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Sammanfattning 

Vi har i vår studie undersökt vilken betydelse elever uttrycker att socialt samspel har för 

lärande i matematik. Genom vår undersökning ville vi ta reda på vilka stöd och hinder elever 

ser med socialt samspel men även hur deras berättelse om detta varierar. Som 

datainsamlingsmetod har vi genomfört gruppintervjuer med elever i årskurs 3 på en mindre 

skola. Totalt intervjuades fyra grupper med tre elever i varje grupp. Vi använde oss av 

diskursanalys som analysverktyg för att skapa mönster och teman kring elevernas 

diskussioner. I vårt resultat kom vi fram till att eleverna hade olika uppfattningar om det 

sociala samspelets betydelse för lärandet i matematik. De såg det både som möjlighet och 

hinder. Möjligheterna var att de bland annat kunde ge varandra tips och idéer och hjälpas åt 

med uppgifterna. De behöver inte heller vänta på hjälp utan kan hjälpas åt med att lösa 

uppgifter. Hinder med socialt samspel inom matematiken var att det lättare blev pratigt och 

bråkigt eftersom alla elever har starka viljor och en strategi för att lösa en uppgift. Även 

koncentrationen minskade vid grupparbete för att fokus riktades mot något annat än 

uppgiften. 
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1. Inledning 

Under hela vår studietid har vi fått lära oss om olika faktorer som på olika sätt har betydelse 

för elevernas lärande. Fokus har främst varit på att elevers utveckling och lärande gynnas av 

socialt samspel. Dock är det endast litteratur och lärare som har påpekat detta. Ingenstans har 

eleverna själva uttryckt vad de tycker om socialt samspel. Vi kommer i denna uppsats att ta 

upp det sociala samspelets betydelse för elevernas lärande inom matematiken, men även hur 

eleverna själva talar om samspelet inom matematikundervisningen. Med socialt samspel 

menar vi den kommunikation som sker mellan människor, både i form av tal och kroppsspråk 

(Imsen, 2006). För eleverna kan detta innebära grupparbete eller helklassdiskussioner. Det 

sociala samspelets betydelse för skolan beskrivs bl.a. av Vygotskij (2001) som anser att allt 

lärande sker i kommunikation med andra och att du med hjälp av andra kan nå en högre 

kompetens än du skulle gjort vid enskilt arbete. Granström (2003) menar också att 

grupparbete gynnar dels lärandet och dels den sociala utvecklingen. För att avgränsa studien 

något har vi valt att endast undersöka hur eleverna pratar om socialt samspel inom matematik. 

Dels för att vi själva har läst mycket matematik i vår utbildning och dels för att det sedan 

tidigare inte finns så mycket forskning om socialt samspel inom just matematiken.  Detta 

skulle kunna bero på att många har uppfattningen av att matematikundervisningen ofta är 

traditionell, alltså att var och en arbetar i sin lärobok och inte samspelar så mycket med andra. 

Därför ser vi det som ett intressant forskningsområde att undersöka. 

 

Vi är blivande lärare och tycker därför att det är viktigt att veta hur eleverna uppfattar 

undervisningen för att kunna anpassa den efter elevernas behov och intressen, för att på så sätt 

öka deras motivation. Genom att prata med eleverna om socialt samspel inom matematiken 

kan läraren anpassa undervisningen efter elevernas önskemål. Alla elever tycker olika och det 

kan därför vara viktigt för lärare att få syn på vilka stöd och hinder elever identifierar inom ett 

arbetssätt. Läraren kan då redan i förväg planera för och förstå varför problem uppstår. Enligt 

Skolverket (2011) ska skolan främja utveckling genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 

kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 

 

Vår egen erfarenhet av socialt samspel är positiv, eftersom vi båda anser att vi utvecklas mer 

och lär oss mer när vi arbetar och diskuterar med andra. Under vår Verksamhetsförlagda 
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utbildning (VFU) har vi provat olika arbetssätt med eleverna och kommit fram till att när de 

får samspela med varandra så tycks de utvecklas mest, både kunskapsmässigt och socialt. 

Samtidigt är vi medvetna om att det kan finnas varierande inställningar och att lärande och 

socialt samspel inte alltid behöver vara varandras förutsättningar. Därför anser vi att det skulle 

vara intressant att undersöka hur eleverna uppfattar det sociala samspelets betydelse för 

lärande. Vilka inställningar har eleverna och varför tycker de som de gör? 

 

Socialt samspel i skolan är ett aktuellt ämne då det diskuteras mycket kring hur samspelet 

gynnar elevers lärande. Vi uppfattar att forskning om socialt samspel och dess betydelse för 

lärande ofta är generell och inte inriktar sig på ett specifikt ämne. Forskningen visar också på 

ett resultat, alltså hur elevernas utveckling gynnas av ett socialt samspel. Dock presenterar 

inte forskningen inom området hur eleverna själva uppfattar socialt samspel inom matematik. 

Därför tycker vi att det hade varit intressant att undersöka vad eleverna anser om socialt 

samspel under matematiklektionerna, både i förhållande till lärare och klasskamrater. Vi ska 

undersöka elevernas inställning till socialt samspel inom matematiken för vi anser att det är en 

viktig lucka att försöka fylla. Alla som arbetar på skolan måste samarbeta för att alla ska 

utvecklas och gynnas av den undervisning som sker. Skolan är inte bara lärarnas arbetsplats, 

den är även elevernas arbetsplats. Därför anser vi att det är viktigt att eleverna får komma till 

tals och ha inflytande över undervisning och arbetssätt. Vår undersökning tar ett 

elevperspektiv och undersöker vilken betydelse socialt samspel har inom ett specifikt ämne. 

Vår studie har därmed ambitionen att delvis fylla den lucka som vi identifierat inom tidigare 

forskning. 

 

1. 1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse elever uttrycker att socialt samspel 

har för lärande i matematik. 

 

1. 2 Frågeställningar 

Hur varierar elevernas berättelser om det sociala samspelets betydelse för lärande i 

matematik? 

Vilka stöd och hinder för lärande kan identifieras? 
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2. Tidigare forskning 

Vi har valt att studera tidigare forskning och litteratur som berör socialt samspel och dess 

betydelse för lärande både generellt och inom matematiken. Vi kommer att utgå från flera 

olika forskare och deras syn på samspelets betydelse för lärande i skolan och redogöra för vad 

de säger samt ställa forskare och författare mot varandra. Vi har valt att i vår 

litteraturgenomgång även ta med forskning och litteratur som berör grupparbete, eftersom det 

är en del av det sociala samspel som sker i skolan och även den del som vi tror att eleverna 

känner till och kommer ta upp i intervjuerna. Inledningsvis skriver vi vad socialt samspel kan 

innebära och hur vi har valt att definiera begreppet i vår studie. 

 

2. 1 Socialt samspel 
Israel (1999) beskriver socialt samspel som en handling som sker mellan personer och inte en 

handling som sker enskilt. Han påpekar också att de individer som samspelar har något 

gemensamt, exempelvis språket. Även Imsen (2006) beskriver att socialt samspel sker mellan 

individer, men hon menar också på att samspel kan ske mellan en individ och föremål, texter 

och bilder. “Att samspela kan också uttryckas som att spela (till)samman, det man även 

benämner kommunikation, alltså samspel mellan människor, interaktion genom dialog - 

verbal eller kroppsspråklig” (Forén, 2005, s. 139). När vi i texten talar om socialt samspel 

utgår vi främst från Imsens (2006) tolkning om att socialt samspel är den kommunikation som 

sker mellan människor, både i form av tal och kroppsspråk (Imsen, 2006). Detta gör vi 

eftersom vi är intresserade av att undersöka det sociala samspelet inom matematiken. Imsen 

(2006) poängterar också att samspel kan ske till ett föremål, men det är som sagt inte det 

samspelet vi har i åtanke i vår studie. Genom att endast behandla det sociala samspelet mellan 

personer begränsar vi oss något. 

 

2. 2 Lärande och socialt samspel 
Vygotskij (2001) skriver att det är interaktion och samspel som är avgörande i barns 

kunskapsutveckling samt att vi är skapade att vara lärlingar. Med det menar han att vi blir 

vägledda och utvecklas genom samspel med andra. Det viktigaste lärandet i människans liv är 

det som sker i interaktion med viktiga andra. Viktiga andra innebär personer som kan mer och 

har större kompetens. Även Lindqvist (red.) (1999) påpekar att det är genom väglett samspel 

som utveckling sker. Detta håller Dysthe (1996) med om då hon anser att kunskapen inte är 

något statiskt som läraren överför direkt till eleverna, utan kunskap fås genom samspel mellan 
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eleverna och läraren. En undervisning med betoning på socialt samspel (interaktion) hjälper 

eleverna att både tillägna sig delar av andra människors strukturer och att göra kunskapen till 

sin egen. Bakhtin (1981) betonar också vikten av att det är vi tillsammans, inte den enskilde 

individen, som skapar mening och förståelse. Förståelse är enligt honom något som kräver 

respons, gensvar eller dialogiskt utbyte och är inget vi kan få genom envägskommunikation. 

 

Samspelet med andra är mycket viktigt då jag själv har en uppnådd kompetens, men med 

hjälp av andra kan jag uppnå ännu mer (Säljö, 2000). Vygotskij (Lindqvist (red.) 1999) menar 

att eleven i samarbete med en vuxen kan klara av mer komplicerade uppgifter som befinner 

sig på ett svårare intellektuellt plan än vad eleven befinner sig på. Han betonar dock att denna 

intellektuella nivå inte får befinna sig för långt ifrån elevens befintliga nivå, utan det gäller att 

finna en nivå som ligger lite över elevens nivå. Detta kallar han den proximala 

utvecklingszonen. I denna utvecklingszon får eleverna en möjlighet att lyfta sig över sin 

befintliga intellektuella nivå. Det är med andra ord i denna zon som lärande sker. Även 

Gibbons (2010) förklarar det som avståndet mellan vad en individ kan utan hjälp och med 

hjälp av en mer kompetent person.  

 

Säljö (2000) beskriver att det är genom samtal som vi får tillgång till andras tolkningar. 

Genom kommunikation kan vi upprätthålla en gemensam förståelse. Kommunikation är ett 

sätt att representera världen för oss själva och för andra, ett sätt att göra den tillgänglig för 

diskussion och lyfta fram olika aspekter och perspektiv. Dysthe (1996) beskriver i sin studie 

ett klassrum där eleverna lär av varandra och där språket står i centrum för 

inlärningsprocessen, både i skriftlig och muntlig form. Detta kallar hon för det flerstämmiga 

klassrummet, eftersom det inte bara är lärarens röst som hörs utan alla bidrar till en dialog. 

Både Malmer (2002) och Gibbons (2010) skriver att genom att formulera tankar i ord, både 

muntligt och skriftligt, har stor betydelse för att utveckla tankeprocessen. Andras reaktioner 

och åsikter tvingar oss att förtydliga våra egna tankar vilket leder till att vårt tänkande och 

lärande kan fördjupas. Dysthe (1996) berättar också att socialt interaktiv undervisning lägger 

tyngdpunkten på skapandet av en dialog mellan elever och andra individer. Syftet är att hjälpa 

eleven att kunna skapa egen kunskap, genom att exempelvis koppla det nya till vad han eller 

hon redan kan. Både det sociala samspelet och individens kognitiva processer är viktiga vid 

inlärning. Nystrand (1986) menar att interaktionen mellan dessa gör inlärningen effektiv.  

 

Sammanfattningsvis menar forskarna att interaktion är avgörande i barns utveckling och att 

6 
 



det är genom samspel och interaktion som allt lärande sker. Det är också viktigt att barnet 

arbetar tillsammans med någon som kan lite mer för att på så sätt utvecklas så mycket som 

möjligt. Dock måste det finnas en blandning av samspel och eget tänkande eftersom dessa två 

tillsammans utgör effektivt lärande. Detta har relevans för vår studie då vi undersöker hur 

eleverna pratar om det sociala samspelets betydelse för lärande inom matematik. 

 

2. 3 Grupparbete - Lärande och socialt samspel i skolan 

En viktig aspekt som Granström (2003) nämner för barns utveckling och fostran är 

upplevelser och aktiviteter i interaktion med andra. Läraren kan stödja detta i en 

helklassundervisning där eleverna kan reflektera högt och med andra. Den enskilda eleven lär 

sig av det kollektiva samtalet och av att lyssna på uppfattningar och synpunkter som en annan 

elev har. Eleven tränas också genom ett kollektivt samtal på att formulera och argumentera för 

sina tankar.  

 

Granström (2003) menar att grupparbete är positivt både som bas för kunskapsinhämtning och 

för social träning. Genom att arbeta med kollektivt problemlösande så ökar elevernas 

förståelse för materialet och deras förmåga att analysera och utvärdera kunskapen då eleverna 

diskuterar och argumenterar (Stensmo 1997). Enligt Forslund Frykedal (2008a) är 

grupparbete en utmärkt arbetsform för att utveckla intellektuella och sociala förmågor samt 

för att utveckla den språkliga uttrycksförmågan och förmågan att samarbeta. Enligt Sjödin 

(1991) har gruppstorleken stor betydelse vid grupparbete. Han menar att gruppen inte får vara 

större än att eleverna kan integrera med varandra i arbetet. Han påpekar också att de “duktiga” 

eleverna har störst möjlighet att utnyttja de andra gruppmedlemmarnas kompetens. Därför 

menar han att gruppsammansättningen är mycket viktig för att alla elever i gruppen ska kunna 

prestera och utvecklas. Homogena grupper passar “starka” elever bäst, medan heterogena 

grupper är bäst för “svaga” elever. Granström (2003) påpekar att den lilla gruppen skapar en 

god miljö för att lära sig begrepp och skapar en kreativ miljö för problemlösning och 

argumentation. Även Stensmo (1997) anser att arbeta i grupp är positivt för samarbete, 

mellanmänsklig förståelse och empati. Det tränar också eleverna på framtidens arbete och 

samhälle, eleverna får lära sig ta initiativ och ansvar. 

 

Granström (2003) skriver att läraren oftast är skeptisk till grupparbete, då läraren inte tycker 

att grupparbete är ett lätt och självklart arbetssätt för barnen. Det finns undersökningar som 

visar på att de flesta gruppernas samarbete inte fungerar, då grupperna inte får fram ett 
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resultat. Det är oftast en elev som får göra allt arbete och löser problemet, vilket innebär att 

det i slutändan inte kan klassas som grupparbete eftersom arbetet är resultatet och kunskapen 

av en elev. Han nämner att denna typ av grupparbete kallas disjunktivt, vilket betyder utan 

samverkan. En individ i gruppen kan lösa uppgiften och det gör att kunskapen uteblir för de 

andra i gruppen som inte tar del av resultatet. Sjödin (1991) upptäckte att många uppgifter i 

läromedel var av detta slag. En annan faktor till att lärare inte väljer att använda sig av 

grupparbete menar Granström (2003) är att eleverna delar upp uppgifter så att varje elev får 

en liten del av uppgiften, vilket innebär att eleverna inte får ta del av all kunskap som var 

tänkt att de skulle lära sig. Men det finns också positiva exempel på grupparbete, Granström 

(2003) tar upp konjunktiv modell som ett positivt exempel. Det innebär att uppgifterna är 

uppbyggda så att alla elever måste vara delaktiga i uppgiften för att det ska fungera.  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att grupparbete ses som både stöd och hinder för 

lärande. Det är ett stöd för att det främjar både kunskapsinhämtningen och den sociala 

kompetensen. Det kan bli ett hinder för att det ofta är en elev som får göra allt arbete och 

därmed är det endast denna elev som lär sig något.  

 

2. 4 Lärande och socialt samspel inom matematiken 

Uppgiftens form spelar stor roll enligt Mullins, Rummel & Spada, (2011) som nämner två 

olika former inom matematiken. Den första där elever ska diskutera begrepp inom 

matematiken och den andra som syftar till stegvis räknande, exempelvis ekvation. Mullins 

m.fl. (2011) upptäckte i sin studie att vid begreppsdiskussion fick samarbetet ett positivt 

resultat, medan det vid stegvisa uppgifter fanns en tendens till att den elev som hade 

kunskapen att lösa uppgiften gjorde det utan att dela med sig till övriga gruppmedlemmar, 

vilket försämrade resultatet och kunskapsinhämtning för alla i gruppen.  

 

Moss och Beatty (2006) har i sin forskningsstudie kommit fram till att elever lär sig fler olika 

sätt att tänka på när de arbetar tillsammans. Genom att diskutera matematik utbyter de idéer 

och kommer underfund med att det kan finnas flera olika sätt att lösa en matematikuppgift på. 

Även Johansson och Wirth (2007) stödjer diskussion i matematikundervisningen då de 

beskriver att kunskapsutvecklingen ökar och eleverna kan dela med sig av varandras tankar. 

Eleverna kan då upptäcka att det finns flera olika sätt och metoder att använda sig av vad 

gäller matematik. Likaså skriver Malmer (2002) att arbete i en mindre grupp är det mest 

utvecklande arbetssättet i matematik eftersom eleverna då kan diskutera med varandra och på 
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så sätt få fler idéer och tankar. Dessutom måste eleverna argumentera för sina idéer, eftersom 

gruppmedlemmarna kan ha olika åsikter, vilket leder till djupare förståelse. Hon skriver också 

att det är viktigt att läraren ger stöd åt gruppen så att alla får uttrycka sina tankar eftersom 

vissa elever är mer dominanta än andra. Likheterna mellan Moss och Beatty (2006), 

Johansson och Wirth (2007) och Malmer (2002) är att de anser att diskussion i mindre grupp 

är det mest optimala arbetssättet för att få så stor kunskapsutveckling som möjligt. De menar 

också att andra färdigheter utvecklas genom arbete i grupp, t.ex. sociala relationer.  

 

Författarna och forskarna samtycker om att eleverna upptäcker fler tankesätt och metoder att 

använda sig av inom matematiken när de får samspela. Malmer (2002) och Johansson och 

Wirth (2007) påpekar också att det är viktigt att läraren ger stöd till gruppen under 

arbetsprocessen så att alla kommer till tals för att utvecklingen ska bli maximal för varje elev. 

Fler tankesätt och metoder att använda sig av tolkar vi som ett stöd för lärande i matematik. 

Därför är det intressant att veta vad forskarna säger om detta för att kunna jämföra det med de 

stöd och hinder som eleverna själva uttrycker. 

 

2. 5 Lärarens betydelse för socialt samspel 
Sjödin (1991) skriver i sin avhandling att det är viktigt att läraren uppmärksammar och 

diskuterar samarbete med eleverna för att eleverna på så sätt ska lära sig hur ett samarbete 

fungerar. Även Arevik och Hartzell (2007) uttrycker att eleverna inte kan ansvara för 

samspelet själva utan måste få hjälp och stöd av läraren. Egidius (1999) och Vygotskij (2001) 

påpekar också detta då de anser att dagens lärare ska fungera mer som en handledare för 

eleverna. Dock menar Malmer (2002) att läraren bör vara försiktig i sitt vägledande och inte 

störa eleven i tankeprocessen, utan istället låta eleven ha kvar initiativet och möta eleven i sitt 

tänkande. Stöttar läraren för mycket kan det leda till att eleven blir beroende av den modellen 

som läraren erbjuder, utan att förstå den. Hundeide (2006) tar upp scaffolding som innebär 

anpassat stöd och att läraren stödjer eleverna i den mån det behövs. Syftet är hela tiden att 

barnet ska uppleva att han eller hon själv bemästrat färdigheten. Vygotskij (Lindqvist (red.), 

1999) beskriver att lärarens roll ska vara att organisera den sociala miljön där det i första hand 

ska vara eleven som är aktiv och intresserad. Bergström (2005) nämner att läraren genom att 

möta varje barn visar vägen till ett gott samspel. Hon beskriver att ett gott socialt samspel 

gynnar barns självkänsla, och förståelsen både för sig själva och för andra människor, men 

också att en god relation till läraren kan utveckla elevernas intellekt och sociala kompetens. 

Forslund Frykedal (2008b) håller med om att lärarskap och ledarskap är viktigt för att 
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eleverna ska utveckla både sociala förmågor och ämneskunskap samt för att utveckla 

relationer till varandra. Även Gibbons (2010) påpekar att inlärning sker i en social process där 

både lärare och elever är delaktiga. 

 

3. Metod och design 

Vi har valt att använda oss av diskursanalys som metod för att hantera materialet i vår studie. 

”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Det finns flera varianter av diskursanalys och i 

detta arbete har vi valt diskurspsykologi som utgångspunkt. Diskurspsykologin bygger på 

socialkonstruktionistisk och poststrukturalistisk teori. 

 

3. 1 Socialkonstruktionism 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är socialkonstruktionism en gemensam 

benämning på olika nyare teorier om kultur och samhälle. De skriver att vår världsbild är en 

produkt av våra kunskaper och vårt sätt att kategorisera världen. De lyfter även fram att 

kulturella och historiska faktorer påverkar oss och vår syn på världsbilden. Därför kan världen 

ses olika från person till person och ändras över tiden. Hur vi uppfattar världen skapas och 

upprätthålls i en social process. Vi tillägnar oss kunskap genom social interaktion, och 

kommer gemensamt fram till sanningar och vad som är sant eller falskt. Människor uppfattar 

världen på olika sätt, vilket påverkar de sociala handlingarna. En del handlingar är naturliga i 

en världsbild, men kan vara otänkbara i en annan. Socialkonstruktionister menar att det vi 

förstår och kategoriserar i vår vardag inte är en reflektion av världen utan en produkt av 

historiska och kulturella föreställningar om världen. Våra föreställningar av världen skapas 

genom social interaktion. Den sociala världen skapas alltså socialt. Språket är en ”maskin” 

som konstruerar den sociala världen och sociala identiteter. Den generella 

socialkonstuktionistiska grunden är att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten, 

sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsvärldar anger vad som är sant och 

vad som är falskt. Syftet är att kartlägga strukturen i de olika världarna, det vill säga dels 

reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad som är helt otänkbart, och dels 

reglerna för vad som betraktas som sant eller falskt. Vi har i princip oändligt många 

möjligheter att uttrycka oss på, men de utsagor som framkommer inom ett bestämt område 

liknar varandra. Det finns obegränsat med yttranden som man inte skulle få för sig att 

framföra och som inte heller skulle bli accepterade som meningsfulla. De historiska reglerna 
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för diskursen sätter snäva gränser för vad som över huvudtaget kan sägas. Diskursanalytiska 

angreppssätt uppfattar att diskurser är något förhållandevis regelbundet som sätter gränser för 

vad det är som ger mening, och sanning är något som skapas diskursivt. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) skriver att en del av socialkonstruktionismen kan tolkas som att 

verkligenheten är det man säger att den är. Socialkonstruktionismen vill inte uppfatta attityder 

och handlingar som något privat eller enskilt utan vill se det som en social aktivitet. Vi 

konstruerar och förstår världen genom social interaktion och aktiviteter. 

 

3. 2 Diskursanalys 

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi, som menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp 

av språket skapar vi inte en avbild av verkligheten utan den sociala verkligheten skapas 

genom språket. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att den fysiska världen finns men 

bara får betydelse genom diskurs. Diskursanalys är en analysmetod där syftet är att försöka se 

och få fram olika mönster och teman inom det sociala, genom att titta på hur människor prata 

och förstår världen eller en litet snitt av världen. Syftet är även enligt Widerberg (2002) att 

synliggöra teman och diskurser, bland annat genom intervjuer. Exempelvis vill vi i detta 

arbete ta reda på elevernas konstruktioner av socialt samspel inom matematikundervisningen. 

Därför använder vi oss av diskursanalys som analysmetod i vår undersökning eftersom vi vill 

analysera elevernas sätt att resonera och diskutera kring socialt samspel. Genom detta 

tillvägagångssätt kan vi synliggöra möjligheter och begränsningar i förhållande till socialt 

samspel i matematikundervisningen. Utifrån dessa konstruktioner kan vi skapa olika teman. 

Widerberg (2002) menar att fokus i en diskursanalys ligger på att hitta olika mönster i vad de 

deltagande beskriver och förstår. Även Kvale (1997) menar att forskaren inte söker efter 

verkligheten utan försöker hitta mönster i deltagarnas olika åsikter om diskurser. ”En 

diskursanalys av intervjuutskrifter kan säga oss något om vilka diskurser man försöker leva 

efter och sålunda något om de dominerande diskurserna i samhället” (Widerberg, 2002, 

s.103). I vår studie är det elevdiskursen som är intressant, eftersom vi undersöker utifrån ett 

elevperspektiv. Utifrån intervjuerna får vi reda på vilka diskurser eleverna ”försöker leva 

efter” och därmed den dominerande elevdiskursen på deras skola. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) nämner olika angreppsätt inom diskursanalys. 

Diskurspsykologi är den variant av diskursanalys som vår studie utgår från. 

Diskurspsykologin vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket gör det till ett användbart 
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redskap för att undersöka hur eleverna konstruerar verkligheten i förhållande till socialt 

samspel (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskurspsykologin erbjuder olika verktyg för 

att analysera den data som samlats in i undersökningen. I denna studie letar vi i första hand i 

det empiriska materialet efter olika argument och utsagor som visar hur eleverna konstruerar 

det sociala samspelets betydelse för lärandet i matematik. Målet är att få fram en variation 

som visar på olika betydelser som det sociala samspelet kan ha för lärandet. 

Diskurspsykologin är kopplad till socialkonstruktivismen som menar att diskurser skapas 

genom social interaktion mellan människor i deras vardag. I vår studie är det lämpligt att 

använda gruppintervjuer eftersom diskurspsykologin inriktar sig på hur människor konstruerar 

världen, alltså hur eleverna konstruerar skolan och undervisningen. Enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) förklarar diskurspsykologin inte något som det rätta eller sanna, utan 

menar på att det är en diskurs av många, vilket även är meningen med vår undersökning. 

Eftersom vi avgränsar oss något i vår studie innebär det att vi får en verklighet men inte den 

sanna för hela yttervärlden. Sanningen vi får fram är kopplad till den kontext som eleverna 

befinner sig i – elevdiskursen som vi får fram gäller de elever som vi ska intervjua och är 

endast en version av världen. 

 

3. 3 Urval 
Till vår studie har vi valt att göra ett icke-sannolikhets urval som innebär att vi inte vet vilken 

sannolikhet varje elev har att komma med i studien (Eliasson, 2006). Vårt urval är subjektivt 

vilket innebär att vi själva väljer vilka elever som ska ingå i undersökningen. Vi har valt 

elever som vi vet samspelar under sina matematiklektioner. Därför kan de prata om socialt 

samspel. 

 

Vi ska genomföra intervjuer på en skola i sydvästra Sverige. Skolan ligger utanför centrum 

och är relativt liten, med ca 200 elever. Vi har valt att enbart intervjua elever i årskurs 3, 

eftersom vi anser att de har provat på olika arbetssätt och därför kan beskriva vad de tycker 

om exempelvis socialt samspel i matematikundervisningen. Eleverna går på en skola som vi 

tidigare har haft praktik på och vi känner eleverna sedan tidigare. Vi tror att om vi är kända 

för eleverna är det lättare att få igång en diskussion med dem. Intervjuerna sker i mindre 

grupper med tre elever i varje grupp, så kallade fokusgrupper (Bell, 2006). För att avgränsa 

oss något har vi valt att endast genomföra undersökningen i två klasser. Vi kommer 

sammanlagt intervjua fyra grupper vilket innebär 12 elever. 
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3. 4 Gruppintervju 

Vi har valt att genomföra gruppintervjuer för att samla in data. Det passar bra till det vi ska 

undersöka eftersom vi ska undersöka hur elever pratar om ett fenomen. Kvale (1997) 

beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer ger möjlighet att förstå och förklara 

vardagssituationer. Vad barn anser om socialt samspel tillhör deras vardag. Det är vid en 

intervju viktigt att både låta informanten prata om sådant denne tycker är av intresse men även 

att ha en viss struktur. Bell (2006) påpekar att intervjuaren vid en semi-strukturerad intervju 

ställer vissa frågor, men intervjuaren ger också informanten utrymme att prata om frågorna 

och de tankar som väcks. Våra intervjuer kommer genomföras i grupp, eftersom Bell (2006) 

anser att fokusgrupper är värdefulla då man är ute efter hur människor diskuterar kring en 

frågeställning och varför de tycker som de gör. I och med att vi gör en diskursanalytisk 

undersökning är det detta vi vill ha reda på – hur eleverna pratar om samspelets betydelse i 

matematik och varför de tycker som de gör.  

 

Vi har tänkt spela in intervjuerna med diktafoner eftersom vi då kan lyssna på materialet i 

efterhand och transkribera det samt upptäcka mer information som är viktig att ta upp i vårt 

resultat. Trots att vi transkriberar intervjuerna kommer vi spara ljudfilen på datorn. Detta är 

bra eftersom vi i efterhand kan gå tillbaka och lyssna på en intervju, vilket är något som kan 

öka reliabiliteten för studien. Dock påpekar Ejvegård (2009) att det vid gruppintervju kan vara 

svårt att höra vem som säger vad. Han menar också att vissa kan bli hämmade av att de blir 

inspelade och därmed inte säga allt de vill eller kan. Vi anser att en kvalitativ studie, där vi 

använder oss av fokusgrupper lämpar sig för vår datainsamling. Detta på grund av att vi vill ta 

reda på hur eleverna talar kring det sociala samspelets betydelse inom matematiken samt hur 

det uppfattar och förstår det. Widerberg (2002) menar att om forskaren är intresserad av att 

använda diskursanalys så bör intervjufrågor svarar på frågan hur man tala om något och 

förstår ett fenomen. Genom diskussionen kan vi upptäcka hur eleverna kategoriserar eller 

förstår och uppfattar världen. Vi vet att eleverna har arbetat med matematik socialt, vilket 

innebär att eleverna har en uppfattning och en bild av vad det tycker om detta. Genom att 

skapa en social aktivitet (intervju) får de tillsammans komma fram till hur den verkligheten 

ser ut och vad som är stöd och hinder med socialt samspel inom matematiken.  

 

3. 5 Bearbetning av data 

Genom att transkribera våra intervjuer blev det lättare att få fram ett resultat, eftersom vi då 
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hade elevernas utsagor på papper. Vi har i våra transkriberingar tagit bort ord som inte fyller 

någon funktion för att få ett flyt i texten. Utifrån det transkriberade materialet gjorde vi en 

tabell som delades upp i två huvudargument som framkom i intervjuerna med eleverna: 

fördelar och nackdelar med socialt samspel inom matematiken. Genom att läsa igenom 

materialet flera gånger och markera bland annat för- och nackdelar, alltså göra en så kallad 

kodning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), hittade vi mönster och utifrån dessa mönster 

kunde vi skapa teman som vi sedan använde oss av i resultat- och analysdelen. När vi hade 

arbetat med texterna och hittat teman, valde vi ut de citat som var mest relevanta för hur 

eleverna konstruerar det sociala samspelets betydelse för lärande i matematik. Vi har valt att 

presentera citat från intervjuerna genom att namnge eleverna som exempelvis Elev 1, Elev 2, 

för att tydliggöra vem som säger vad. Eftersom vi har genomfört fyra gruppintervjuer har vi 

valt att namnge eleverna i grupp 1 som elev 1, -2, -3. Eleverna i grupp 2 kallas elev 4, -5, -6. 

Eleverna i grupp 3 respektive grupp 4 blir således elev 7, -8, -9 samt elev 10, -11, -12. 

 

3. 7 Etik 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (u.å) fyra forskningsetiska 

principer. Den första principen är informationskravet som innebär att forskaren ska informera 

deltagarna om undersökningens syfte och beskriva hur undersökningen kommer att 

genomföras. Forskaren ska också informera att deltagandet är frivilligt och att de får tacka nej 

till att delta. För att uppfylla detta krav skickade vi ut ett informationsbrev till elevens 

vårdnadshavare, där vi berättade vilka vi är, syftet med vår undersökning och hur 

undersökningen ska gå till. Deltagandet var frivilligt eftersom vårdnadshavarna själva fick 

bestämma om deras barn skulle vara med i studien. I och med detta uppfyllde vi även 

samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren måste få ett godkännande på att deltagarna får 

delta i undersökningen, i vårt fall fick vi vända oss till vårdnadshavarna då deltagarna i vår 

undersökning inte är myndiga. I informationsbrevet stod också att deltagarna kommer vara 

anonyma, alltså att vi inte lämnar några uppgifter om personen i vår studie. Detta medför att 

inga obehöriga kan ta del av information om personen som deltar vilket motsvarar den tredje 

principen, konfidentialitetskravet. Den fjärde principen är nyttjandekravet som innebär att 

uppgifter som insamlats endast får användas i forskningsändamål och ska förstöras när 

forskningen är avslutad. Även detta krav uppfyller vi då vi förstörde de inspelade materialet 

efter avslutad forskning. 
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3. 8 Arbetsfördelning 

Vi har mestadels suttit tillsammans och skrivit, för att på så sätt kunna diskutera vad som 

skrivs. Ibland har vi suttit på varsitt håll, men det är främst de gånger då vi har läst in oss på 

tidigare forskning och övrig litteratur. Intervjuerna gjordes tillsammans och även 

transkriberingen av materialet, då den ena skrev och den andra hade hand om diktafonen. 

Resultat- och diskussionsdelen gjordes också tillsammans, då vi satt och läste igenom 

intervjuerna och diskutera citaten för att sedan skriva ihop en analys och koppla tidigare 

forskning till det. 

 

4. Resultat och analys 

Genom intervjuerna har vi fått reda på hur elever pratar om socialt samspel inom matematiken 

samt om eleverna konstruerar samspelet som ett stöd eller hinder för lärande. De intervjuer 

som vi genomfört med eleverna har handlat om matematikundervisning och lärande i 

matematik. Dock nämns inte alltid matematiken i de citat som vi valt att lyfta fram. Vi vill 

trots detta mena att de syftar på matematiken eftersom detta var intervjuernas teman. 

 

I våra intervjuer framkom bland annat att eleverna tycker att matematik är ett roligt ämne som 

också är varierande. Eleven nedan föredrar en blandning av arbetssätt för att utvecklas och 

lära sig så mycket som möjligt. 

 

Intervjuare: Hur tycker du bäst om att arbeta på matten? 

 

Elev 10: Jag tycker faktiskt att det är roligt att vara själv och i grupp. För att om 

det är i grupp så kan man ju höra vad andra tycker och sånt och då kanske man 

tänker aa, det där har jag ju inte tänkt på då kan man ju kanske tänka på det 

nästa gång när man arbetar själv 

 

Eleven beskriver varierad undervisning som något roligt. Genom att arbeta på olika sätt blir 

eleven mer motiverad eftersom de inte alltid gör samma saker på matematiken. En elev 

kanske tycker om att arbeta själv i boken medan en annan elev föredrar att arbeta praktiskt 

och tillsammans med andra. Genom att variera undervisningen anpassas den till varje individ, 

dock inte vid varje lektionstillfälle eftersom eleven också måste göra sådant som den inte 

tycker om lika mycket. Som vi ser det anser eleven att det är viktigt med en varierad 
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undervisning, mest för att det är roligt men även för att eleven utvecklas mer 

kunskapsmässigt. Precis som eleven i citatet ovan berättar så kan man genom andra lära sig 

bra strategier för att lösa matematikuppgifter. Eleven kan sedan använda sig av alla olika 

strategier när denne arbetar själv. Detta citat tyder på att undervisningen i skolan inte alltid är 

enkel och självklar, utan att läraren måste ta hänsyn till allas önskemål för att få eleverna 

engagerade. Utifrån denna tanke har vi kommit fram till följande kategorier: Att hjälpa 

varandra, Att stjälpa varandra, Betydelse av kunskapsnivå och Att arbeta själv, som alla är 

exempel på hur eleverna pratar och argumenterar om det sociala samspelets betydelse för 

lärandet i matematik.  

 

4. 1 Att hjälpa varandra 

Socialt samspel inom matematiken är något eleverna har erfarenheter av och det märks på 

deras sätt att prata om det. 

 

Elev 10: Genom att prata matte med andra får man veta vad andra tänker om 

man inte kan. Man får hjälp. Om man inte kan nånting, så kan man hjälpas åt. 

 

Elev 4: Jag tycker bäst om att diskutera med andra, för att då får man ju bra 

idéer och då kan man hjälpa varandra. Då lär man säg lite mera. 

 

I dessa citat påpekar eleverna det sociala samspelet och interaktionens betydelse för lärandet. 

Eleverna betonar vikten av att prata med varandra och utbyta kunskap för att på så sätt öka sin 

kunskap inom matematiken. Genom att hjälpa varandra på detta sätt får eleverna problemet 

förklarat på sin nivå. Eleverna pratar “samma” språk och förstår varandra kanske bättre än vad 

eleven och läraren skulle göra? Eleverna får ett slags flyt i arbetet när de kan få hjälp av andra 

eftersom de inte fastnar på en uppgift utan snabbt kan komma vidare med hjälp av en 

klasskompis. Eleverna stämplas inte som “dumma” för att de behöver fråga om hjälp utan 

citaten visar mer på en vilja att hjälpas åt om uppgiften är för svår. Det är okej att inte kunna 

allt och att fråga om hjälp. Att samtala kring matematik blir ett stöd för elevernas lärande i 

matematik. 

 

Elev 7: ... ifall man inte kan en matematikuppgift, så istället för att fråga läraren 

så hjälper man varandra. 
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Elev 8: Man behöver liksom inte tänka lika mycket för då kan man hjälpas åt... 

Man får tips från varandra och att man hjälper varandra lite och så kanske nån 

får lära sig något nytt av någon annan 

 

Elev 11: Det är roligt, man får vet vad andra tänker om man inte kan 

 

Dessa elever för ett resonemang kring att lärandet underlättas när de hjälper varandra. Det 

framgår att eleverna väljer att ta hjälp av varandra istället för läraren, när de arbetar i grupp. 

Att få hjälp fort under lektionen är något som kan hindra eleverna från att tappa fokus. Eleven 

sitter annars och väntar och blir otåligt och om många elever blir otåliga resulterar det i en 

rörig och pratig klassrumsmiljö. Eleverna hjälper varandra mer när de arbetar i grupp vilket 

resulterar i att lektionerna blir lugnare och lärarens hjälp inte behövs i samma omfattning. 

Eleverna påpekar också att om man hjälps åt med olika uppgifter blir tankeverksamheten 

lättare. Om gruppen hjälps åt så lär man sig nya saker av varandra. Fokus läggs på att kunna 

ge tips och idéer för att hjälpa varandra och eleverna ser det även som ett argument för att 

arbeta tillsammans. Det finns också intresse för att få lära sig något nytt från sina 

klasskamrater. Elevernas argument för ett socialt samspel läggs främst på den motivation som 

uppstår genom att arbeta tillsammans med någon samt det utbyte av idéer och kunskap 

eleverna får genom varandra. Att hjälpas åt och samarbeta blir ett stöd för elevernas lärande i 

matematik. 

 

Elev 5: Man får mer idéer utav andra om man är flera. Alla tänker ju olika … så 

har dem idéer och den har idéer och jag själv har idéer. 

 

Eleven poängterade att ju fler som samspelar i en grupp desto större utbyte av idéer. Varje 

elev som ingår i gruppen har ett sätt att lösa en uppgift på, vilket resulterar i att ju fler 

gruppmedlemmar desto fler strategier lär sig en elev. När eleverna arbetar i grupp måste de 

även argumentera för sin egen åsikt, vilket kan leda till att kunskapen fördjupas. Samtidigt 

som eleven ovan påpekade att det är ett stöd att vara flera elever som samarbetar i en grupp då 

fler utbyten av idéer och kunskap sker, anser andra elever att det också fanns hinder med att 

vara en större grupp. 
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Elev 1: Det är mycket bättre att jobba två och två, för att då är det mycket 

mindre pratigt. Annars kan man sitta 5 st. och bara snacka istället för att jobba. 

Det blir mer fokus på uppgiften om man är färre i gruppen. 

 

Elev 2: Men ibland brukar vi jobba i grupp, men det är jobbigt … det är det där 

pratet. Man hinner inte tänka. Om man är två så är det tystare. 

 

Eleverna ovan anser att om gruppen de arbetar i består av fler än två så blir det stökigt och 

pratigt samtidigt som det lättare blir konflikter. Vid större grupper hinner inte eleverna 

fundera eller lösa uppgiften på grund av att ljudnivån stiger samt att fokus läggs på något 

annat än uppgiften. Därför föredrar eleverna att arbeta i mindre grupper. Genom att vara färre 

i en grupp blir det ett större fokus på uppgiften och gruppen blir lugnare. Att arbeta två och 

två blir enligt eleverna ovan ett stöd för lärandet i matematik eftersom det blir lugnare och 

lättare att tänka. 

 

I intervjuerna fick vi även syn på att helklassdiskussion är något som eleverna ser både 

fördelar och nackdelar med. 

 

Elev 1: När hela klassen är med och arbetar och när läraren står där och ritar ett 

exempel, då fattar man att så ska jag göra. 

 

Elev 7: Är det klassdiskussion om ett tal eller så, läraren kanske ger ett tal och 

då brukar man få tänka och jag brukar tycka att det är jobbigt när alla stirrar på 

en om man gör fel. 

 

Dessa citat tyder på att eleven å ena sidan tycker att helklassundervisning underlättar 

förståelsen och kunskapsinlärningen, men å andra sidan känner eleven ett visst obehag, då de 

är rädda för att ha fel och inte kunna svaren. Eleven vill heller inte bli uttittad av de andra när 

läraren ställer en fråga. Helklassdiskussioner kan leda till en viss stress för eleven, vilket kan 

innebära att eleven inte vågar räcka upp handen och berätta om sina tankar. Eleven sitter 

istället tyst och låter andra säga svaret och läraren tror då att eleven inte kan. Det är vid 

helklassdiskussion och genomgång viktigt att eleverna känner sig trygga i gruppen, för att 

kunna säga vad det tycker och tänker. Det är även viktigt att ingen skrattar om man råkar göra 

fel. För att få ut så mycket som möjligt av klassdiskussioner måste läraren främja ett gott 
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klassrumsklimat, vad gäller gruppen. Men samtidigt så tycker eleven att vid genomgång av 

uppgiften så får man en större förståelse och därav kunna arbete enskilt. Utan genomgång kan 

eleven behöva mer individuell hjälp från läraren, vilket leder till att läraren kanske behöver 

hjälpa varje elev på liknande sätt. 

 

4. 1. 1 Sammanfattning 

Att få tips, idéer och hjälp av andra är något som eleverna påpekade som stöd, både vid 

grupparbete och inlärningsmässigt, eftersom det är både roligt och utvecklande. Att lyssna på 

varandra och få hjälp ansåg flera elever vara fördelar inom det sociala samspelet. Eleverna 

menade på att, vid arbete i grupp behöver de inte vänta på hjälp från läraren utan kan hjälpa 

varandra istället. När de arbetar tillsammans får de mer hjälp än när de är själva. En möjlighet 

med socialt samspel är att ta del av varandras idéer och kunskap. Eleverna förstår också att de 

själva kan delge sina egna tankar och idéer, vilket innebär att deras kunskap är lika viktig som 

alla andras. Dock fanns det vissa hinder som spelade roll för det sociala samspelet. Eleverna 

poängterade att gruppens storlek spelar roll. Är gruppen stor får eleverna fler idéer men 

samtidigt blir det både stökigt och fokus försvinner lätt från uppgiften. De lyfte även fram att 

helklassundervisning är något som eleverna har delad mening om, å ena sidan kan det vara ett 

stöd då en genomgång kan förklara hur de ska gå tillväga med uppgiften, men å andra sidan 

känner de en oro för att de ska göra fel, inte kan eller blir uttittade av andra elever. Överlag 

ser eleverna, som vi har intervjuat, socialt samspel under matematikundervisningen som ett 

stöd, och deras vilja att hjälpa varandra är stor. Vid grupparbete är det även viktigt att läraren 

stöttar grupperna och hjälper till så att alla är delaktiga i arbetet med en uppgift. Eleverna 

behöver få träning i att samspela med varandra. 

 

4. 2 Att stjälpa varandra 

Att arbeta i grupp tyckte eleverna var roligt och det gav fördelar så som att ge varandra idéer 

och hjälpa varandra. Dessa är några av de faktorer som eleverna tog upp som stöd med socialt 

samspel. Men eleverna talar inte om det sociala samspelet endast som ett stöd för lärandet 

utan de tog också upp aspekter som kan uppfattas som hinder för lärandet. Dessa presenterar 

vi här. 

 

Elev 1: Om man jobbar ihop i grupp så kan det bli lite pratigt också så man inte 

hinner tänka själv 
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Elev 3: Så sitter en där och tänker då och löser alla tal när dem andra sitter där 

och pratar. 

 

Det framkom i intervjun att eleverna kunde tappa fokus på uppgiften när de arbetar i grupp. 

Vid socialt samspel tycks eleverna kunna bli störda av varandra om arbetssituationen blir 

väldigt pratig, stökig och inte så lugn som eleverna kanske eftersträvar. Elev 3 nämner också 

en irritation om att viljan att lösa uppgiften försvinner då resten av gruppen stör. Eleven säger 

att fokus på uppgiften försvinner på grund av att resten av gruppen blir ett störningsmoment. 

En elev upplever känslan av att få göra allt arbete själv. Det blir ingen rättvis fördelning av 

arbetet, vilket skulle kunna uppfattas som ett hinder för lärandet i matematik. Eleven upplever 

kanske också att det är jobbigt med socialt samspel när eleven själv försöker vara “duktig” 

och göra uppgifterna som läraren utdelat medan de andra i gruppen bara pratar. Det framgår 

tydligt i citatet att eleven kan bli irriterad för att grupparbetet inte fungerar så bra när 

fördelningen av arbetet inte blir rättvis. Det kan alltså uppstå bråk vid socialt samspel, som 

måste lösas på något sätt för att kunna komma vidare med uppgiften. Om inte 

arbetsfördelningen är rättvis så kan det upplevas som ett hinder för lärandet i matematik. 

 

Intervjuare: Hur löser ni bråk? 

Elev 9: Vår lärare brukar få hjälpa oss om det blir bråk. 

 

När vi under intervjun diskuterade konflikter framkom att läraren ofta fick hjälpa till att lösa 

problemen och få eleverna till en gemensam lösning. Även om det ibland uppstår konflikter 

när eleverna arbetar tillsammans så är det inte bara dåligt, det medför även att eleverna lär sig 

kompromissa och lösa problem tillsammans. Eftersom läraren hjälper till att lösa konflikter lär 

sig eleverna hur de själva ska göra för att undvika bråk inom gruppen, men även vad de ska 

göra om det skulle uppstå en konflikt.  

 

Elev 7: … det kanske blir att den ena säger nåt tal och den andra säger ett annat 

tal på samma fråga och sen så blir det bara att man bråkar. 

 

Elev 6: … för att i grupper kan det bli olika, då kan det bli helt galet för att man 

kanske vill skriva så och någon vill skriva så, då blir det blandat så. Så blir det 

inte bra. Alla har starka viljor och vill att deras lösning gäller. Alla tänker ju 
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olika. Men de grupperna som jag har varit i så har det hänt så, men vi kommer 

på något sen gemensamt. 

 

Det finns också resonemang kring att eleverna kan ha olika viljor vilket kan leda till bråk i 

gruppen vilket i sin tur får eleverna att överväga om grupparbete är en tillgång till lärandet. I 

dessa citat framhäver eleverna dilemmat då gruppmedlemmarna inte kan kommer överens. 

Eleverna lyfter också fram att resultatet av uppgiften inte blir så bra som det borde då 

eleverna inte kan kompromissa sig fram till ett gemensamt svar. Eleverna anser att en viss 

förvirring kan uppstå i gruppen om alla vill olika eller har olika svar. De vet då inte vilket svar 

som väntas vara det korrekta i uppgiften. Alla i gruppen vill oftast ha rätt och konflikter i 

gruppen kan uppstå. Samtidigt poängterar elev 6 att i dennes grupper så har de trots olika 

viljor ändå kommit fram till något gemensamt. Vilket kan tyda på att eleverna har tränat på 

samarbete och är vana vid att lösa konflikter. De har alltså lärt sig strategier för hur man beter 

sig i en grupp och att man kan kompromissa. Ibland är ens egen idé den bästa och ibland får 

man ge sig och göra som någon annan tycker, det gäller att ge och ta. Därför kan grupparbete 

också vara bra både vad gäller kunskap och social utveckling. Om eleverna i gruppen har 

svårt att hitta god struktur för sitt arbete så kan socialt samspel bli ett hinder för lärandet i 

matematik. 

 

4. 3 Betydelse av kunskapsnivå 

Eleverna säger att utbytet av kunskap i matematik är något som stödjer socialt samspel som 

medel för lärande. Men de menar även på att det finns hinder med att diskutera och arbeta i 

grupp inom matematiken. Elevernas kunskapsnivå spelar roll för hur de upplever arbetet i 

gruppen. Kunskapsnivån blir en aspekt som får betydelse för det sociala samspelet som i sin 

tur får betydelse för lärandet i matematik. Därför har vi valt att göra kunskapsnivåns betydelse 

till ett eget delkapitel. 

 

Elev 6: Det är inte så roligt om man jobbar med en som har kommit jättelångt, 

som kommer på en massa idéer när man inte själv gör det. I så fall om det är så 

att det är en som tänker lite snabbare och vet lite mer och nån som inte vet sådär 

mycket då, då är det bara den som vet lite mera som säger mest då ju. Den andra 

kommer inte på så mycket då. 
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Elev 4: Om man ska jobba i grupp tycker jag nog, det beror på vilka jag är med. 

Det är bäst om det är jämna grupper. 

 

Eleverna uttryckte sig tydligt då de menade på att om gruppen inte har en jämn kunskapsnivå 

så blir inte heller arbetet jämnt fördelat. Den elev som anses som den “bättre” i gruppen 

kommer att ta över, och den elev som har mindre kunskap kommer att hamna vid sidan av och 

får inte komma till tals så mycket. Denna elev kommer inte heller med några idéer. Detta 

beror på flera olika faktorer, exempelvis att eleven inte behöver komma på några idéer för att 

den bättre eleven kommer på hur de ska göra. Orsaken kan också vara att eleven känner sig 

stressad över att inte hinna komma på idéer innan den bättre eleven, vilket kan leda till att 

eleven “låser sig” i sina tankar. Eleven som hamnar vid sidan av tycker inte detta är en rolig 

upplevelse och motivationen minskar. Eleverna tycker alltså inte att nivågruppering är något 

dåligt, då de berättar att de föredrar att arbeta tillsammans med någon som ligger på samma 

kunskapsnivå. Eleverna söker en rättvishet i arbetsfördelningen. Om gruppmedlemmarna 

ligger på samma nivå blir arbetet jämnt fördelat och eleverna känner att bedömningen av 

gruppen blir rättvis, eftersom alla varit delaktiga och hjälpts åt för att komma fram till ett 

resultat.  

 

4. 4 Att arbeta själv 

Denna studie fokuserar på det sociala samspelets betydelse för elevers lärande i matematik. I 

vårt empiriska material förekommer också uttalanden som pekar på att det sociala samspelet 

inte har någon betydelse. Här är ett samtal mellan intervjuare och elever: 

 

Intervjuare: Hur lär du dig bäst? 

Elev 8: Jag tror det är själv 

Elev 9: Jag tror också att det är själv 

Intervjuare: Varför själv? 

Elev 8: För att man koncentrerar sig väl bättre då 

Elev 9: Ja, det blir lugnare 

 

I citaten ovan påpekar eleverna att enskilt arbete leder till att koncentrationen ökar och det blir 

lugnare. När eleven ska arbeta är koncentrationen viktig och den skapas genom att ha lugn 

och ro i klassrummet. I detta fall skapas det lättast då de får arbeta självständigt. Elevernas 

argument var att det blir betydligt lugnare om de får arbeta på egen hand. Eleverna anser att 
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om de ska lära sig något så är enskilt arbete det optimala arbetssätet, för de slipper konflikter, 

prat och arbetssättet är betydligt lugnare. Även koncentrationen ökar då det inte finns något 

störningsmoment. Här lyfter eleverna fram det enskilda arbetet som betydelsefullt för lärandet 

i matematik. 

 

4. 5 Sammanfattning av Resultat och analys 

För eleverna var det viktigt att skilja på vilket arbetssätt som var roligast och vilket som var 

bäst ämnat för kunskapsinlärningen. Eleverna som vi intervjuade ansåg att socialt samspel 

inom matematiken var både roligare och lättare än enskilt arbete. Eleverna såg många fördelar 

med att samspela, exempelvis att de kan hjälpas åt och att man genom andra får tillgång till 

fler idéer och sätt att tänka. Detta är ett stöd för eleverna då de menar att man lär sig mer 

genom att få tillgång till hur andra tänker. När de arbetar tillsammans kan de även hjälpa 

varandra och behöver inte vänta på hjälp från läraren, vilket kan leda till en lugnare 

klassrumsmiljö. Dock påpekade eleverna att det fanns hinder med socialt samspel i 

matematik. Ett hinder är att det lätt kan uppstå konflikter när man arbetar tillsammans med 

andra, detta beror på att alla i gruppen har olika viljor och att arbetet inte blir jämnt fördelat. 

När grupperna består av fler än två elever börjar de prata om annat istället för att arbeta med 

uppgiften, vilket också är ett hinder för lärandet i matematik. Detta kan vara en orsak till att 

eleverna tycker att de lär sig bäst när de arbetar enskilt. Eftersom de då får arbetsro och kan 

koncentrera sig på uppgiften. De måste även klara av att lösa uppgiften på egen hand, vilket 

har betydelse för elevens eget lärande i matematik. Om eleverna ska arbeta tillsammans vill 

de helst arbeta i homogena grupper eftersom de får mer stöd i sitt lärande. Arbetar de med 

någon som kan mer eller mindre ses det som ett hinder för att det endast är den starka eleven 

som gör uppgiften och arbetsfördelningen blir orättvis. 

 

5. Diskussion 

Utifrån våra intervjuer fick vi syn på hur eleverna pratar om socialt samspel inom 

matematiken. Vi fick också fram att de elever som deltog i intervjuerna hade olika syn på 

socialt samspel inom matematiken. I resultatet presenterade vi att eleverna ser socialt samspel 

som både stöd och hinder för deras lärande i matematik. I denna diskussion kommer vi lyfta 

fram det viktigaste från de olika kategorierna i resultatet och koppla det till tidigare forskning 

och våra egna erfarenheter, för att på så sätt få en jämförelse mellan vad eleverna säger och 
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vad forskarna och författarna säger. Helt enkelt: stämmer teorin med verkligheten? 

 

5. 1 Utbyte av kunskap 

Vårt resultat visar på att eleverna bland annat såg socialt samspel som ett stöd för lärandet i 

matematik, exempelvis för att de kan utbyta kunskaper med andra. Att lära sig något nytt av 

någon annan och få tips och idéer är både bra och roligt ansåg eleverna. Detta var den största 

fördel som eleverna såg med socialt samspel inom matematiken. Eleverna kan upptäcka att 

det finns flera olika sätt och metoder att använda sig av vad gäller matematik när man arbetar 

tillsammans med andra. Precis som flera forskare bl.a. Moss och Beatty (2006), betonar 

eleverna vikten av att hjälpa varandra och utbyta kunskap för att på så sätt öka sin kunskap 

inom matematiken. Även Granström (2003) håller med om detta. Han menar också på, precis 

som Forslund Frykedal (2008a) att grupparbete är en utmärkt arbetsform för att exempelvis 

utveckla den språkliga uttrycksförmågan. Eleverna håller med om det då de säger att man 

måste argumentera för sina egna tankar och idéer. Både Malmer (2002) och Gibbons (2010) 

skriver även att det är viktigt att formulera tankar i ord för att utveckla tankeprocessen och att 

andras reaktioner och åsikter tvingar oss att förtydliga våra egna tankar, vilket leder till att 

vårt tänkande och lärande kan fördjupas. 

 

Vygotskij (2001) menar att kunskapen utvecklas allra mest när eleven får arbeta med någon 

som kan lite mer. Som vi presenterade i vårt resultat höll eleverna delvis inte med om detta. 

Om eleverna ska arbeta tillsammans med andra vill de arbeta ihop med de som kan ungefär 

lika mycket, annars tycker de att det bara är en elev som får göra allt arbete själv. Detta tyckte 

vi var en mycket intressant tanke eftersom vi under vår tid på högskolan alltid fått höra att 

nivågruppering ska vara något negativt. Dock kan vi utifrån intervjuerna inte veta om 

eleverna lär sig mer när grupperna är indelade efter nivå, eller om det bara är så att det är 

roligast att arbeta på detta sätt. Sjödin (1991) påpekar att de “duktiga” eleverna har störst 

möjlighet att utnyttja de andras kompetens och därför menar han att gruppsammansättningen 

är mycket viktig. Han skriver också att nivågruppering är mest gynnsamt för de starka 

eleverna medan det är negativt för svaga elever. Med tanke på vad Sjödin (1991) menar kan 

det vara så att de elever som sa att nivågruppering är bra, är de elever som ligger på en hög 

kunskapsnivå och alltså gynnas av nivågruppering. 
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5. 2 Olika arbetsformer 

Varierad undervisning är det som vi uppfattar att eleverna tycker är mest positivt, då de ser 

fördelar och nackdelar med alla olika arbetssätt. Precis som Vygotskij (2001) påpekar handlar 

det om vilken social kontext eleverna befinner sig i. De resonerar kring att grupparbete kan 

vara bra för att utbyta idéer, tankar och lära sig av andra. Forskare menar också på att det 

tränas socialt genom ett socialt samspel. Men samtidigt så vill eleverna arbeta enskilt då de lär 

sig bäst genom detta arbetssätt. Ett exempel på detta kan vara att eleverna genom att samspela 

med andra får kunskap för att sedan kunna genomföra det själva. Enligt Skolverket (2011) ska 

skolan främja utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsform. 

 

Granström (2003) påpekar att den lilla gruppen skapar en god miljö för att lära sig begrepp 

och skapar en kreativ miljö för problemlösning och argumentation. Även Malmer (2002) och 

Johansson och Wirth (2007) menar att arbete i en mindre grupp är mest kunskapsutvecklande. 

Eleverna tog i intervjun upp att de tyckte det var bättre att arbeta två och två än i en större 

grupp, eftersom de då fick hjälp av varandra samtidigt som de arbetade med uppgiften istället 

för att göra annat. När gruppen blir större började de nämligen prata om annat, bl.a. Malmer 

(2002) påpekar just detta. Sjödin (1991) menar att gruppen inte får vara större än att eleverna 

kan integrera med varandra i arbetet. Eleverna ansåg att grupparbete inte var det optimala 

arbetssättet om de skulle lära sig så mycket som möjligt, eftersom socialt samspel lätt skapar 

bråk och störningsmoment som leder till att de tappar fokus på uppgiften. Eleverna hade 

också erfarenheter av grupparbete där en elev får göra allt arbete och de andra i gruppen åker 

så kallad “snålskjuts”. Granström (2003) nämner just detta problem, han anser att i slutändan 

kan inte arbetet klassas som ett grupparbete eftersom resultatet och kunskapen är från en elev.  

 

Som nämnts i tidigare kapitel menar forskare och författare att i interaktion och socialt 

samspel med andra så utvecklas elever på bästa sätt, men eleverna vägde andra faktorer till 

fördel för att arbete på egen hand och tycker personligen att de lär sig bättre vid enskilt arbete. 

I våra intervjuer fick eleverna frågan “Hur lär ni er bäst inom matematiken”. Eleverna svarade 

enskilt eftersom de anser att det blir en lugnare miljö och fokus blir lättare att hålla på 

uppgiften. När vi har varit ute på praktik, vikariejobb eller observationer har vi upptäckt att 

grupparbete som arbetssätt inte alltid är det mest gynnsamma för alla elever. Det beror oftast 

på de faktorer som eleverna nämnde i intervjuerna, t.ex. att det blir pratigt och bråkigt. Vi kan 

hålla med Vygotskij (2001) om att vilket arbetssätt som är att föredra har att gör med 
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sammanhanget. Det finna många faktorer som kan spela in för att ett socialt samspel ska 

fungera, exempelvis har klassen och grupperna stor betydelse för hur arbetet kommer att bli. 

Att låta eleverna prova på olika arbetssätt och på så sätt få en variation i undervisningen gör 

att matematiken inte blir tråkig. Alltså är även läraren en faktor som påverkar det sociala 

samspelet inom matematiken. 

 

5. 3 Socialt samspel kräver träning 

Forskare nämner vikten av att eleverna måste få tillgång till att samspela och träna på att 

interagera med varandra. Eleverna nämner i intervjun att grupparbete som arbetssätt används 

ibland, och att det då uppfattas som jobbigt. En faktor till att socialt samspel uppfattas som 

jobbigt kan vara att eleverna inte fått tillfälle att träna på hur ett samspel kan gå till. Detta 

leder till att arbete i grupp blir en negativ upplevelse. För precis som när det gäller allt annat i 

skolan är det inte roligt förrän man kan det. I våra intervjuer och vårt resultat pratade eleverna 

också om olika konflikter som uppstod i ett socialt samspel. De berättade att läraren hjälpte 

till att lösa konflikterna. Som vi nämnt tidigare krävs det träning för att lära sig samspela med 

andra. Eleverna kan nämligen inte ansvara för samspelet själva utan måste få hjälp och stöd 

av läraren, vilket Arevik och Hartzell (2007) håller med om. Om eleverna inte vet hur de ska 

samspela eller lösa problem blir det svårt att lösa de konflikter som kan uppstå vilket gör att 

socialt samspel blir en negativ upplevelse för eleverna. Gibbons (2010) påpekar att inlärning 

sker i en social process där både elever och läraren är delaktiga. Men Dysthe (1996) 

poängterar att kunskapen inte kan överföras direkt från läraren till eleven utan det måste ske 

genom samspel och kommunikation. Vi anser att läraren är mycket viktig för eleven när det 

gäller social kompetens och kunskapsutveckling. Genom att diskutera med eleverna kan 

läraren lyfta fram olika perspektiv och sätt att tänka på och även träna eleverna på att arbeta 

tillsammans med andra och respektera andras åsikter. Att ha helklassundervisning och 

helklassdiskussioner är ett sätt som läraren kan använda sig av för att träna eleverna på just 

detta.  

 

5. 4 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse eleverna uttrycker att det sociala 

samspelet har för lärande i matematik. I vårt resultat fick vi fram att eleverna ser både 

möjligheter och hinder inom socialt samspel i matematik. De anser att de får mycket hjälp av 

andra när de arbetar i grupp och även att de får tips och idéer på hur man kan tänka för att lösa 

26 
 



en uppgift. Dock sa det även att det kan uppstå mycket konflikter när man arbetar tillsammans 

med andra. Alla har olika sätt att tänka på, vilket kan göra att eleverna får svårt välja ett sätt 

att lösa uppgiften på. Eleverna föredrar att arbeta varierat eftersom de tillsammans med andra 

lär sig nya strategier som de kan använda sig av när de arbetar själva. När de arbetar själva 

anser eleverna att de lär sig mest eftersom de då kan koncentrera sig bättre och arbetet blir 

lugnare. De tappar inte heller fokus från uppgiften. Precis som Nystrand (1986) menar är både 

det sociala samspelet och individens kognitiva processer viktiga vid inlärning. Det är 

interaktionen mellan dessa som gör inlärningen effektiv. 

 

5. 5 Didaktiska implikationer 

Genom att läsa vår studie får man ett elevperspektiv på socialt samspel inom 

matematikundervisningen. Det innebär att lärare får reda på vad som är möjligheter och 

hinder med socialt samspel och vad som kan underlätta arbetet med det. Exempelvis kan 

läraren låta eleverna träna på att samspel och arbeta i grupp. Lärare kan genom vårt resultat få 

syn på hur eleverna föredrar att arbeta, men även få en inblick i vilka fördelar och nackdelar 

eleverna hittar inom respektive arbetssätt. Undervisning och lärande är komplext. Det finns 

inte en lösning utan det handlar om att vara lyhörd för eleverna och deras olika inställningar 

till lärande. Vissa trivs bättre med att arbeta själva medan andra helst vill jobba i grupp. 
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