningar utan att försvara dem inför sina kompisar. Kumulativt resonemang handlar också 

om att eleverna bygger på varandras idéer och lär av dessa idéer på ett stödjande, ömsesidigt 

och okritiskt sätt (Mercer, 2000:97). 

 

Disputerande samtal innebär att elevernas egna idéer är de viktigaste och att dessa idéer 

försvarar eleverna genom att inte ta till sig andras idéer. Vid disputerande samtal är det 

vanligt förekommande att eleverna säger “ja, så är det” och “nej, så är det inte”. I denna typ 

av samtal kommer inte eleverna fram till ett gemensamt beslut, utan var och en fattar egna 

beslut. Därför blir samtalet mer tävlingsinriktat vilket bidrar till att samarbetet kommer i 

skymundan och därav lär de inte av varandras samtal och för därmed inget resonemang 

(Mercer, 2000:97). I denna typ av samtal förs ingen god kommunikation och därför fungerar 

inte samarbetet på ett bra sätt. 

 

Den sista typen av resonemang som Mercer kommit fram till är utforskande resonemang. 

Denna typ av resonemang innebär att eleverna både motiverar sina egna idéer och de 

intresserar sig för varandras idéer. När de intresserar sig för de andras idéer är de konstruktiva 

och kritiska. De förslag och idéer som ges blir utmanade av dem andra i gruppen genom 

deras argument då alternativ ges (Mercer, 2000:98). I detta resonemang får eleverna goda 
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möjligheter till att samtala, diskutera och förklara för varandra vilket medför att 

resonemangen utvecklas. 

 

Wegerif (2005:7) förklarar även att Mercers tre olika sätt att samtala och resonera har 

utkristalliserats från Douglas Barnes koncept om utforskande resonemang. Barnes (2008:4) 

beskriver det som att deltagarnas tankar är ofullständiga vilket betyder att de får möjlighet att 

pröva sina idéer och tankar, höra hur de låter och se vad andra gör med deras idéer. Mercers 

olika sätt att samtala och resonera är det sätt vi har valt att utgå från i vår studie eftersom han 

skriver fram dem på ett konkret och tydligt sätt vilket gör att vår empiri kan kategoriseras så 

de tydligt framgår på vilka sätt eleverna resonerar i matematiksamtal med addition och 

subtraktion. 

 

Mercer (2000:96) utgår från att argument har olika betydelser och därigenom namnger han 

samtalen till kumulativ, disputerande och utforskande. Han nämner att argument även kan ses 

som ett resonemang. Däremot poängterar Mercer att disputerande inte är en form av 

resonemang eftersom elevernas egna idéer är i fokus, eleverna ställer sig i försvarsställning 

och samarbetet kommer i skymundan. Därför har vi valt att benämna just det disputerande 

som samtal men utforskande och kumulativa benämns som resonemang då eleverna 

argumenterar, tar till sig och bygger vidare på varandras idéer. Elevernas resonemang i 

samtalen kan skifta, vilket innebär att ett samtal inte bara behöver ha inslag av en typ av 

resonemang eller samtal utan flera (Mercer, 2000:96). 

 

3. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs det till en början för vad styrdokument säger om kommunikation och 

resonemang i matematikundervisningen. Sedan följs det av vad tidigare forskning och 

litteratur nämner om vilken betydelse resonemang i matematikundervisningen har, hur viktig 

lärarens roll är och olika sätt att resonera. Till sist i detta kapitel följer en kort redogörelse för 

social konstruktivism som är studiens teoretiska ramverk. 

 

3.1 Styrdokument 
Skolan har som uppdrag att möjliggöra lärande där eleven får möjlighet att inhämta och 

utveckla kunskaper (Skolverket, 2018). Skolverket (2018) uttrycker följande: 
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            Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att 

pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra (Skolverket, 2018:3). 

 

I kommentarmaterialet från Skolverket (2017:9-10) står det att eleverna ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga inom matematik. Kommunicera inom matematik innebär att utbyta 

information med andra om olika matematiska idéer och tankegångar både skriftligt, muntligt 

och med hjälp av olika uttrycksformer. Det är först när eleverna har utvecklat sin 

kommunikativa förmåga som matematiken kan användas i olika sammanhang. Det är också 

lika viktigt att lära sig lyssna och ta del av andras argument och förklaringar som att lära sig 

att själv kommunicera. Kommentarmaterialet lyfter även en till viktig aspekt inom den 

kommunikativa matematiken och det är att kunna föra resonemang (Skolverket, 2017:9-10). 

 

Skolverket (2018:55) skriver fram i kursplanen för matematik att grundskoleelever ska ges 

förutsättningar att föra och följa matematiska resonemang i undervisningen. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla resonemangsförmågan genom att ställa frågor och framföra och 

bemöta matematiska argument. Detta ska eleverna träna på eftersom det står i 

kunskapskraven att eleverna ska kunna föra och följa matematiska resonemang om val av 

metoder och räknesätt samt resultatets rimlighet. I Skolverket (2017:10) står det att när 

eleverna får möjlighet till resonemang i matematik kan de komma fram till olika lösningar 

och de kan då lättare motivera olika val och slutsatser i olika situationer som exempelvis val 

av räknesätt. 

 

3.2 Vikten av resonemang i matematikundervisningen 
Taflin (2007:110) förklarar att matematiska resonemang förs genom att matematiska tankar 

bearbetas med hjälp av olika uttrycksformer. Taflin (2007:6) har genomfört en longitudinell 

studie på elever och fyra lärare från fyra klasser. I studien framgår det att logiska slutsatser 

ska kunna dras och generaliseringar ska kunna formuleras när matematiska resonemang förs. 

Matematiska resonemang behöver inte bara uttryckas muntligt utan kan även uttryckas 

genom bild, skrift eller med hjälp av gester eller olika material (Taflin, 2007:9). 
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I en observationsstudie gjord av Riesbeck (2000:11) undersöktes 352 elever, 7 lärare och 30 

lärarstudenter. Riesbeck (2000:72-73) kom fram till att elever lär av varandra genom att de 

kommunicerar och för ett matematiskt resonemang. Taflin (2007:157,160) har sett att genom 

resonemang får elever ta del av varandras idéer och olika metoder. Det uppstår även tillfällen 

för vidare förståelse genom att föra logiska resonemang. Taflin (2007:157,160) förklarar, 

genom att eleverna delade med sig av sina olika metoder och att de förde logiska resonemang 

i grupp fördjupades deras förståelse för matematik. Inte bara att elevernas matematiska 

förståelse fördjupades i samspel med andra, utan Wistedt (1996:65) lyfter att när elever får 

samspela med varandra när de lär, kan missuppfattningar som uppstår rättas till av de andra i 

gruppen. Resonemangen med varandra fungerar då som stöttning. 

 

I en rapport av Skolverket (2012:39) framgår det att utveckling av resonemangsförmågan 

behöver få mer plats i undervisningen. Boaler (2011:57) har utfört en observationsstudie om 

två undervisningsmetoder på gymnasiet men som går att utföra på alla nivåer i skolan. Boaler 

(2011:58,64-65) framhäver att diskussion i matematikundervisningen är en viktig del för att 

skapa engagemang, ett större intresse och ett vidgat synsätt hos eleverna. De får då lära sig 

kommunicera, förmedla sina kunskaper, resonera och representera strategier och lösningar 

med hjälp av olika uttrycksformer. Därför bör resonemang få mer plats i undervisningen 

(ibid). 

 

Bergqvist och Lithner (2011:258) har gjort en observationsstudie i klassrum med några 

deltagande lärare på högstadiet, gymnasiet och universitetet. De skriver fram att den svenska 

läroplanen betonar förståelse, argumentation och resonemang i alla årskurser. För att eleverna 

ska utveckla dessa förmågor och minska att eleverna endast lär sig allt utantill kan införande 

av kreativa resonemang och argumentation bli en naturlig del av de flesta aktiviteterna i 

undervisningen (Bergqvist & Lithner: 2011:268). Genom matematiska resonemang kan 

frågor, antaganden och hypoteser ställas som kan diskuteras och jämföras med andra. Detta 

leder till en ökad förståelse och en positiv inställning till vad matematik verkligen är (Boaler, 

2011:32-35).                       

 

Enligt Boaler (2011:32) framhåller matematiker att samarbete är viktigt i matematik eftersom 

de menar att det är ett värdefullt sätt att få ta del av varandras idéer och lära av varandra. I 

Boalers (2011:32) observationsstudie framkom det att när eleverna arbetade i grupp förstod 

de uppgiften bättre än när de arbetade enskilt. När eleverna fick möjlighet till samarbete fick 
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de användning för varandras styrkor vilket bidrog till en bredare förståelse för strategier som 

de använde sig av. När eleverna får en bredare förståelse för olika strategier får de en inblick i 

hur andra tänker och får förståelse för hur samma uppgift kan lösas på olika sätt (ibid). 

Sterner (2015:79) skriver fram i sin studie att uppgifter som bidrar till att eleverna blir 

tvungna att förklara gör att matematiska resonemang uppstår. Sterner (2015:44, 72-73, 80) 

har gjort en observations- och intervjustudie tillsammans med 5 lärare för årskurs 1-9. 

  

3.2.1. Lärarens roll 
Kutnick, Ota & Berdondini (2008:84) har gjort en observationsstudie där 980 elever 

medverkade i åldrarna fem till sju år. Deras resultat visade att det inte var vanligt att 

grupparbeten förekom i årskurs 1-3 eftersom lärare påpekade att problemet med grupparbete 

var att organisera det och även att eleverna inte klarade självständigt arbete i grupp om inte 

läraren gav någon form av vägledning. Kutnick et al. (2008:84) menar att eleverna inte fått 

tillräckligt med tid för att träna det sociala och att klara av att arbeta i grupp utan lärarens 

stöttning. Jäder (2015:35, 37) har utfört en observationsstudie med gymnasieelever och har i 

sitt resultat kommit fram till att eleverna inte får mycket tid till att öva föra matematiska 

resonemang. Detta kan bero på att det inte finns tid för lärarna att sätta sig in i förmågorna i 

kursplanen för matematik.  

 

Mercer och Sams (2006:525) resultat visar att lärare har en betydande och avgörande roll när 

elever ska lära sig resonera. De förklarar om eleverna ska utveckla resonemangsförmågan vid 

samarbete måste läraren finnas till för att uppmuntra, visa och stötta eleverna i deras samtal 

för att deras begrepps- och språkförmåga ska förbättras. Studien som utfördes var en 

observationsstudie där 406 elever och 14 lärare deltog (Mercer & Sam, 2006:511). Riesbeck 

(2000:86-88, 104-107) framhäver att lärare kan uppmuntra eleverna till resonemang genom 

att gå in och medvetet styra diskussionen genom olika frågeställningar. Det finns dock en risk 

med detta då det leder till att läraren justerar kommunikationen och påverkar elevernas 

resonemang. Läraren kan dock be eleverna bevisa, resonera och jämföra vilket kan leda till 

djupare reflektion, resonemang och till ett större användande av det matematiska språket 

(ibid). 
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3.4. Sammanfattning av bakgrund                      

I kapitlet framgår det att styrdokument framhäver att elever ska ges möjlighet till att föra och 

följa matematiska resonemang. Forskning skriver fram att elever lär av varandra när de får 

möjlighet till att resonera tillsammans och får ta del av varandras kunskaper. När elever 

arbetar tillsammans får de användning av varandras styrkor, vilket kan leda till att eleverna 

får en bredare kunskap om strategier som de använder sig av vid lösande av 

matematikuppgifter. Forskning och styrdokument som presenteras i kapitlet är relevant för 

denna studie, eftersom de argument som finns för samarbete och resonemang och vad det 

bidrar till ligger till grund för forskningsfrågan i denna studie.  
                               

4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metod, där urval och empiri beskrivs utifrån hur vi gått 

tillväga i insamlingsprocessen. Därefter följer en beskrivning hur bearbetningen av empirin 

gått till. Sedan följer ett avsnitt om hur vi valt att analysera empirin. Analysen utgår från 

Mercers (2000:97-98) sätt att kategorisera samtal och resonemang som han kommit fram till i 

sin studie. Sedan presenteras hur studien haft de forskningsetiska aspekterna i beaktande. 

Avslutningsvis i kapitlet diskuteras metoden utefter de metodval vi gjort och andra perspektiv 

som kan ha påverkat studiens resultat. 

 

4.1 Urval och insamling av empiri 
I studien benämns deltagarna och de båda skolorna med fiktiva namn. Den ena skolan kallas 

Solrosskolan och den andra Violskolan. Solrosskolan är en F-9 skola med cirka 450 elever 

och Violskolan är en F-3 skola med cirka 250 elever. I de två deltagande klasserna bestod ena 

klassen av 22 elever och den andra klassen bestod av 19 elever. Dessa skolor har valts ut till 

denna studie eftersom vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning där. Detta urval blir 

därför ett bekvämlighetsurval då vi har valt att samla in empiri utifrån de skolor vi har haft 

verksamhetsförlagd utbildning på. 

 

Empirin består av 21 videoinspelningar. Användande av videoinspelning som 

insamlingsmetod kan bidra till att vi får syn på nya perspektiv eftersom det går att se på 

videoinspelningen flera gånger (Bjørndal, 2005:72). Dessa inspelningar spelades in med hjälp 

av ipads som var stationärt placerade i grupprummet där elevgruppen befann sig. Vi valde 

stationär kamera eftersom det var ett fåtal elever som kameran skulle fokusera på när 
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eleverna utförde uppgifterna. Vi valde bort rörlig kamera eftersom Bjørndal (2005:76) 

poängterar att den typ av kamera kan få större uppmärksamhet av dem som observeras än en 

stationär kamera. 

 

Innan vi påbörjade insamlingen av empiri till studien fick eleverna prova på att använda en 

tanketavla (bilaga 1) enskilt eftersom det var nytt för eleverna. Vi valde att låta eleverna 

prova först för att bli bekväma med metoden innan vi började med videodokumentation på 

undervisningstillfällena. Tre olika undervisningstillfällen utfördes, men uppgifterna såg olika 

ut i årskurs två och tre. Däremot var tanketavlan inkluderad i alla uppgifter i båda 

årskurserna. Uppgifterna som eleverna skulle lösa i grupp var främst textuppgifter med 

addition och subtraktion. En uppgift var en rutinuppgift som eleverna skulle lösa med hjälp 

av en tallinje. Som tidigare nämnt i studiens bakgrund under 3.2 framhäver Riesbeck 

(2000:72-73) att elever lär av varandra när de kommunicerar och för ett matematiskt 

resonemang, vilket eleverna i studien får möjlighet till under dessa undervisningstillfällen. 

 

Undervisningstillfällen utfördes vid tre tillfällen per vecka. Alla deltagande elever utförde 

inte alla uppgifter, men alla elever som fick medgivande från vårdnadshavare och valde att 

vara med fick göra åtminstone en av tre uppgifter. När uppgifterna skulle utföras så bildades 

grupper om två till tre elever på båda skolorna. Totalt har 21 grupper deltagit i studien som 

medför till de 21 videoinspelningarna. En grupp togs ut från klassrummet till ett grupprum 

när det var halvklass. I grupprummet fanns en stationär kamera och eleverna satt vid ett runt 

bord med uppgiften framför sig. Under tiden som uppgiften utfördes av en grupp befann vi 

oss i klassrummet tillsammans med de andra eleverna. Grupperna utformades efter vilka 

elever som vi och klasslärarna ansåg kunde arbeta tillsammans. Därigenom bestod grupperna 

till stor del av elever som befann sig på olika nivåer kunskapsmässigt. Denna typ av 

gruppkonstellation kallas för heterogena grupper som innebär att grupperna är blandade med 

elever som har olika mycket kunskap (Ahlberg, 2015). Skolverket (2013:60) skriver fram att 

forskare menar att de vanligaste gruppindelningarna i klassrummen är homogena grupper där 

grupperna är baserade på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig i. Vi valde heterogena 

grupper eftersom elever kan ta hjälp av varandra på olika nivåer. 
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4.2 Databearbetning och metodanalys 

När analysarbetet av empirin påbörjades, var första steget att titta på empirin för att se om vi 

hade material som kunde svara på studiens frågeställningar. All empiri vi samlat in har inte 

transkriberats eftersom de  inte kunde besvara studiens syfte och frågeställningar och valdes 

därför bort, då eleverna pratade om annat än uppgiften. Utdragen som presenteras i resultatet 

är ett annat urval vi gjort, där vi tagit fram olika exempel på hur elever resonerar i grupp med 

additions- och subtraktionsuppgifter för att visa olika perspektiv kring studiens syfte och 

frågeställningar. Från början hade vi 21 videoinspelningar som transkriberats. En del empiri 

gick att använda och det som valdes bort berodde på att eleverna inte förde någon form av 

resonemang. När eleverna inte förde ett matematiskt resonemang berodde det på att de 

pratade om annat som exempelvis vem som skulle läsa uppgiften och vad de hade på sig för 

kläder. Kvar blev 15 videoinspelningar som blev den slutliga empirin till studien. 

 

När empirin valts ut för studien och vårt analysverktyg var bestämt, var steg två att studera 

empiri för att se om vi kunde få syn på de tre olika resonemangen kumulativa resonemang, 

disputerande samtal och utforskande resonemang i transkriberingarna (bilaga 3). Dessa tre 

blev våra kategorier som även ger svar på frågeställningen för denna studie. Det finns andra 

sätt att se på samtal och resonemang, som till exempel Sjöbloms studie visar, som nämns 

ovan i 2.1 olika sätt att resonera i ett samtal. Vi valde Mercers sätt att se på samtal och 

resonemang eftersom han kategoriserat och förtydligat hur samtal och resonemang kan se ut. 

Dessa kategorier valdes ut för att när dessa samtal och resonemang synliggjordes i våra 

transkriberingar, blev steg tre att färgkoda och placera dessa i en tabell för att få de olika 

samtalen och resonemangen kategoriserade utefter deras karaktäristiska drag. Bjørndal 

(2005:86) beskriver att färgkodning är ett systematiskt sätt att urskilja kategorier eftersom 

skillnader, likheter och mönster tydligt framkommer. Däremot placerades inte hela 

transkriberingen i en tabell, utan det gjordes endast utdrag från transkriberingarna. 

Transkriberingarna som bestod av hela samtal kunde ibland få delas upp, eftersom ett helt 

samtal kunde innehålla flera olika kategorier. 

  

Det mest förekommande resonemanget var det kumulativa där vi fann totalt 12 resultat. Det 

disputerande samtalet var inte lika vanligt förekommande då endast fyra resultat kunde 

urskiljas. Det minst förekommande resonemanget var det utforskande där endast två resultat 

framkom. De olika utdragen ur transkriberingarna placerades under en passande kategori. När 
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utdragen ur transkriberingarna placerats i en tabell, var steg fyra att vi påbörjade skriva 

resultatet och analysen av det material vi valt att använda i denna studie. 
 

Eftersom de teoretiska begreppen som används i denna studie handlar om generella 

resonemang, blev vår uppgift att fördjupa oss i detta för att se om det går att tolka samtalen 

och resonemangen inom matematik. Detta utfördes i form av att vi utgick från de 

karaktäristiska dragen i varje resonemang för att se om vi kunde få syn på dessa drag i alla 

transkriberingar som gjorts.   

 

Denna studie är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats som innebär enligt Fejes och 

Thornberg (2015:24) att forskaren utgår från en teori och undersöker om denna stämmer i 

praktiken. Denna studie utgår från en deduktiv ansats eftersom vi utgår från Mercers 

teoretiska begrepp som handlar om resonemang. Utifrån dessa begrepp undersöker vi den 

insamlade empirin för att se hur vi kan applicera hans begrepp på den. Detta gör att vi kan se 

samband och analysera våra resultat med hjälp av de olika resonemangen och samtalen 

kumulativt, disputerande och utforskande som Mercer beskriver. Därför kommer vi använda 

oss av dessa sätt att resonera och samtala på som analysverktyg.  
 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
Utifrån utvecklingsarbetet vi gjort samt denna studie utgår vi från de fyra forskningsetiska 

aspekterna från Vetenskapsrådet (2002:7,9,12,14) som är: 

Informationskravet - Kravet innebär att forskaren informerar de medverkande om 

forskningens syfte. 

Samtyckeskravet - Kravet innebär att de som deltar styr sin egen medverkan i forskningen. 

Konfidentialitetskravet - Kravet innebär att uppgifter om de deltagande i forskningen ska 

bevaras på en plats där ingen obehörig kommer till. 

Nyttjandekravet - Kravet innebär att den dokumentation som samlas in får endast användas i 

den aktuella forskningens syfte. 

 

För att vi skulle uppfylla informationskravet och samtyckeskravet lämnades etikblanketter 

(bilaga 2) till alla ansvariga vårdnadshavare till barnen i de klasser som studien utfördes i. 

Dessa etikblanketter informerade om vår studie för att göra vårdnadshavarna medvetna och få 

ett godkännande om eleverna fick delta. För att barn under 15 år ska få delta i forskning 

måste vårdnadshavare godkänna deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Även lärare 
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och de deltagande eleverna blev informerade om vad som skulle ske och eleverna fick själva 

bestämma om de ville delta i studien eller inte, men också avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet följdes genom att all videodokumentation som samlades in på ipaden 

förvarades på en plats där ingen obehörig kom till, kravet uppfylls även när vi avidentifierar 

elevernas namn. Nyttjandekravet uppfylls när dokumentationen endast används till studiens 

forskning och raderas efter forskningen är publicerad. 

 

4.5 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer studiens metod att diskuteras. I avsnittet granskas studiens 

reliabilitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Utifrån detta görs kritiska reflektioner kring 

valet av metodansats, insamlingsmetod och analysverktyg. 

 

Innan denna studie gjordes, utfördes först ett utvecklingsarbete i samma klasser som i denna 

studie. Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla begreppsförståelsen med laborativt 

material i matematik. Eftersom vi då hade ett annat fokus än vad vi har i denna studie kunde 

vi trots det använda oss av samma empiri, då vi under utvecklingsarbetet kom fram till att 

denna studie skulle syfta till att bidra med kunskap om resonemangsförmågan i matematik. 

Genomförandet av undervisningstillfällena var annorlunda än vad eleverna är vana vid, då 

eleverna vanligtvis arbetar med läroboken. 

 

Resultatet utifrån empirin hade kunnat se annorlunda ut om eleverna oftare hade arbetat i 

grupp där de fått diskutera matematikuppgifter. Hade eleverna varit vana vid arbetssättet hade 

resonemangen kunnat se annorlunda ut och befunnit sig närmare eller i det utforskande 

resonemanget. Utifrån detta och att studien är utförd på ett begränsat urval av elever har det 

betydelse för studiens generaliserbarhet, då generaliserbarheten inte är så hög. För att 

generaliserbarheten ska bli större behöver denna studie kompletteras med fler resultat från 

andra studier som har ett liknande syfte och frågeställning. Eftersom antalet klasser inte är 

många, minskar reliabiliteten en för studien. Därför hade fler klasser behövt delta i studien 

för att den ska bli mer trovärdig. Däremot kan studien ha en hög reliabilitet då genomförande 

av studien noggrant skrivs fram och hur vi kategoriserat vårt resultat. 

 

I denna studie har vi utgått från Mercers (2000) teoretiska begrepp om hur man kan se på 

samtal och resonemang i undervisningen. Mercers (2000) sätt är generella och vi applicerade 
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dessa i matematiska samtal i årskurs 1-3, vilket resulterade i att vi kunde använda oss av 

dessa sätt för att kategorisera empirin och komma fram till svar på frågeställningarna hur 

resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i addition? och hur resonerar elever när 

de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion?  

 

 Mercers (2000) sätt att se på samtal och resonemang är generell, då det kan appliceras på 

olika ämnen och årskurser och få ett liknande resultat som vår studie. Vi anser att de 

teoretiska begreppen är en fördel då dem är lättförståeliga och har gått att placera på studiens 

empiri. Däremot är dessa begrepp ett färdigt koncept och det kan upplevas begränsat, då det 

redan finns färdiga kategorier som vi utgår från. Det kan medföra att vissa delar i samtalen 

försvinner då de inte går att placera i någon specifik kategori. 

 

Vi valde att använda oss av videodokumentation som insamlingsmetod då Bjørndal (2005:72) 

poängterar att videodokumentation kan medföra att vi kan få syn på nya perspektiv, då man 

kan spola tillbaka, pausa och se videoinspelningen flera gånger. Däremot påpekar både 

Bjørndal (2005:74) och Lindgren (2012:58) att en videoinspelning aldrig är en exakt kopia av 

verkligheten. Lindgren (2012:58) förklarar att vi uppfattar det som syns i videoinspelningarna 

och inte situationen som den är. Detta medför att våra tolkningar av empirin kommer speglas 

av våra uppfattningar från videoinspelningarna. Empirin hade kunnat se annorlunda ut om vi 

observerat det som sker utanför videoinspelningen. Empirin har analyserats gemensamt för 

att undvika enskilda uppfattningar och för att öka tillförlitligheten. Med hjälp av 

videoinspelning kan vi både se och höra vad som sker i inspelningen till skillnad från en 

ljudinspelning där bara ett av våra sinnen kan användas (Bjørndal:2005:75), då elevernas 

röster i en ljudinspelning kan uppfattas som lika. Detta medför att med videoinspelning kan 

vi urskilja vad eleverna säger och vem som säger vad och till vem eleven säger det till, vilket 

bidrar till en högre reliabilitet av empirin. 

 

Ipaden som vi filmade lektionstillfällena med kan ha påverkat en del elever, exempelvis de 

som pratade om annat som inte hörde till uppgiften. Bjørndal (2005:77-78) påpekar att 

videokameran kan påverka och distrahera eleverna, men att de som observeras snabbt vänjer 

sig vid kameran och glömmer att den finns där. Samtalen i vår studie hade kanske sett 

annorlunda ut om eleverna inte hade blivit filmade och då hade vi eventuellt kunnat se andra 

resultat. 
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Ett problem med dokumentation överlag är att vi gör tolkningar av det som samlas in, då vi 

inte fullt ut kan veta vad en elev tänker. För allt som eleven tänker uttrycks inte av olika skäl. 

Detta kan vi se som ett samband till denna studie då elever som för kumulativa resonemang 

inte analyserar andras idéer och bygger vidare på något som någon annan säger utan att 

analysera. Eleven kan analysera men uttrycker inte det muntligt och därför hamnar samtalet i 

ett kumulativt resonemang när det egentligen skulle kunna placeras i ett utforskande 

resonemang. Vi är därför införstådda med att kategoriseringen av elevernas samtal och 

resonemang är till viss del en personlig bedömning av oss som gör denna studie. 

 

Sammanfattningsvis kan våra relationer till eleverna haft en påverkan på vårt resultat, då vi 

haft vår verksamhetsförlagda utbildning där och hunnit lära känna eleverna. På så sätt hade 

empirin och vårt resultat kunnat se annorlunda om vi inte varit i klasserna tidigare. Resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om det varit andra grupper, som exempelvis nivågrupperat. Då 

det hade kunnat uppstå fler utforskande resonemang men också fler kumulativa resonemang. 

Eftersom eleverna på en högre nivå hade haft enklare att ifrågasätta varandra eller acceptera 

varandras idéer för att de vet att gruppmedlemmen också är högpresterande. Resultatet som vi 

kommit fram till är utefter elever som är kända för oss och därmed är vi införstådda med att 

vårt resultat endast kan stå i relation till de utdrag vi har valt att ha med i vår studie. 

 

5. Resultat & analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån tre rubriker som även ger svar på 

frågeställningarna hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i addition? och 

hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion? Dessa rubriker är 

kumulativa resonemang, disputerande samtal och utforskande resonemang. Rubrikerna 

kopplas samman till den insamlade empirin och under rubrikerna analyseras empirin utifrån 

rubrikernas innebörd. I resultatet synliggörs utdrag där eleverna räknar uppgifter inom 

addition och subtraktion, för att förtydliga analysen. Utdragen placeras utefter hur elever 

resonerar med varandra när de löser gemensamma uppgifter. I varje utdrag har eleverna 

använt sig av tanketavlan när de räknat med additions- och subtraktionsuppgifter. 
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5.1. Kumulativa resonemang 
I den insamlade empirin analyserades resultatet och vi kom fram till att det kumulativa 

resonemanget förekom oftast, där eleverna bygger vidare på varandras idéer utan att 

analysera dem och att de gör uppgiften steg för steg och hjälps åt. I utdraget nedan visas när 

tre elever i årskurs två fått en textuppgift med tanketavlan. Uppgiften som dessa elever fick 

handlar om att ta reda på skillnaden mellan priset på två föremål, där räknesättet subtraktion 

är i fokus (bilaga 4). 

 

I observation ett genomförde eleverna uppgift ett som var en subtraktionsuppgift: 

           Emma: Vi börjar med att lägga upp det högsta talet. 

            (Emma tar fyra hundralappar. Eleverna räknar sedan tillsammans.) 

Kevin: Sen tar vi fem tior. 

Emma: Så, 450. 

Emma: Sen tar vi… Vi kan ta bort 370. 

Erik: Då tar man bort 300 först och sen 70. 

(Eleverna tar tillsammans bort tre hundralappar från de totala fyra hundralapparna. När de 

tagit bort 300 säger en elev:) 

Emma: Men 70 har vi ju inte (eleverna har en hundralapp och fem tior framför sig). 

Kevin: Men då får vi lägga bort den (tar bort hundralappen) och ta tre tior. 

Erik: Då har vi kvar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 kronor. 

Kevin: Aa. 

Erik: 80 kronor som är kvar… 

Emma: Men då har vi ju 80 här. 

Erik: Mm, men då måste 80 kronor vara skillnaden väl? 

Emma: Ja. 

Erik: Då vet vi att 80 kronor är svaret. 

 

I exemplet ovan tar Emma kommando att gruppen ska påbörja uppgiften. Eleverna hjälps åt 

genom att bygga vidare på varandras idéer, det kan vi se när Emma säger att de ska ta bort 

370 kronor. Erik inflikar med att de först ska ta bort 300 kronor och därefter 70 kronor, det 

innebär att Erik gav ett alternativ för vilken strategi de kunde använda sig av utifrån det 

Emma sa. Det är ingen som motsäger någon annan, utan alla är överens. Emma kommer fram 

till att de inte har 70 kronor då de har en hundralapp och fem tior kvar. Då visar Kevin 

intresse för det Emma säger genom att berätta om sin strategi som är att de kan ta bort 

hundralappen och lägga till tre tior för att komma fram till ett svar. Som avslutning ställer 
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Erik frågan om 80 kronor är skillnaden mellan priserna och Emma svarar honom att det 

stämmer. Utifrån gruppens samtal kan vi se kopplingar till ett kumulativt resonemang då ett 

sådant resonemang kan innehålla att eleverna accepterar varandras lösningar utan att 

analysera det och att de bygger vidare på varandras idéer. 

 

I nästa utdrag synliggörs även ett kumulativt resonemang när eleverna i årskurs tre fick 

uppgiften 430+565= som de skulle lösa genom att rita hopp på tallinjen (bilaga 4). 

 

I observation två genomförde eleverna uppgift två som var en additionsuppgift: 

Carl: Vi börjar på 430 och hoppar 100 så hamnar vi på 530. 

Lisa: Ja okej men då kan vi kanske hoppa 500 direkt? 

Carl: Ja det kan vi göra, då hamnar vi på 930. 

Lisa: Ja då ska vi hoppa 65 till sen. 

Carl: Ja precis 930+65. 

Lisa: ja okej då blir det 905 eller nej 995. 

Carl: Ja men om vi börjar med att hoppa från 430 till 930 då (ritar ett streck på tallinjen 

från 430 till 930). 

Lisa: Okej och nu får vi hoppa 65. 

Carl: Då hoppar vi först 60 och hamnar här (ritar ett till streck till 990). 

Lisa: Ja okej och sen hoppar vi fem och hamnar på 995. 

      Carl: Mm klart. 

  

I detta utdrag kan vi se Carl som påbörjar lösningen med att föreslå att de ska hoppa hundra-

hopp. Lisa följer då Carls förslag men kan även se att det blir lättare för dem att hoppa 500 

hopp i ett hopp och ger det som förslag. Carl accepterar förslaget och de går sedan vidare i 

lösningen. Lisa föreslår sedan att de ska hoppa 65 och detta tar Carl till sig och visar att de 

först kan hoppa 60 i ett hopp. Då bygger Lisa vidare på detta då hon förstår att det bara är 

fem kvar och ritar då ett fem-hopp. Båda bygger vidare på varandras förslag utan att 

ifrågasätta det den andra föreslår. De är båda överens och när de hamnar på 995 så är båda 

nöjda och tycker att de är klara. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtalen i exemplen ovan resulterar i samarbete mellan 

eleverna för att komma fram till en gemensam lösning. Eleverna bygger vidare på varandras 

idéer och får därmed förståelse för vad de andra säger. De engagerar sig och ger alternativ till 

hur uppgiften kan lösas, men lösningarna analyseras inte. Alla vågar delge sina idéer och 



 24 

behöver inte känna att de ska försvara sina idéer. De kommer även fram till ett gemensamt 

svar. Samarbetet fungerar bra då de delar med sig av sina tankar och idéer till sina 

klasskamrater som accepteras utan att ifrågasättas. I empirin kunde vi se att det kumulativa 

resonemanget var mest förekommande i de olika undervisningstillfällena. 

 

5.2. Disputerande samtal 
Ett annat resultat vi såg var när elever inte förde något resonemang och samtalet hade då 

disputerande inslag. I följande utdrag framgår ett disputerande samtal eftersom eleverna i 

årskurs två inte samarbetade med varandra och försvarade sina idéer. Textuppgiften som 

Anna och Lova fick handlar om två pojkar som plockar jordgubbar där räknesättet addition är 

i fokus. Pojkarna plockar 235 jordgubbar respektive 242 jordgubbar. Eleverna skulle då 

komma fram till hur mycket pojkarna har plockat tillsammans (bilaga 4). Även i denna 

uppgift användes tanketavlan. 

 

I observation tre genomförde eleverna uppgift tre som var en additionsuppgift: 

            Anna: Och så är det minus 240… 

Lova: Nej… 

Anna: Jo det är minus. Det är minus. 

Lova: Jag vet inte om det är minus eller plus. 

Anna: Men hörde du inte när jag läste? Jag kan läsa igen (Anna läser uppgiften en gång till). 

Lova: Ja det är plus! 

Anna: Nej det är minus! 

Lova: Det är plus! 

Anna: Man plockar väck! De plockar väck dem. 

Lova: Nej! De räknar hur många de har tillsammans. 

Anna: Ja men… (Anna går iväg för att hämta en vuxen. Eleverna kommer då fram till att det 

ska vara addition med hjälp av den vuxna) 

  

Utifrån utdraget går både Anna och Lova in i försvarsställning och försvarar det de anser vara 

rätt. De kommer inte på egen hand fram till vilket räknesätt uppgiften har, utan Anna 

bestämmer sig för att hämta en vuxen som kan hjälpa dem. Samtalet mellan Anna och Lova 

är tävlingsinriktat där de argumenterar till viss del för dess egen idé. Anna påpekar att det är 

subtraktion för de ska plocka bort, medan Lova säger att det är addition då de ska lägga ihop 

för att se hur mycket pojkarna plockat tillsammans. Vi kan se att resultatet av detta samtal 
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endast bygger på att eleverna kommunicerar med varandra, de för inget resonemang för att 

komma fram till en gemensam lösning. Uttalanden som “jo, så är det” och “nej, så är det inte” 

är vanligt förekommande inom disputerande samtal och så även i samtalet mellan Anna och 

Lova framgår denna typ av uttalande. 

  

I nästa utdrag fick eleverna i årskurs tre en textuppgift med subtraktion där de skulle räkna ut 

skillnaden mellan priset på två klädesplagg. Priserna var 3525 kronor och 1212 kronor (bilaga 

4). Detta utdrag visar när eleverna ska använda pengar som laborativt material för att komma 

fram till en lösning på uppgiften. 

  

I observation fyra genomförde eleverna uppgift fyra som var en subtraktionsuppgift: 

Lena: Vänta lägg ner dem pengarna (tar tusenlapparna från Malin). 

Malin: Nej det är mina pengar. Du kan inte bara lägga dem i en hög. 

Lena: Men jo för jag ska dela upp dem först och ta det andra talet också. 

Malin: Nej. Såhär gör man, så där lägger vi tusenlapparna. Sen lägger vi tiorna i en annan 

hög. Och resten i varsina högar. 

Lena: Men vi ska ta det andra talet också. 

Malin: Ja men vi kan ju inte lägga dem i samma hög. 

Lena: Jag tänkte ju inte göra det. 

Malin: Jo det tänkte du. 

Lena: Nej jag tänkte fixa eftersom du gnäller så mycket. (lägger upp båda talen i olika högar). 

Malin: Är vi klara nu då eller? 

Lena: Jag vet inte, jag tror det. 

  

Utifrån detta utdrag kan vi se att eleverna använder sig av ett disputerande samtal då de inte 

samarbetar med varandra. När de ska lägga ut pengarna vill de bara göra på sitt sätt och 

lyssnar inte på varandras förslag vilket gör att samtalet blir mer tävlingsinriktat. Även i detta 

utdrag använder eleverna liknande uttryck till “jo, så är det” och “nej, så är det inte” som är 

typiska drag för ett disputerande samtal. Lena tar över och lägger båda talen med pengarna 

utan att Malin får hjälpa till. De kommer därför inte fram till en gemensam lösning och Malin 

måste därför fråga om de är klara. Här sker endast en kommunikation mellan eleverna då 

båda vill hålla fast vid sina idéer vilket inte leder till samarbete. 

 

Sammanfattningsvis fungerar inte samarbetet mellan eleverna i de båda utdragen när de ska 

lösa uppgiften. De verkar ha svårt att lyssna på varandra och ta till sig det som den andra 
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klasskompisen säger. Därför upplevs utdragen ovan som att de endast kommunicerar utan att 

lyssna på varandra och håller hårt i sina idéer. I första utdraget fick en vuxen komma in och 

hjälpa eleverna vidare i lösandet av uppgiften då de inte kunde komma fram till en lösning 

själva och behövde därför vägledning av läraren. För att få eleverna att lära sig resonera 

behöver lärare vägleda eleverna på olika sätt. Om läraren funnits på plats hos dessa elever i 

utdragen ovan hade det kunnat leda till att eleverna inte hamnat i ett disputerande samtal. 

Eleverna samtalar med varandra utifrån ett disputerande samtal då de håller hårt i sina egna 

idéer och det framstår som att de tävlar med varandra om vem som har rätt. 

 

5.3. Utforskande resonemang 
I detta resultat framträder inslag från ett utforskande resonemang. Eleverna i årskurs tre fick 

en textuppgift där de skulle addera tre höga tal där uppgiften handlar om hur mycket tre olika 

elektronikprylar kostar totalt (bilaga 4). Eleverna som deltog i uppgiften hade olika idéer för 

hur de skulle räkna ut uppgiften. Här synliggörs bara ett utdrag trots att det fanns två resultat 

som visade på ett utforskande resonemang. Det andra resultatet analyseras inte då det är ett 

kort resultat som inte tillför någon ny bild av det utforskande resonemanget. 

  

I observation fem genomförde eleverna uppgift fem som var en additionsuppgift: 

            Milo: Läser uppgiften högt. 

Sara: Då börjar vi med att skriva talen så här: 2225+4375+3250=. 

Milo: Eller så skriver vi 4000+3000+2000. Sen plussar vi hundratal och sen tiotal. 

Sara: Varför då? då kommer den ju bli jättelång. 

Milo: Ja men det blir enklare att räkna då. 

Sara: Okej jag skriver 4000. 

Milo: Okej jag skriver 3000. 

(de skriver sedan vartannat tal). 

Milo: Okej nu ska vi lägga föremålen. 

Sara: Okej 9000 har vi här. 

Milo: Okej då tar vi hundralappar. Men nu vill jag räkna. 

Sara: Okej det ska vara sju hundralappar. Så då har vi det. 

Milo: Då tar vi tior. 14 tior. Men vänta 14, då blir det ju ett till hundratal så då får vi ha en till 

hundralapp. 

Sara: Tror du det blir ett till hundratal? 

Milo: Ja det är ju 14 då blir det ju ett till hundratal. 

Sara: Varför då? 
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Milo: Jo men då måste det ju bli 100 och 40 för 10 tior är ju lika mycket som en hundralapp 

och då är det 4 tior över som blir 40. 

Sara: Jaha okej. (tar en hundralapp till och lägger bort 10 tior). 

Milo: Då blir det 40 fast ändå inte för det blir 50 för 5+5 är 10. 

Sara: Okej men då lägger jag hundralappen där. 

Milo: Men då lägger jag dessa fem tior i högen. 

 

I utdraget ovan har vi fått syn på inslag från ett utforskande samtal. Detta genom att Sara 

föreslår en idé för hur de kan börja räkna uppgiften genom att lägga ihop alla tal direkt. Milo 

visar sig kritisk till Saras idé och ger då ett nytt lösningsalternativ där de ska dela upp 

talsorterna och räkna dem var för sig. Sara visar intresse för Milos lösningsalternativ genom 

att hon frågar varför dem ska lösa uppgiften på det sättet. Milo motiverar då sitt 

lösningsalternativ genom förklaringen att det blir enklare för dem att räkna ut talen och då 

accepterar Sara det. Längre fram i samtalet kan vi också se att Milo kommit fram till att det 

blir ett till hundratal. Sara är kritisk till Milos förslag men visar även ett intresse för förslaget 

och vill veta hur Milo tänker. Milo får då motivera sitt lösningsalternativ genom att förklara 

hur han tänker så att Sara ska förstå. 

  

Sammanfattningsvis var utforskande samtal inte vanligt förekommande i studiens empiri. Det 

var inte många elever som var kritiska och konstruktiva till deras klasskamraters idéer men 

motiveringar för lösningsalternativ framträder. Det går att utläsa att Sara intresserar sig för 

Milos idéer när hon ställer frågor. 

 

5.4. Sammanfattning av resultat 
Frågeställningarna för denna studie hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i 

addition? och hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion? kan 

kopplas till vårt analytiska verktyg då resonemangen bland elevgrupperna varierade då det 

fanns inslag från varje kategori kumulativa resonemang, disputerande samtal och utforskande 

resonemang. Det kumulativa resonemanget synliggjordes i flera fall och ibland med inslag av 

disputerande samtal och det utforskande resonemanget var det som var minst förekommande. 

Eleverna resonerade olika i både räknande av additions- och subtraktionsuppgifter. Det 

kumulativa resonemanget framgick när eleverna räknade med båda räknesätten där eleverna 

byggde vidare på varandras idéer utan att analysera idéerna. Båda räknesätten kunde vi även 

se när eleverna endast förde ett disputerande samtal där de inte samarbetade med varandra 
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och försvarade sina egna idéer. Däremot fann vi ett resultat för det utforskande resonemanget 

där eleverna gör en additionsuppgift med höga tal. Det utforskande resonemanget 

synliggjordes ej i någon subtraktionsuppgift. I resultatet framgår det att resonemangen 

varierade inom gruppen, då ett samtal kunde innehålla delar av alla tre sätten att samtala och 

resonera på. 

 

I de disputerande samtalen behövde några elever vägledning av läraren för att ta sig vidare i 

uppgiften medan de andra eleverna inte behövde den hjälpen. Utifrån analysen av resultatet 

var det vanligt förekommande att eleverna byggde vidare på varandras idéer utan att 

analysera idéerna, detta är ett inslag av ett kumulativt resonemang. Ett fungerande samarbete 

genomsyras i både de kumulativa och utforskande resonemangen eftersom eleverna lyssnade 

på varandra och kom fram till gemensamma beslut. I det disputerande samtalet kom 

samarbetet i skymundan då eleverna inte lyssnade på varandra och ville hålla fast vid sina 

egna idéer. 

 

6. Diskussion 
I följande kapitel kommer denna studies resultat att diskuteras i relation till den tidigare 

forskning som presenterats i bakgrunden. Utgångsläget för resultatdiskussionen är utifrån 

syftet för denna studie som är att undersöka hur elever resonerar i matematiksamtal i årskurs 

1-3. 

  

6.1. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen är utgångspunkten syftet för denna studie. Resonemangsförmågan är 

det centrala i studien och utifrån det utgår vi från Mercers (2000) beskrivningar på samtal och 

resonemang som han benämner som kumulativa resonemang, disputerande samtal och 

utforskande resonemang. I detta kapitel diskuteras sammanfattningarna av resultatet utifrån 

de tre olika samtalen och resonemangens innebörd. 

 

I resultatet har det framkommit att elever samtalar och resonerar på olika sätt och dessa går 

att placera utifrån det Mercer (2000) använder. De olika samtalen och resonemangen blev 

tydliga när eleverna samtalade och resonerade med varandra i grupp. Efter en elev presenterat 

sin idé för gruppen kunde det se olika ut för vilken typ av respons eleven fick. I det 
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kumulativa resonemanget i gruppen analyserades inte idéen utan den accepterades, men när 

det kom till det disputerande samtalet gick eleverna in i försvarsställning och försvarade sin 

idé och därmed kommunicerade endast eleverna med varandra och resonemanget om att 

komma fram till något gemensamt uteslöts. I det sista resonemanget utforskande resonemang 

fick eleven som kom med en idé oftast förklara för sig. Vi upptäckte även att flera samtal 

kunde innehålla olika slags samtal och resonemang och att det kunde skifta fokus under 

samtalets gång. 

 

Utifrån sammanfattningarna fick vi syn på att kumulativa resonemang var mest 

förekommande i empirin. Då eleverna byggde vidare på varandras idéer men idéerna 

analyserades inte av övriga i gruppen, utan de accepterades med en gång av 

gruppmedlemmarna. Däremot kunde även samtalet ha inslag av ett disputerande samtal, men 

det valdes inte ut till att analyseras under rubriken kumulativa resonemang eftersom vi valde 

att dela upp de olika sätten att samtala och resonera på i varsina rubriker. 

 

I grupperna inom det kumulativa resonemanget fungerar samarbetet bra genom att eleverna 

delade med sig av sina idéer, utan att de analyserade dem, till sina gruppmedlemmar och de 

visade även hänsyn till varandra. Eleverna samarbetade och kom fram till en gemensam 

lösning och genom elevernas kommunikation och resonemang, menar Riesbeck (2000:72-73) 

att elever lär av varandra. Eftersom eleverna delgett sina idéer till gruppmedlemmarna för hur 

de kunde lösa en matematikuppgift när de resonerat med varandra, så ligger det i linje med 

det Taflin (2007:157,160) beskriver att via resonemang får elever möjlighet att ta del av 

varandras idéer och metoder. Detta medför att elever får lära av varandra och det är då viktigt 

att ge mer tid åt resonemang i matematikundervisningen. Jäder (2015:35) påpekar att skolan 

har ansvar för att skapa förutsättningar så eleverna får träna på att resonera. Finns 

möjligheten att låta eleverna resonera oftare får eleverna ta del av varandras kunskaper, idéer 

och metoder och det kan därför medföra att eleverna hittar flera olika sätt för hur de kan lösa 

uppgifter på egen hand till slut. 

 

Åter till analysen av resultatet framgår det att eleverna accepterar varandras lösningar utan att 

de ifrågasätter och reflekterar över dem inom det kumulativa resonemanget. Vad detta kan 

bero på är svårt att veta. En orsak till att eleverna hade ett kumulativt resonemang kan bero på 

att en elev i gruppen tar kommando och lägger fram en idé som anses vara bra enligt de andra 

i gruppen och därför ifrågasätts inte idéerna. Eleverna analyserade inte varandras idéer och 
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byggde med en gång vidare på idéerna. Eleverna kunde därför inte med all säkerhet veta om 

idéen var korrekt för att komma fram till en korrekt lösning. Även om eleverna i studien kom 

fram till en korrekt lösning trots att de inte analyserade varandras idéer, hade en lärare här 

kunnat bidra med vägledning och stöttning för att eleverna ska kunna ta sig ur det kumulativa 

resonemanget och in i ett utforskande resonemang. Riesbeck (2000:104-107) poängterar att 

när läraren går in och styr elevernas diskussion med olika frågor genom att be eleverna 

bevisa, resonera och jämföra kan leda till att resonemangen blir djupare. 

 

I det kumulativa och utforskande resonemanget bland eleverna i vår studie fungerade 

samarbetet bra i de olika resonemangen, detta genom att de lyssnade på varandra, byggde 

vidare på varandras idéer, kom fram till gemensamma beslut och i det utforskande 

resonemanget ställde eleverna även följdfrågor på en annan klasskompis idé. Boaler 

(2011:32) framhäver när eleverna får samarbeta med varandra får de användning för 

varandras styrkor då de delger sina strategier för hur de kan lösa en uppgift. När eleverna få 

ta del av varandras styrkor får eleverna även en inblick i hur deras klasskompisar tänker och 

får förståelse för att en uppgift kan lösas på olika sätt (Boaler, 2011:32). När eleverna delger 

varandras strategier kan vi även säga att eleverna delger sitt kunnande, alltså sina kunskaper 

de har. 

 

Wallin (2004:19) förklarar att inom konstruktivismen är kunnandet en ständig process och 

som sker i alla lärsituationer. I utdragen från resultatet från de kumulativa och utforskande 

resonemangen befann sig eleverna i en lärsituation och de fick användning av de kunskaper 

de hade. Inom socialkonstruktivismen beskriver Sellbjer (2002:66) att den ena individens 

beteende i gruppen har som avseende att hjälpa den andra individen att förstå hur den ena 

tänker. När eleverna i de utforskande resonemangen i vår studie ställde följdfrågor till en 

annan elevs idé förklarade eleven sitt sätt att tänka vilket medförde att eleven som ställde 

frågan förstod sin klasskompis tänkande. Uppgifter som bidrar till att elever får förklara sitt 

tänkande bidrar till att matematiska resonemang uppstår (Sterner, 2015:79). I samspel med 

andra fördjupas elevernas matematiska förståelse (Taflin, 2007:157,160), däremot framhäver 

Wistedt (1996:65) när elever samspelar med varandra, lär de även av varandra och därför kan 

missuppfattningar som uppkommer i gruppen rättas till av gruppmedlemmarna. Det är därför 

av stor vikt att uppgiften är diskuterbar och att frågor uppstår mellan eleverna för att nå ett 

utforskande resonemang. 

 



 31 

Det utforskande resonemanget förekom inte i så många fall som det kumulativa 

resonemanget gjorde. Det kan bero på hur ofta eleverna resonerar med varandra i 

matematikundervisningen. Det är viktigt att eleverna får mycket tid i undervisningen till att 

träna på att resonera, då Boaler (2011:58,64-65) påpekar att diskussioner är viktigt för att 

skapa engagemang, ett större intresse och att eleverna får ett vidgat synsätt. I 

elevdiskussioner får eleverna lära sig kommunicera, förmedla kunskaper till varandra och 

resonera (Boaler, 2011:58,64-65). Det utforskande resonemanget synliggjordes inte mycket i 

vår studie, vilket innebär att eleverna hade behövt mer tid i undervisningen för att föra 

matematiska resonemang. Det är därför bra att som lärare fundera på vilken typ av 

resonemang man vill att eleverna ska nå. Om man som lärare vill att eleverna ska hamna i ett 

utforskande resonemang kan det vara bra att från grunden i årskurs 1-3 låta eleverna få tid till 

att resonera och att läraren är insatt i hur hon eller han ska applicera resonemang i sin 

undervisning. 

 

De disputerande inslag som synliggjordes var att eleverna inte samarbetade med varandra. 

Eleverna hade svårt att lyssna på varandra och de tog inte till sig varandras idéer. De 

disputerande samtalen var inte många i vårt resultat men det gick att urskilja att eleverna var 

tävlingsinriktade i samtalen. De höll hårt i sina egna tankar och kunde inte resonera för att 

komma fram till en gemensam lösning. Vi blev därför fundersamma över vad det var som låg 

bakom till att eleverna inte samarbetade och kunde lyssna på varandra. Kutnick et al. 

(2008:84) skriver att det inte är vanligt att arbeta i grupper i årskurs 1-3 då lärare tycker det är 

svårt att organisera det och att eleverna inte klarar av att arbeta i grupp utan någon stöttning 

av läraren. 

 

Vi hittade ett resultat i det utforskande resonemanget som var när eleverna utförde en 

additionsuppgift och detta fick oss att börja reflektera. Detta resultat kan bero på olika 

orsaker. En orsak kan vara att addition är mer visuellt för eleverna då det handlar om att 

något läggs till och blir fler. Till skillnad hos en subtraktionsuppgift där något tas bort och 

blir färre. En annan orsak kan vara att eleverna arbetade med höga tal och fler än två tal. 

Detta kan ha bidragit till att eleverna behövde prata mer med varandra och därför ledde det 

till att eleverna förde ett utforskande resonemang med varandra. Om en lärare deltagit i 

samtalen hade det kunnat leda till att eleverna även hade fört ett utforskande resonemang med 

subtraktionsuppgifter. Läraren hade då kunnat finnas till för att vägleda genom att ställa 

frågor till eleverna, vilket Riesbeck (2000:104-107) poängterar. 



 32 

 

I våra resultat bland de kummulativa resonemangen och de disputerande samtalen hade inte 

räknesätten någon betydelse för hur eleverna pratade med varandra. Detta kan bero på 

upplägget av uppgiften istället för räknesättet. Det är därför av stor vikt att uppgiften är 

diskuterbar (Wistedt 1996:65). 

 

Jäder (2015:37) poängterar även att det skapas för lite utrymme för matematiska resonemang 

i undervisningen. Han menar att en orsak kan vara att lärare inte har tid till att sätta sig in i 

förmågorna i kursplanen för matematik. Bergqvist och Lithner (2011:268) framhäver att 

resonemang behöver bli en naturlig del av undervisningen för att eleverna ska utveckla 

förmågorna förståelse, argumentation och resonemang. För att eleverna skulle samarbeta 

bättre hade det varit bra om de fick fler tillfällen i matematikundervisningen att träna på 

grupparbeten och ovan förmågor innan detta tillfälle och de hade behövt mer stöttning från 

läraren. Detta förklarar även Mercer och Sam (2006:525) då deras resultat har visat att läraren 

måste finnas till för uppmuntran och stötta eleverna i deras samtal för att deras 

resonemangsförmåga ska utvecklas vid grupparbeten. För att lärare ska kunna stötta och 

vägleda eleverna för att utveckla resonemangsförmågan anser vi det är viktigt att lärare 

känner till det kumulativa och det utforskande resonemangens strukturer. Det är först då som 

lärare kan gå in och vägleda eleverna till ett mer resonerande samtal. 

 

Avslutningsvis resulterar denna studie i att det finns flera olika sätt som eleverna kan 

resonera på. Tre av de sätten har synliggjorts i denna studie och att dessa sätt att resonera kan 

styras av läraren och hur hon eller han vägleder eleverna till matematiska resonemang. 

Elevernas samtal och resonemang kan befinna sig på olika nivåer, kumulativa resonemang, 

disputerande samtal och utforskande resonemang. Hur givande elevernas samtal blir beror på 

hur eleverna kommunicerar med varandra. 

  

7. Slutsats & Implikationer 
Syftet med denna studie var att undersöka hur elever resonerar i matematiksamtal i årskurs 1-

3. Frågeställningarna för studien var hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter 

i addition? och hur resonerar elever när de samtalar om räkneuppgifter i subtraktion? I 

kapitlet kommer slutsatser att framföras och vad denna studie kan bidra med till annan 

forskning och yrkesverksamheten. 
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Den första slutsatsen vi kommit fram till är att elever resonerar på både ett disputerande, 

kumulativt och utforskande sätt, där det kumulativa resonemanget är mest förekommande. I 

denna typ av resonemang byggde eleverna vidare på varandras idéer utan att analysera dem, 

kom fram till en gemensam lösning och samarbetet fungerade bra. Konsekvenser av ett 

kumulativt resonemang blir att eleverna inte analyserar varandras idéer och kritiskt granskar 

dessa innan de bygger vidare på idéen och detta kan därför medföra felaktiga lösningar. Den 

andra slutsatsen vi kommit fram till är att eleverna ibland befann sig mellan ett disputerande 

samtal och ett kumulativt resonemang där man i det disputerande samtalet försvarar sina 

idéer och inte tar till sig gruppmedlemmarnas idéer. 

 

Med denna studie har vi insett hur viktigt det är med resonemang i matematikundervisningen 

och att vi som lärare har en viktig roll för att eleverna ska utveckla sina resonemang. I denna 

studie framgick det att det kumulativa resonemanget var mest förekommande och för att 

resonemangen ska utvecklas behöver eleverna få tillräckligt med tid för att träna på att föra 

matematiska resonemang och att vi som lärare vägleder eleverna dit. 

 

Vi vill med denna studie bidra med kunskap kring elevers resonemang och att samtalen och 

resonemangen har olika kvaliteter och vad det har för betydelse för elevernas lärande. 

Resonemang har betydelse för elevernas matematiska förståelse och därför behöver lärare få 

mer kunskap om hur de ska applicera resonemang i undervisningen och bli medvetna om att 

resonemangets kvalitet skiftar, vilket denna studie kan bidra till. Med det vill vi få sagt att 

lärare bör våga släppa läroboken mer då den inte ger eleverna möjlighet till att föra 

matematiska resonemang. Eftersom grupparbeten inte är lika vanligt förekommande i årskurs 

1-3 är det viktigt att låta eleverna samarbeta i matematik för att utveckla ett utforskande 

resonemang. För att elever ska nå ett utforskande resonemang i båda räknesätten behöver 

lärare ge vägledning till deras elever och veta hur hen ska göra det. Om detta ska uppnås 

behöver andra studier göras, där fokus ligger på hur lärare vägleder sina elever till ett 

utforskande resonemang. Forskning behöver även gå djupare in på varför elever resonerar 

som de gör och vad bakomliggande faktorer kan vara för att lärare ska få veta hur de ska gå 

tillväga för att utveckla elevers resonemang i matematiksamtal. 
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Bilaga 2 
Etikblankett 
Till	vårdnadshavare	i	klasser	som	tar	emot	lärarstudenter	

Era	barns	skola	samarbetar	med	lärarutbildningen	på	Högskolan	i	Halmstad.	Det	innebär	att	
studenter	gör	praktik	i	klassen	och	utför	olika	uppgifter	kopplade	till	utbildningen.	Våren	2019	
kommer	Angelica/Kajsa	som	går	sin	sista	termin	på	lärarutbildningen	att	genomföra	sin	sista	
praktikperiod	i	klassen.	Angelica/Kajsa	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	att	arbeta	med	laborativt	material	i	
matematikundervisningen	och	hur	eleverna	använder	detta	material.	

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:	............................................................................................................................	
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Bilaga 3 
Transkriberingar 
  
Uppgift 1 
Emma: Vi börjar med att lägga upp det högsta talet. 
(Emma tar fyra hundralappar. Eleverna räknar sedan tillsammans.) 
Kevin: Sen tar vi fem tior. 
Emma: Så, 450. 
Emma: Sen tar vi… Vi kan ta bort 370. 
Erik: Då tar man bort 300 först och sen 70. 
(Eleverna tar tillsammans bort tre hundralappar från de totala fyra hundralapparna. När de 
tagit bort 300 säger en elev:) 
Emma: Men 70 har vi ju inte (eleverna har en hundralapp och fem tior framför sig). 
Kevin: Men då får vi lägga bort den (tar bort hundralappen) och ta tre tior. 
Erik: Då har vi kvar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 kronor. 
Kevin: Aa. 
Erik: 80 kronor som är kvar… 
Emma: Men då har vi ju 80 här. 
Erik: Mm, men då måste 80 kronor vara skillnaden väl? 
Emma: Ja. 
Erik: Då vet vi att 80 kronor är svaret. Men ska man använda plus eller minus när vi skriver 
symbolerna? 
Eleverna frågar en vuxen vad de ska göra sen och då säger en elev: 
Erik: Men vi har ju inte visat hur vi räknat ut det. 
Eleverna börjar om och räknar ut igen. 
Emma: Vi börjar med att ta fram… 
Erik: Jag tror det är bättre… 
Emma tar pengarna som Erik håller i. 
Emma: Här har vi 450. 
Emma håller i de fyra hundralapparna och räknar upp till 50 på tiorna så att hon lägger fem 
tior i en hög. 
Kevin: Då så tar vi bort… 
Emma: Då tar vi bort 370. 
Eleverna börjar räkna tillsammans 1, 2, 3 för att ta bort tre hundralappar från de fyra totala. 
Emma: Vänta! 
Emma: 150 har vi kvar! 
Emma: Men 70 då?! 
Erik: Men då måste vi… 
Kevin: Men då kan vi ta… 
Erik: Men då kan vi byta ut den (hundralappen som finns kvar) mot… 
Emma: Tre sådana (lägger bort hundralappen och lägger till tre tior i högen med resten av 
tiorna de har). 
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Kevin: tre sådana… 
Erik: Ja men det blir ju mer. 
Emma avbryter. 
Emma: (Emma börjar räkna på tiorna i högen) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 
Erik: Fast vänta! Om man bara byter ut den mot tre… hur går det ihop? 
Emma: Jag vet inte. 
Erik: Kan man… eller jo nu fattar jag hur du tänker! För det är ju 70 som man ska ta bort, då 
blir det bara tre kvar av ett hundratal. Så då blir det ju 80. 
Emma: Mm 80 (åtta tior ligger i en hög framför eleverna). 
Erik: Ska vi skriva det då? 
Kevin: Jag går och hämtar en penna. 
Emma: Snabba dig! 
Emma räknar tiorna en gång till under tystnad. 
Kevin kommer in i rummet igen och elev 1 tar pennan. 
Erik: Okej, vi börjar med… 
Emma skriver under ”ord” på tanketavlan. 
Emma: Svaret. 
Erik: Men man ska ju inte bara skriva svaret. Du ska skriva… du vet… till exempel 5+5=10, 
liksom en sådan uträkning. Först en siffra, sen ett plus eller minus och sen likhetstecken och 
svar. 
Emma: Okej men då kör vi igen (Eleven tar högen med de fyra hundralapparna) och lägger 
framför sig och sedan fem tior i en hög. 
Erik: Då börjar vi med att skriva 450. 
Emma tar pennan och skriver 450. 
Emma: Minus 370. Då tar vi bort tre (eleven tar högen med hundralappar och tar bort tre). 
Emma skriver minus 370 efter att ha skrivit 450. 
Erik: Och sen… 
Emma: Då måste vi lägga till tre tior (eleven lägger tre tior till i högen). 
Erik: Är lika med 80. 
Emma skriver ett likhetstecken och sedan 80. 
Erik: Då är vi klara. 
  
Uppgift 2 
Carl: Vi börjar på 430 och hoppar 100 så hamnar vi på 530. 
Lisa: Ja okej men då kan vi kanske hoppa 500 direkt? 
Carl: Ja det kan vi göra, då hamnar vi på 930. 
Lisa: Ja då ska vi hoppa 65 till sen. 
Carl: Ja precis 930+65. 
Lisa: ja okej då blir det 905 eller nej 995. 
Carl: Ja men om vi börjar med att hoppa från 430 till 930 då (ritar ett streck på tallinjen 
från 430 till 930). 
Lisa: Okej och nu får vi hoppa 65. 
Carl: Då hoppar vi först 60 och hamnar här (ritar ett till streck till 990). 
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Lisa: Ja okej och sen hoppar vi fem och hamnar på 995. 
Carl: Mm klart. 
Lisa: Nu skriver vi svaret här. 
Carl: Nu skriver vi en räknesaga. 
Lisa: Ehm, ska vi skriva om bilar? 
Carl: Ja eller pengar? 
Lisa: Ja eller blåbär eller böcker? 
Carl: Vi tar pengar. Det är lättast. 
Carl: En flicka har 430 kronor. Hon får 565kronor till. Hur många kronor har hon kvar? 
(skriver på tanketavlan) 
Lisa: Va vadå kvar? 
Carl: Oj nej hur mycket har hon då? 
Lisa: okej, Nu ska vi rita. Ska vi rita 4 hundralappar? 
Carl: Ja och sen 3 tior. 
Lisa: Ja och sen plus 565 kronor ritat. 
  
Uppgift 3 
Anna: Kalles sommarjobb är att plocka jordgubbar. På en dag plockar Kalle 235 jordgubbar. 
Hans kompis plockar 242 jordgubbar. Hur många har dem plockat tillsammans? 
Lova: Då ska vi ha två sådana (tar fram 2 hundratal). 
Anna: Och sen 35. tre stycken sådana (plockar fram tre tiostavar) och sen fem stycken (Lova 
tar fem ental. Eleverna lägger de olika talen, hundratal, tiotal och ental var för sig jämte 
varandra). Okej, nu har vi 235. 
Lova: Yes! 
Anna: Och så är det minus 240… 
Lova: Nej… 
Anna: Jo det är minus. Det är minus. 
Lova: Jag vet inte om det är minus eller plus. 
Anna: Men hörde du inte när jag läste? Jag kan läsa igen. (Anna läser uppgiften en gång till) 
Lova: Ja det är plus! 
Anna: Nej det är minus! 
Lova: Det är plus! 
Anna: Man plockar väck! De plockar väck dem. 
Lova: Nej! De räknar hur många de har tillsammans. 
Anna: Ja men… (Anna går iväg för att hämta en vuxen. Eleverna kommer då fram till att det 
ska vara addition med hjälp av den vuxna). 
Anna: Då ska vi plussa… 
Lova tar två hundratal och lägger tillsammans. 
Lova: Hur många tiotal? 
Anna: fyra stycken och sen fem sådana (pekar på entalen). 
Lova tar fyra tiostavar och två ental och lägger tillsammans med hundratalen. 
Anna: Nej, tre sådana till (lägger till tre ental) 
Lova: Nej det ska det inte vara. Om du ser här (pekar på talet i uppgiften). 
Anna: Oj jag räknade fel. 
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Lova: Precis. 
Anna plockar bort tre ental som hon lade dit. Anna tar hundratalen och lägger tillsammans. 
Anna: Det blir 400… 
Anna lägger tiostavarna för sig och entalen för sig. 
Anna: Och så räknar du de här om du vill (pekar på tiostavarna) och så räknar jag de här 
(Anna räknar ett ental åt gången). 
Lova: Vi har 400. 
Anna: Ja jag vet. Sen ska du räkna de här (lägger fram tiostavarna på hundratalen). 
Lova: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 (räknar tiostavarna). 
Anna: Och sen… 400... 76! (Anna räknar entalen och lägger dem i högen med de andra 
talen). 
Lova: Nu ska vi skriva. 
Anna: Nej, 474. 
Lova skriver under ”symboler” 235+242… 
Lova: Vad blev det? 
Anna: Ehm… 475. 
Lova skriver ner. 
Anna: Nu är vi klara! 
  
Uppgift 4 
Malin: Kan vi inte läsa var för sig? 
Lena: Ska vi börja eller? 
Malin: Kan du skriva talet? 
Lena: Ja men jag vill inte. Skriv du själv. 
Malin: Ja men du ville ju skriva det. 
Lena: Jaha jag räknar ut det då. 
Malin: Så jag skriver. Men ska vi göra den nu? 
Lena: Gör det du. 
Malin: Men asså, varför måste jag alltid gör allt?  
Lena: Okej vi behöver 3000, jag tar tusenlappar. 
Malin: Då tar jag hundralappar. 
Lena: Då tar jag tiokronor. 20 ska det vara. Nej 10. Eller jo 20. 
Malin: Ja vi har tre tusenlappar. 
Lena: Vänta lägg ner dem pengarna (tar tusenlapparna från Malin). 
Malin: Nej det är mina pengar. Du kan inte bara lägga dem i en hög. 
Lena: Men jo för jag ska dela upp dem först och ta det andra talet också. 
Malin: Nej. Såhär gör man, så där lägger vi tusenlapparna. Sen lägger vi tiorna i en annan 
hög. Och resten i varsina högar. 
Lena: Men vi ska ta det andra talet också. 
Malin: Ja men vi kan ju inte lägga dem i samma hög. 
Lena: Jag tänkte ju inte göra det. 
Malin: Jo det tänkte du. 
Lena: Nej jag tänkte fixa eftersom du gnäller så mycket. (lägger upp båda talen i olika högar). 
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Malin: Är vi klara nu då eller? 
Lena: Jag vet inte, jag tror det. Eh du kan rita upp det. 
Malin: Varför då? 
Lena: För du har inte gjort så mycket. 
Malin: Okej. Kan vi inte bara lägga ihop dem? 
Lena: Jo det kan vi. 
Malin: 4437 är det ju då. 
Lena: vad ska jag rita för bild då? 
Malin: typ det som står på den räknesagan. 
  
  
Uppgift 5 
Milo: Läser uppgiften högt. 
Sara: Då börjar vi med att skriva talen så här: 2225+4375+3250=. 
Milo: Eller så skriver vi 4000+3000+2000. Sen plussar vi hundratal och sen tiotal. 
Sara: Varför då? då kommer den ju bli jättelång. 
Milo: Ja men det blir enklare att räkna då. 
Sara: Okej jag skriver 4000. 
Milo: Okej jag skriver 3000. 
(de skriver sedan vartannat tal). 
Milo: Okej nu ska vi lägga föremålen. 
Sara: Okej 9000 har vi här. 
Milo: Okej då tar vi hundralappar. Men nu vill jag räkna. 
Sara: Okej det ska vara sju hundralappar. Så då har vi det. 
Milo: Då tar vi tior. 14 tior. Men vänta 14, då blir det ju ett till hundratal så då får vi ha en till 
hundralapp. 
Sara: Tror du det blir ett till hundratal? 
Milo: Ja det är ju 14 då blir det ju ett till hundratal. 
Sara: Varför då? 
Milo: Jo men då måste det ju bli 100 och 40 för 10 tior är ju lika mycket som en hundralapp 
och då är det 4 tior över som blir 40. 
Sara: Jaha okej. (tar en hundralapp till och lägger bort 10 tior). 
Milo: Då blir det 40 fast ändå inte för det blir 50 för 5+5 är 10. 
Sara: Okej men då lägger jag hundralappen där.                                        
Milo: Men då lägger jag dessa fem tior i högen. 
Sara: Så hur många tusen var det? 
Milo: Så det blir 9850. Jag vill rita. Ritar pengar och ritar bara svaret. 

 

 

 



 45 

Bilaga 4 
Uppgifter 
  
Uppgift 1 
Kalle går til klädaffären för att köpa kläder. Ett par byxor kostar 450 kronor. Ett annat par 
byxor kostar 370 kronor. Vad är skillnaden mellan priserna? 
  
Uppgift 2 
430+565= 

  
Uppgift 3 
Kalles sommarjobb är att plocka jordgubbar. På en dag plockar Kalle 235 jordgubbar. Hans 
kompis plockar 242 jordgubbar. Hur många jordgubbar har dem plockat tillsammans? 
  
Uppgift 4 
Kalle går till klädaffären för att köpa kläder. En jaca kostar 3525 kronor. Ett par byxor kostar 
1212 kronor. Vad är skillnaden mellan priserna? 
  
Uppgift 5 
Kalle går till affären för att köpa ny elektronik till sitt hem. Han köper en tv för 2225 kronor, 
en dator för 4375 kronor och en telefon för 3250 kronor. Hur mycket kostar allt totalt? 
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