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Abstract 
This study focus on pupils taking part in desk interactions in mathematics with their teacher. 
The aim of the study is to explore how pupils describe individual help as support for learning. 
I search for possibilities and obstacles in teacher-pupil interactions. Pupil’s thoughts may be a 
starting point for how mathematics teachers and remedial teachers can think about 
mainstream teaching in class as well as in teaching pupils in need of support. 
 
The study has a socio cultural approach and is based on stimulated recall, a method that in this 
study involve videotaped in desk interactions combined with interviews about the interaction. 
The pupil saw the video sequence afterwards and described what happened and his or her 
thoughts in the situation.   
 
I found three areas where pupils expressed obstacles and possibilities for learning. 
Cooperation was a possibility I found that helped the pupils to develop understanding. One 
obstacle was difficulties in explaining what kind of help one needed another was difficulties 
in understanding a mathematical text and to know what to do with the information in the text.  
 
The study shows that all interactions got a positive outcome thanks to an active teacher who 
tried to find the pupil’s starting point in understanding the problem and also because the pupil 
took an active part of the interaction. The pupils were active and cooperated with the teacher 
and other pupils in combination with mediating tools. What seems to be individual work 
appeared to be a lot of cooperating, according to the pupils descriptions.  
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Socio cultural learning, in between desk interaction, the zone of proximal development, 
mediating tools, cooperation, stimulated recall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Denna studie följer elever som deltar i bänkinteraktion omkring matematik med sin lärare. 
Syftet med studien är att undersöka hur elever beskriver att få enskild hjälp som stöd för sitt 
lärande. Jag söker möjligheter och hinder som uppstår i lärar- elev interaktioner. Elevernas 
erfarenheter kan bli en utgångspunkt för hur matematiklärare och speciallärare kan tänka 
omkring undervisning i klass eller undervisning av elever i behov av stöd. 
 
Studien har en sociokulturell ansats och är gjord enligt metoden stimulated recall, som i denna 
studie innebar videoinspelade bänkinteraktioner i kombination med intervjuer omkring 
inspelningarna. Eleven fick se videoklippet efteråt och med egna ord berätta vad som hände 
och hur eleven hade tänkt i situationen.  
 
Jag fann tre områden där elever gav uttryck för möjligheter och hinder för lärande. Samarbete 
omkring matematikuppgifter var en möjlighet jag fann som hjälpte elever att skapa förståelse. 
Ett hinder var svårigheter att förklara vilken hjälp man behöver och ett annat hinder var 
svårigheter att förstå en matematisk text och veta hur man använder informationen i en 
textuppgift.  
 
Studien visar att alla interaktioner fick en positiv utgång, vilket till stor del kunde hänföras till 
en lyhörd lärare som sökte elevens utgångpunkt men även till att eleverna var så aktiva i 
interaktionerna. Eleverna samspelade med läraren och andra elever och de visade sig ta hjälp 
av artefakter för att förtydliga matematiken i interaktionerna. Det som på ytan såg ut att vara 
individuellt arbete visade sig utifrån elevernas beskrivningar vara ett arbete fyllt av samspel. 
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1 Inledning 
Vad är det i den svenska matematikundervisningen som gör att kunskaperna i ämnet sjunker? 
Denna fråga diskuteras på skolorna, i debattartiklar, i facktidningar för lärare och i 
Skolverkets rapporter om svensk matematikundervisning. Uppgifterna om att kunskaperna 
sjunker baseras på resultaten i den internationella matematikstudien TIMSS 2011 som 
genomförs av elever i årskurs 4 och 8.  Skolverkets granskning (2012) av TIMSS visar att 
Sveriges elever presterar under snittet för OECD-länderna och att de har ungefär samma 
resultat från år till år. Skolverket beskriver att medan övriga länder visar att de förbättrar sina 
resultat över tid så uppvisar svenska elever i årskurs 4 stabila resultat men i årskurs 8 en 
kontinuerlig resultatförsämring. I Sverige pågår forskning om matematik i de svenska 
klassrummen för att försöka finna faktorer som påverkar undervisningen och som på sikt kan 
förbättra resultaten. Ofta utgår forskningen från vad läraren gör och vilken effekt det har på 
undervisningen. När jag kom i kontakt med ett av forskningsprojekten (Löwing, 2004) blev 
jag nyfiken på att vända på perspektivet och studera hur elever ser på sitt lärande i samspel 
med sin lärare. Hur upplever eleven själv att få individuell hjälp av sin lärare med en 
matematikuppgift? Hur gör eleven och läraren för att söka samförstånd kring elevens fråga? 
Jag vill i denna studie söka elevernas erfarenheter genom att fokusera på interaktionen mellan 
lärare och elev då eleven får hjälp vid sin bänk, så kallade bänkinteraktioner. Jag väljer studier 
av bänkinteraktioner därför att bänkinteraktioner som undervisningsform blir personliga för 
eleven och kräver engagemang från elevens sida.  Mitt eget intresse för bänkinteraktion 
handlar om att det är en av de undervisningsformer där pedagoger har möjlighet att göra ett 
personligt möte med eleven och utgå från de individuella behov som finns. Genom denna 
studie får jag möjlighet att vända på perspektivet och ha fokus på lärandeobjektet utifrån 
elevens perspektiv. Vad kan vi lära oss av elevernas erfarenheter och vad blir synligt för lärare 
och speciallärare som kan bidra till ett medvetet bemötande av eleverna i deras 
matematikvardag i klassrummen? 
 
Speciallärare arbetar med elever i behov av stöd och har ett särskilt pedagogiskt ansvar att 
söka olika perspektiv runt elevens lärande. Ett av dem är elevens perspektiv. I examens-
förordningen för speciallärare (SFS 2011:186) anges att det finns ett uppdrag att arbeta 
förebyggande med att upptäcka och undanröja hinder för eleven i sin lärmiljö. Jag anser att 
det finns ett särskilt intresse för speciallärare i mötet med elever i behov av stöd att söka efter 
vilka hinder och möjligheter elever själva ser i sitt lärande. I den här studien studeras 
klassrumsarbete i matematik med fokus på de bänkinteraktioner lärare och elever har runt 
matematikuppgifter som eleven behöver hjälp med. I fokus för uppsatsen står eleven och 
elevens erfarenheter av en specifik bänkinteraktion de har deltagit i tillsammans med sin 
lärare. Jag studerar hur eleven tillsammans med sin lärare försöker förstå matematikuppgiften 
i interaktionen. Jag vill bidra till att se elevens perspektiv på interaktion och försöka ringa in 
vad i interaktionen som kan påverka elevens förståelse av matematikuppgiften.  Studien kan 
bidra till att ge speciallärare ökad medvetenhet om sin egen och andra pedagogers roll i 
interaktionen med eleven och en medvetenhet om hur vi kommunicerar matematik på ett, för 
eleverna, tydligt sätt.  Eleverna i studien går i årskurs 4 och utgår i sina beskrivningar från en 
individuell handledning de har fått av sin lärare runt ett matematikproblem. Dessa samtal 
finns dokumenterade på video.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några elever i årskurs 4 beskriver erfarenheten av att 
få enskild hjälp vid sin bänk som stöd för sitt lärande.  
 

 

1.2 Frågeställningar 
Detta är studiens preciserade frågeställningar:  

1. Hur beskriver eleven sina erfarenheter av matematikinteraktionen före, under och efter 
att de fått hjälp med sin uppgift?  
 

2. Vilka hinder eller möjligheter för matematiklärande framträder utifrån elevens 
perspektiv? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Kommunikation och lärande   
Den här studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommunikation. 
Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande inte hos den enskilda individen utan i ett 
socialt samspel med andra. Säljö (2005) skriver att lärande inte sker genom själva 
undervisningen utan genom att delta i aktiviteter och som en konsekvens av aktiviteterna. Han 
menar att om man vill studera lärande så måste man titta på samspel mellan människor i ett 
sammanhang och de materiella redskap, artefakter, de använder sig av. Att lärande och 
kommunikation hör ihop skriver också Kilpatrick, Swaford och Findell (2001) och menar att 
undervisningen kan ha hög standard och bra undervisningsböcker men det som verkligen har 
betydelse för matematiskt lärande är interaktionen som sker i klassrummet. När jag nedan ska 
se vad forskning säger om lärande och kommunikation så stöter jag även på uttrycket 
interaktion. Interaktion är den term som ofta används inom sociokulturella studier för att 
beskriva kommunikation i samspel med andra. En tidig filosof inom kommunikation var 
Mead (1976) som förklarar kommunikation så, att det en person tänker får mening först när 
personen kommunicerar tanken genom ord eller handling och får respons tillbaka. Mead anser 
att mening inte finns där från början utan skapas i en process i tre drag. En person säger något, 
får respons på det och svarar på responsen. Det är först då, efter det tredje draget som parterna 
vet att man har en gemensam förståelse kring det man pratar om. Gemensam förståelse kring 
något bildas genom en social process, genom kommunikation och genom gemensam 
anpassning i beteende hos personer som ingår i den sociala processen. 
  
Aspelin (1999, 2010) menar att relationen mellan lärare och elev är själva kärnan i den 
pedagogiska aktiviteten. Han anser att lärande inte sker utanför eller innanför lärare och 
elever utan att det sker i relationen mellan dem. Läraren har en avgörande betydelse för 
elevernas lärande, inte som överförare av kunskap utan som en som möter eleverna där de är 
och för dem framåt. Aspelin kallar det som binder människor samman för sociala band för att 
lärande ska ske så måste eleven uppleva positiva sociala band i interaktion med sin lärare.  
Den relationsmedvetne läraren försöker uppträda respektfullt mot eleverna och kräver att bli 
bemött på samma sätt av dem. Såras han av elevernas handlingar eller om han sårar dem, tar 
han det som sker på allvar och inser att de sociala band som hotas bör repareras. Den 
relationsmedvetne läraren månar om samtalet i klassrummet och om det sätt han och eleverna 
har gentemot varandra.   
 
Det finns gott om klassrumsforskning inom pedagogisk forskning och en gren av denna är 
interaktionsforskning, beskriver Sahlström (Vetenskapsrådet, 2008) i en forskningsöversikt. 
Det mesta som gjorts har handlat om interaktion mellan läraren och klassen i klassrummet och 
man har forskat på skeenden och mönster i undervisningen. Sedan 1990- talet har man börjat 
studera lärande i detalj genom samtalsanalyser. Det är oftast lärare och deras handlingar som 
stått i fokus i studierna, men på senare tid när det sociokulturella perspektivet har fått 
genomslagskraft, börjar allt mer forskning inrikta sig på elever och elevers handlingar. Nästan 
all svensk forskning om lärande idag bedrivs med ett intresse för interaktion på något sätt, 
men det behövs mer forskning kring bänkinteraktioner, skriver Sahlström.  
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Koole (2012) har i en nederländsk studie studerat bänkinteraktioner i matematik runt en 
uppgift eleven ska lösa. En utmaning han ser i interaktionen är att eleven och läraren måste 
hitta gemensam förståelse för elevens problem för att veta var förklaringen ska starta. Han 
finner att flera elever har svårt att förklara sin fråga och de börjar samtalet med en ledtråd till 
vilken uppgift eleven vill ha hjälp med. Det som händer då, enligt Koole, är att läraren gissar 
vilket problem eleven har och börjar förklaringen utifrån sin egen tolkning av vad eleven har 
svårt med. Det blir alltså läraren som får tolkningsföreträde när det gäller att definiera 
problemet. Löwing (2004) finner samma fenomen som Koole, att förklaringen utgick ifrån 
lärarens antagande istället för från elevens behov. Hon märkte också att de elever som 
behövde mycket stöd spenderade mycket av sin tid åt att vänta på hjälp av läraren, vilket 
gjorde att de fick svårt att hinna med sitt beting. I en annan studie av Koole (2003) studeras 
deltagande i interaktionsprocesser. Han ser interaktion som ett socialt fenomen där de olika 
aktörerna får olika roller i samspelet. Han visar i sin forskning att det finns ett dubbelt ansvar 
för hur interaktionen blir. Beroende av elevens respons på lärarens frågor så får eleven rollen 
som aktiv eller passiv lärande i interaktionen. Koole anser att å ena sidan har läraren en 
central roll i interaktionsmönstret, medan å andra sidan är det aldrig läraren ensam som 
ansvarar för interaktionsprocessen utan den är beroende av elevens svar. En liknande 
uppfattning har Liljestrand (2004) i sin studie av interaktionsmönster, då han skriver att man 
måste försöka förstå både vad läraren och eleven gör i interaktionen. Han finner att det är 
betydelsefullt på vilket sätt elever inleder interaktionen eftersom det påverkar hur elevers 
deltagande utvecklas och vilken elevidentitet som utvecklas tillsammans med läraren. 
Liljestrands studie visar att interaktionsmönstret som skapas ger konsekvenser för elevernas 
möjligheter att utveckla resonemang om matematik. När det gäller ansvar för undervisning, så 
anser Koole att lärare är ansvariga för att inkludera elever som har en tendens att exkludera 
sig själva i interaktioner.  

2.2 Språk och lärande 
Lärande sker genom kommunikation och samspel enligt det sociokulturella perspektivet. Ett 
viktigt redskap för förståelse i kommunikationen är det språk som används och här följer nu 
ett avsnitt om språkets betydelse för lärande.  
 Kommunikation och språk i matematikundervisningen handlar om språklig kompetens 
och att förstå matematikens symboler, skriver Ahlberg (2001). Språket är centralt i allt lärande 
i matematik och Ahlberg menar att det troligtvis är fler elever i matematiska svårigheter som 
har språkliga svårigheter än matematiska svårigheter. Därför måste det matematiska språket 
kopplas till elevernas erfarenhetsvärld så att det får en innebörd för eleverna. Koole (2012) ser 
samma mönster i sin studie, att många elever har problem med texter i uppgifter snarare än 
med matematiken men att lärare inte ser dem som annat än matematiska problem.  Att lösa en 
skriftlig matematisk uppgift är svårare än att lösa en muntlig, skriver Säljö (2005). Han menar 
att det krävs större abstraktionsförmåga då man måste läsa texten, förstå innehållet och 
eventuella bildtexter. Språket har betydelse när eleven ska lösa matematikuppgifter och text 
kan många gånger upplevas som störande i en räkneuppgift, skriver Nyström (2011). När 
elever inte förstår texten ger de sig på siffrorna direkt och om de räknar flera liknande 
uppgifter i sträck kan det slumpmässigt bli rätt utan att de har förstått texten. Dessa elever 
skulle behöva särskild undervisning i hur man handskas med textuppgifter i matematik, 
skriver Nyström.  
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Innehåller matematikuppgifter en särskild textsort som kräver en annan typ av undervisning? 
Den frågan ställde sig Österholm (2006) när han studerade om det krävs speciella kunskaper 
eller förmågor för att läsa matematiska texter. Han finner att förståelse och lästeknik vid 
läsning av löpande matematiktext jämfört med annan text inte skiljer sig åt nämnvärt. 
Däremot finner han en skillnad mellan två olika typer av matematiska texter. När texterna 
innehåller symboler börjar eleverna använda en speciell sorts läsförmåga som ger sämre 
läsförståelse, medan eleverna använder sin generella läsförmåga vid läsning av text utan 
symboler. Österholm menar inte att eleverna behöver träna läsning av matematiska texter på 
något särskilt sätt utan de behöver tränas i att utnyttja sin befintliga läsförmåga även när 
symboler är inblandade. Matematiklärare måste avsätta tid för arbete med textförståelse av 
olika matematiska texttyper för att eleverna inte ska få problem med sin läsförståelse, anser 
Österholm.  
 
Begrepp utgör grunden för vårt tänkande och de matematiska begreppen är viktiga för att 
skapa matematisk struktur. Begreppen benämns i form av termer och tecken när vi 
kommunicerar (Riesbeck, 2008). I huvudsak använder sig en lärare och en elev av 
matematiska begrepp när de interagerar. Om elever ska kunna följa med i matematiska samtal 
måste de utveckla förståelse för vad de matematiska begreppen innebär. Elever och lärare lär 
sig specifika termer och begrepp i den specifika omgivning där de befinner sig. Eleverna i 
Riesbecks studie befinner sig ofta kvar i sitt vardagliga, konkreta register och är inte delaktiga 
i lärarens matematiska vokabulär, eftersom de ofta använder de vardagliga begreppen i 
samspel med andra elever. Eleverna väljer att använda antingen vardagliga eller matematiska 
begrepp, men när de har förmåga att kombinera dessa båda terminologier så infinner sig 
förståelse för begreppen. De behöver därför utveckla det matematiska språket i samklang med 
det vardagliga och då blir det lärarens uppgift att leda eleverna mellan de olika 
begreppsvärldarna.     

2.3 Lärande i klassrummet 
  

I Nyströms (2011) studie angav elever som gick på gymnasiet att det som varit viktigast i 
deras lärande under grundskoletiden var att läraren kunde lyssna till den enskilde eleven och 
utgå från hans eller hennes tankar och funderingar. Om elever ska få tilltro till sitt eget 
tänkande och sin möjlighet att lära, måste eleven känna att just deras sätt att uppfatta 
matematik accepteras, skriver Ahlberg (2001). Detta kan bli möjligt först då läraren försöker 
ta elevens perspektiv och anstränger sig för att förstå hur eleven upplever och uppfattar det 
matematiska innehållet. 
 
Nyström (2011) finner i sin forskning att individuellt arbete överlag inte ger den 
individualiserade anpassning man kan tro. Hon beskriver snarare att undervisningen utgår från 
gruppen och föreställningen att alla elever ligger på samma kunskapsnivå snarare än att 
kunskaperna varierar. Detta får till följd att undervisningen inte anpassas till individuella 
behov utan i stort sett alla elever gör samma moment. Löwing (2004) fann i sin studie att en 
undervisning med mycket individuellt arbete skapade en stressig arbetssituation för lärarna. 
Trots extra resurstilldelning hade lärarna svårt att hinna hjälpa alla elever. Det blev en 
arbetssituation där läraren blev den som arbetade hårdast i klassrummet och hade svårt att ta 
sig tid att möta varje elevs behov.  
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Vad är det som påverkar elevernas studierresultat positivt? Den frågan ställde sig Hattie 
(2012) och sammanställde ett stort antal studier och jag väljer att belysa två faktorer som 
berör hur klassrumsarbete organiseras. Hattie fann att satsningar på ett gott arbetsklimat där 
det är tillåtet att göra fel och där det finns studiero ger mycket goda resultat på elevers 
studieprestation. Även lärande i smågrupper kring särskilda uppgifter som gruppen ska lösa 
ger goda resultat på studieprestationer. Men för att grupparbete ska bli en framgångsfaktor så 
behöver elever behärska grupparbete och de måste få öva på att göra det, skriver Hattie. Att 
arbeta i smågrupper där man kan få resonera matematik är ur ett sociokulturellt perspektiv en 
hjälp i lärandet och enligt Ahlberg (2001) så behövs interaktion för att elever ska få möjlighet 
att använda sig av ett matematiskt språk.  
 
Att lära med förståelse är helt nödvändigt därför att eleven på sikt inte klarar sig genom 
metoden att memorera fakta. För att eleven ska lära med förståelse krävs att hon/han samlar 
bitar av förståelse som redan finns och att eleven kan koppla samman dessa bitar och använda 
dem för produktivt arbete, beskriver Kilpatrick m.fl. (2001).  Därför måste läraren stödja och 
hjälpa eleven att upptäcka samband mellan de bitar av förståelse som de redan har inom sig 
och detta bör inte stressas fram av läraren. För att elever ska skapa mening och därmed vilja 
veta, kunna och förstå sin omvärld måste innehållet vara meningsfullt för dem. Läraren måste 
i sin undervisning få eleverna intresserade av det hon eller han vill att de ska lära sig, skriver 
Doverberg och Pramling (1985). Det gäller för den vuxne att försöka sätta sig in i elevens 
tankevärld och söka dennes uppfattning om vad man gör och varför man gör det. När lärare 
utgår från sin vuxna uppfattning kan det bli för långt ifrån elevens tankevärld och det blir då 
väldigt lite kvar i elevernas medvetande omkring det som skulle läras. Häri ligger 
undervisningens största utmaning; att hitta och i undervisningen utgå från elevens nivå av 
förståelse (Ahlberg, 2001; Koole, 2012; Löwing, 2004; Säljö, 2005,2011; Vygotskij, 1999).  
 
Undervisningen bör utgå från elevernas förkunskaper så att undervisningen kan anpassas efter 
var och ens behov, skriver Löwing (2004). Hon finner i sin studie att lärarna inte intresserar 
sig för att ta reda på vad eleverna kan inför nya arbetsområden. Löwing understryker att 
lärarna måste ta reda på var elevernas kunskaper befinner sig och utgå ifrån dem i sin 
undervisning. Hon skriver att läraren måste ta sig tid att lyssna och försäkra sig om att förstå 
vilket problem eleven har så att eleven får den hjälp den behöver, vilket tyvärr misslyckades i 
flera bänkinteraktioner i hennes studie. Löwing är kritisk till att så mycket av undervisnings-
tiden används åt individuellt arbete, på bekostnad av en lärarledd systematisk undervisning. 
Kilpatrick m.fl. (2001) förordar också en systematisk undervisning och ser på 
matematikundervisning utifrån ett ämnesperspektiv. De skriver att det är mycket matematik-
innehåll som ska läras in under elevens skoltid och tiden som står till förfogande har svårt att 
räcka till. Därför måste lärare göra prioriteringar och avvägningar omkring vad som ska tas 
upp och hur länge en typ av träning av ett koncept ska pågå. När det är bestämt kan läraren 
sätta upp mål för undervisningen som stämmer mot kursplansmålen. När målen är satta måste 
läraren, förutom sin egen förståelse, också söka forskningsbaserad litteratur om hur man på 
bästa sätt kan undervisa inom matematikområdet. Det räcker inte med lärarens erfarenheter 
utan undervisningen måste byggas kring analytisk forskning från flera håll om vad andra har 
sett och rapporterat.  
 
Wickman (2002) beskriver att lärandet är något som hela tiden sker när vi talar och handlar. 
Frågan är inte om eleverna lär sig något, utan hur och vad de lär sig. När en lärare uttrycker 
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att eleverna inte lär sig något så handlar det om att eleverna inte har lärt sig det läraren ville 
utifrån de mål som fanns uppsatta. För att förstå hur och vad eleverna lär sig bör man studera 
hur de uppmärksammar skillnaden mellan det eleverna kan och det eleverna behöver kunna 
för att lösa en uppgift, menar Wickman. När de har uppmärksammat skillnaden, eller 
mellanrummet som Wickman kallar det, så kan en kamrat eller läraren hjälpa till med den 
kunskapsbit som saknas för att fylla mellanrummet. Wickman menar att om läraren vill få 
elever att se och handla på nya sätt, så måste läraren hitta punkter där hon/han och eleven kan 
mötas med samma förståelse. De kan då kommunicera via det som står fast för båda. 
Instruktionerna eleverna får spelar en avgörande roll för hur eleven försöker fylla 
mellanrummet och därför måste läraren tolka vilka instruktioner eleverna är i behov av.  
Kommunikativ och ömsesidig undervisning där dialog mellan lärare och elev är en del av 
arbetssättet utvecklar elevers lärande, liksom att eleven får återkoppling på prestationer, 
hävdar Hattie (2012). Att arbeta för att göra lärandet synligt där läraren ger fortlöpande 
framåtsyftande bedömning av elevernas prestation i förhållande till undervisningsmålen ger 
positiv effekt på elevernas studieresultat och det motiverar eleverna i deras kunskaps-
utveckling, skriver Hattie. Syftet med denna så kallade formativa bedömning är att hjälpa 
eleven framåt i sitt lärande. De lärare som gör skillnad för elevernas prestationer, enligt 
Hattie, är de som skapar bra relationer till eleverna och hjälper eleverna att använda 
varierande strategier för att lära sig ämnet. De är villiga att förklara undervisningsmaterialet 
och engagerar sig i elevernas lärprocesser. I Nyströms rapport (2011) ses också motivationen 
och att se nyttan med vad man ska lära sig som förutsättning för elevernas vilja att lära. 
Eleverna måste känna att det de arbetar med är meningsfullt och användbart. Nyström menar 
att det som driver en elev mot ett mål är den egna motivationen, intresse och en inre kraft eller 
önskan. Det är också viktigt att eleven är koncentrerad och använder lyckade strategier i sitt 
lärande. Den kultur och de aktiviteter som kännetecknar ett klassrum är en bidragande orsak 
till elevens lärande, hävdar Nyström.  
 
För elever som tycker matematik är svårt är det särskilt viktigt att läraren hjälper eleven att 
formulera sina egna frågor, skriver Ahlberg (2001). Hon beskriver en fälla, lotsning, som är 
lätt att hamna i då läraren känner sig pressad att hinna hjälpa många elever. Lotsning innebär 
att eleven förs fram till ett svar på problemet genom att besvara ett antal ledande frågor. För 
att eleven ska lära sig måste det finnas tid att tänka efter på frågorna, annars nås ingen 
förståelse för proceduren. Problemet med lotsning är att eleven inte hinner reflektera och 
ställa frågorna själv och det kan bli svårt att klara liknande uppgifter på egen hand framöver. 
Ett mer fruktbart sätt att leda eleven genom uppgiften är att försöka involvera elevens 
förståelse och ge stöttning (scaffolding). Clarke (2004) beskriver stöttning som att läraren 
involverar eleven i uppgiften genom frågor som leder elevens tänkande framåt. Här ger inte 
läraren eleven den färdiga lösningen utan tanken är att stödja elevens arbetsprocedur. Enligt 
Rose (2005) kan stöttning vara av helt olika karaktär men målet med stöttning är att alla 
elever ska kunna klara att delta i samma arbetsmoment i klassrummet oberoende av elevens 
egen förmåga.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Studien handlar om lärande genom samspel och jag väljer att förstå lärande utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Jag har valt att studera lärande genom elevers 
interaktion med sin lärare, eftersom jag i elevens egna ord kan finna spår av deras erfarenheter 
omkring sitt lärande. Interaktionen finns dokumenterad i en videoupptagning som har varit 
utgångspunkt för elevens beskrivning av att få hjälp med en matematikuppgift.   

3.1 Sociokulturell teori om lärande 
Den ryske psykologen Vygotskij (1995) forskade om språk och lärande. Han utgår från att 
elever utvecklar sitt lärande om de får upptäcka och bearbeta vad de redan sett, vilket ger 
möjligheter att förstå och se nya samband. Vygotskij, som verkade inom det som idag kallas 
det sociokulturella perspektivet på lärande, menade att människor lär i samspel med andra och 
att detta samspel är själva förutsättningen för lärande. Han förklarar att utveckling inte finns 
hos eleven själv utan görs möjlig genom uppfostran och undervisning (Skolverket, 2007). 
Vygotskij (1978/1999) visar genom sin forskning att lärande sker då eleven får göra nya 
upptäckter i ett socialt sammanhang. Vygotskij beskriver att någon som är mer kompetent 
inom området som ska läras in måste vägleda för att lärande ska vara möjlig och 
undervisningen måste utgå från det eleven redan kan. Det sociokulturella perspektivet anser 
därmed att interaktion är en förutsättning för lärande. 
 
Det är skillnad mellan att ”få veta något nytt” genom samtal och att ”lära” något i en situation 
som man senare har kvar till ett annat tillfälle, skriver Linell (2011). Det som sociokulturell 
teori om lärande kanske mest betonar är att det handlar om att tillägna sig och visa upp 
förändrade handlingsmönster, förändrat deltagande i sociala aktiviteter, i förhållande till vad 
man tidigare kunnat prestera skriver Linell. Han skriver att mycket tänkande sker genom 
direkt interaktion med andra och därmed blir tänkande en social handling. Ett samtal är en 
metod att tänka högt tillsammans. Vi minns och lär oss i direkta eller indirekta interaktioner 
med andra människor och kulturella gemenskaper. Vi påverkar och påverkas alltid och 
ömsesidigt av sådant som finns utanför oss själva, inte minst andra människor och deras 
erfarenheter. Man lär sig att tänka genom att lyssna på och ta efter andra; de kognitiva resurser 
som används i tänkandet kommer ur ett socialt sammanhang; först när man tagit till sig dessa 
resurser socialt kan man tänka kreativt, innovativt, som enskild person, skriver Linell. 

3.2 Den proximala utvecklingszonen  
Eleven förstår mer än den kan sätta ord på, därför börjar inlärning i gränslandet mellan den 
förståelse eleven kan uttrycka och den förståelse som ännu inte är moget hos eleven. 
Vygotskij (1978/1999) beskriver att det finns en skillnad mellan det eleven kan och det den 
har möjlighet att lära under vägledning. Han kallar mellanrummet mellan dessa förmågor för 
elevens proximala (närmaste) utvecklingszon och beskriver det som skillnaden i vad eleven 
visar att den kan på egen hand och vad eleven kan klara av i samarbete med andra. Denna syn 
på lärande flyttar undervisningens fokus från elevens individuella förmåga att lära till hur 
undervisningen kan skapa möjligheter för lärande, i samspel med läraren och andra elever i 
klassrummet. Lärarens uppgift blir att försöka hitta elevens nuvarande kunskapsnivå och 
utmana eleven till utökad begreppsförståelse inom elevens närmaste utvecklingszon. Läraren 
måste bestämma den lägsta tröskeln för inlärning, för varje elev, men också fastställa den 
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högsta tröskeln för inlärning som eleven är mogen för. Det är bara mellan dessa båda trösklar 
som inlärning kan ske (Vygotskij, 1978/1999). Skolverkets rapport (2007) beskriver att 
läraren blir en betydelsefull person som måste försöka utveckla varje elevs utvecklingszon. 
För att läraren ska klara av att hantera den variation av kunskaper eleverna har, måste läraren 
ha kunskap och möjlighet att ta reda på var varje elev befinner sig i sitt tänkande och som en 
konsekvens av den kunskapen sätta in åtgärder som passar varje elev. Eleven måste få starta 
på sin egen kunskapsnivå och inte utsättas för överkrav som kan göra att det ger upp och 
utvecklar motstånd mot att lära. 

3.3 Medierande redskap och artefakter   
Medierande redskap hjälper till att forma arbetsprocessen, t ex så räknar en person med 
miniräknare på ett annat sätt än någon som räknar i huvudet. Redskapen vi använder är 
sociala och historiska, genom att de en gång är konstruerade av människor som ett 
hjälpmedel. Redskap kan vara av materiell natur och kan då även benämnas artefakter, men 
inom den sociokulturella teoriramen räknas också språk och kommunikation som 
redskap.(Säljö, 2005). Här i studien förekommer mest ordet artefakter då eleverna tydligt 
visar sig använda materiella redskap i sina interaktioner. 
 
Ord och termer har skapats av människor och är hjälpmedel för oss när vi talar och beskriver 
det vi intresserar oss av. Språket är ett redskap vi använder i kommunikationen för att förstå 
och skapa mening åt det vi gör. Fysiska och språkliga aspekter av redskap går hand i hand och 
förutsätter varandra.(Säljö, 2005). Genom människans skapande av medierande redskap kan 
vi använda olika sätt att lära efter varje individs behov. Vygotskij (1978/1999) menade att 
människan har högre mentala förmågor, som t ex att minnas, att kunna lösa problem och att 
skapa kreativt, vilket gör att om vi stöter på ett nytt fenomen så lärs det inte automatiskt in. 
Det behövs medierande redskap som samspelar med individen för att förklara och förstå 
fenomenet. Mediering kan enligt Dysthe (2003) förklaras som alla typer av stöd eller hjälp i 
lärprocessen. Alla samtal är uttryck för mediering. Människor är medierande resurser för 
varandra i interaktion genom ord, blickar eller till exempel ett frågande tonläge. Vi talar med 
andra och lär oss av deras erfarenheter, vi diskuterar och rekonstruerar vad vi varit med om 
(Säljö 2011). När eleven försöker lära sig läsa så rycker läraren in och fungerar som 
medierande resurs då hon till exempel förklarar skillnaden mellan d och b. Vi föds med 
förmåga att kommunicera men termer och begrepp lärs in. Att lära är att bli delaktig i sätt att 
skapa mening och begriplighet, skriver Säljö.  
 
Det sociokulturella perspektivet hävdar att lärande sker tillsammans i en social kontext och 
min studie har fokus på lärande vid bänkinteraktion, alltså lärande i ett socialt sammanhang. 
Teorin hjälper mig att förstå och tolka samspel utifrån elevernas erfarenheter i interaktionerna. 
Jag har genom teorin försökt tolka på vilket sätt interaktionen stödjer elevens förståelse för 
matematikproblemet och vilka hinder och möjligheter som blir synliga i interaktionen.  Jag 
intresserar mig också för om olika artefakter som används i interaktionen fungerar som stöd 
eller hinder i interaktionen.  
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4 Metod 

4.1 Videoobservation 
Syftet med studien är att undersöka elevers erfarenheter av det stöd de får av sin lärare i 
interaktion omkring en matematikuppgift. Frågor om att få hjälp i allmänhet tror jag skulle 
vara svåra att svara på för elever i 10-årsåldern. Därför har jag valt att intervjuerna ska bygga 
på en situation eleven själv har deltagit i och som han eller hon kan relatera till. Intervjun 
skulle handla om ett särskilt tillfälle så jag behövde observera då det hände och fann att jag 
ville få med mer i min dokumentation än vad jag skulle hinna anteckna under det att den 
pågick. Jag bestämde mig då för att observera via videodokumentation. Alexandersson (2009) 
skriver att om man vill göra undersökningar där samspel och kommunikation står i fokus 
fungerar videofilmning som en bra dokumentationsmetod. Videofilmen ger möjlighet att titta 
på sekvenser många gånger för att finna fler detaljer, se kroppsspråk, höra tonfall och se hur 
deltagarna tittar på varandra. Även Aspelin (2008) talar för videodokumentation som den 
effektivaste datainsamlingsmetoden i studiet av social interaktion. Den största fördelen han 
ser är att forskaren genom videodokumentation får tillgång till händelseförlopp som kan ses 
om och om igen ur en mängd olika synvinklar, som är till hjälp vid analyser och tolkningar av 
sociala samspel. Heikkilä och Sahlström (2003) beskriver att om man vill söka elevers 
perspektiv så är det viktigt att i videoinspelningen kunna se elevens blickorientering som kan 
vara en indikator på elevens lyssnande och det är även viktigt att dokumentera de artefakter 
som används för förståelse. De beskriver hur viktigt det är att man från början har klart för sig 
vilka fenomen man vill att filmen ska fånga, eftersom olika faktorer som kameravinklar, 
ljudupptagning, kamerans rörlighet och avstånd kan utgöra både förutsättningar och 
begränsningar till det som finns möjlighet att dokumentera. Jag var intresserad av att få med 
en interaktion där jag kunde se hur läraren och eleven tittar, vad de gör, hur de pekar och vad 
de säger till varandra. Därför valde jag att använda en rörlig kameras som placerades nära 
elevens bänk. 

4.2 Kvalitativ intervju genom stimulated recall-metoden 
Jag har valt att samla data till min studie via en kvalitativ undersökningsmetod som 
kombinerar intervju och dokumentation via videoupptagning. Metoden heter stimulated recall 
och innebär i min studie att en elev-lärarinteraktion spelas in på video och att videofilmen 
senare används som stöd för eleven vid intervjun. I mitt analysarbete är det elevintervjun som 
står i förgrunden och videointeraktionen bildar en bakgrund till det eleven beskriver. 
Alexanderssons (2009) erfarenhet är att bilder och filmer hjälper elever att sätta ord på sina 
handlingar och tankar då de ser sig själva i en upplevd situation. Hon beskriver hur filmen 
genom stimulated recall metoden används som stimulus för att underlätta för eleven att berätta 
vad som sker i den filmade situationen. Simeonsdotter Svensson (2009) har arbetat med 
stimulated recall-metoden inom matematik och menar att den stimulerar elever till samtal 
kring uppgiften och reflektioner om vad som hände i situationen. Rodrigues (2010) beskriver 
att det är bra om intervjufrågor vid en stimulated recall-intervju utgår från handlingen på 
filmen, för att undvika att den intervjuade försöker lista ut vilka svar intervjuaren vill ha.  Jag 
tog fasta på det argumentet och förberedde en intervjuguide (bilaga 1) med halvstrukturerade 
frågor, både som stöd för samtalet men även som en påminnelse om hur man formulerar 
öppna frågor. Doverborg och Pramling(1985) beskrev olika sätt att ställa frågor som hjälpte 
mig att skriva öppna frågeställningar till intervjuguiden. Jag formulerade intervjufrågor som 
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kunde bli aktuella under tre temarubriker; före, under och efter filmen. Jag ville utgå från 
elevens kommenterarer om filmen, samtidigt som jag ville förbereda exempel på frågor som 
kunde ge svar på mina frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den 
kvalitativa intervjun har fokus på att söka förståelse för den andres perspektiv.  
 
Det är en fördel med flera datainsamlingsmetoder om man vill ha en rik bild av en 
interaktionssituation, menar Baker och Lee (2011). Det kan bli ett tunt underlag att förlita sig 
på den intervjuades minne som enda källa, skriver de. Vid genomläsningen av 
elevintervjuerna var det en fördel att kunna gå tillbaka till den inspelade interaktionen och se 
vad det var som hände och hur eleven refererade till händelsen. Transkriptioner av 
elevintervjuerna, men även videoupptagningar utgör empirin för analysarbetet. 
Videoupptagningarna har främst använts för att förstå det eleverna berättar.  
 
I arbete med studier där stimulated recall används måste man ha tänkt igenom hur man ska 
förhålla sig till elever och lärare, skriver Baker och Lee (2011). De förordar en passiv 
observatörsroll utifrån erfarenheten att lärare kan vilja involvera observatören i 
klassrumsarbetet och att det då blir svårt att hålla fokus på uppgiften. Jag valde en passiv roll i 
min undersökning där jag i förväg hade informerat läraren om att det var min strategi. Jag höll 
mig i bakgrunden under gemensamma aktiviteter och följde sen läraren runt i hennes samtal 
med eleverna. 

4.3 Genomförande  
På inrådan av Heikkilä och Sahlström (2003) kommer jag att noggrant återge hur studien är 
utförd eftersom de val jag gör vid videofilmningen påverkar den empiri som resultatet bygger 
på. Jag sökte en elevgrupp i mellanstadieålder, eftersom jag upplever att de gärna berättar och 
att de, liksom Skolverkets analys av TIMSS (2012) också beskriver, är positivt inställda till 
matematik. Jag sökte en grupp där jag kunde få tillträde att genomföra intervjuer baserade på 
videodokumentation. Det var viktigt för mig att inte känna vare sig elever eller lärare då jag 
ville vara så neutral som möjligt. Först fick jag kontakt och klartecken att genomföra min 
studie i en årskurs 6 på en skola i en stad nära där jag bor, men de drog sig ur i sista stund på 
grund av omständigheter som uppstått. Då hamnade jag lite i tidsnöd och kontaktade en rektor 
som jag kände till i en annan kommun. Denna rektor erbjöd en årskurs 4 där jag inte kände 
läraren eller eleverna. Läraren i matematik kontaktades via telefon och var direkt positiv till 
att delta i studien och vi bokade tider för besök i klassen, för förstudier och tider för 
observationer och intervjuer. Jag var intresserad av elevers erfarenheter av matematik-
interaktion och sökte inte efter någon speciell elevkategori, utan hoppades få många elever 
som ville delta och som kunde ge en bild av hur olika elever kan uppfatta matematiksamtal 
med sin lärare. Det visade sig att klassen förut hade gjort videoinspelningar i ett Learning 
Study-projekt, så både lärare och elever var bekanta med att bli filmade. Det var till min 
fördel att eleverna hade erfarenheter av videodokumentation, för enligt Rodrigues (2010) samt 
Baker och Lee (2011) behöver man som forskare vänja eleverna vid att man närvarar med sin 
tekniska utrustning. Annars finns det en risk att informanterna känner sig obekväma och inte 
agerar som de brukar utan försöker tillrättalägga vad de gör och säger, menar Baker.   
 
Jag besökte klassen, informerade elever och lärare om studien och gav skriftlig information 
om studien till föräldrar (bilaga 2). I informationsbrevet från mig fanns det plats för elever 
och föräldrar att ge sitt samtycke eller att avböja att delta och jag begärde att få påskrifter med 
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elevers och vårdnadshavares ställningstagande inför studien. 4 elever avböjde direkt att delta 
och vad jag förstod på kommentarer från läraren så ville eleverna själva inte delta. 3 elever 
visade sig vara osäkra varav en förälder hade skrivit att eleven var osäker och fick avgöra 
själv hur det skulle bli. Dessa tre elever ville sen inte vara med. Det fanns också en elev som 
inte lämnade sin lapp och den eleven deltog inte heller i studien. Totalt var det 12 av 20 elever 
som var möjliga för mig att följa under två matematiklektioner. 
 
Efter att ha försäkrat mig om vilka elever som inte skulle delta och var de satt så gjorde jag en 
förstudie där jag spelade in flera interaktioner och provintervjuade en elev. På så sätt kunde 
jag pröva om frågorna tolkades som jag hade tänkt och se att tekniken med videokameran och 
diktafonen fungerade som den skulle. Jag fick problem med ljudupptagningen i 
videokameran, som jag löste genom att även ha en bänkmikrofon. Jag ville ha med hela 
interaktionen från början till slut och då gick det inte att hinna följa läraren i alla samtal. Min 
strategi för urval av interaktioner som skulle videofilmas var från början att jag skulle filma 
varannan interaktion som läraren deltog i. Eftersom det bara var 12 elever som deltog i 
studien blev det i praktiken längre intervaller mellan inspelningarna.  
 
När elever bad läraren om hjälp fanns jag vid sidan om för att filma den interaktion runt 
matematikuppgiften som uppstod. I min studie valde jag att följa elev och lärarsamtal på nära 
håll med hjälp av en handkamera och en bänkmikrofon. Jag ville få bra ljudupptagning och en 
tydlig bild av vad de gjorde både med sina händer, med sitt kroppsspråk och minspel och var 
de fäste blicken i interaktionen. Därför placerade jag mig snett framför elevens bänk, ca 2½ 
meter bort. Arbetsuppgifterna eleverna utförde fotograferades så att jag i efterhand hade 
möjlighet att se dem igen.  
 
Jag genomförde 6 videoinspelningar och tillhörande intervjuer vid 2 olika tillfällen med en 
elev i varje intervju. I två interaktioner var det två elever som samarbetade som bad om hjälp 
och då valde jag ut en elev ur varje par att intervjua. I den ena interaktionen deltog Klara som 
inte vill intervjuas och då blev det naturligt att välja Moa för intervju. I den andra 
interaktionen så upptäckte jag först inte att det var ett samarbete eftersom båda eleverna 
räckte upp handen och jag tolkade det som att Eva hakade på Ida när läraren kom dit. Vid 
intervjun berättade Ida att de arbetade tillsammans. Studien pågick under matematiklektioner 
där läraren hade inte tillrättalagt något speciellt undervisningsmoment utan jag följde det 
arbete som naturligt pågick. Efter första observationstillfället ställdes jag inför problemet att 
flera videoinspelningar blev obrukbara då det höga bakgrundsljudet av prat från andra elever 
blev alltför dominant. Det återstod endast 2 videoinspelningar som ledde till elevintervjuer 
den lektionen. Vid andra observationstillfället var bakgrundsljudet inte så högt och 
intervjuerna hölls denna gång med 4 elever. Jag upplevde att läraren i de första samtalen som 
fick raderas var alltför medveten om kameran och ville göra gott intryck genom att genomföra 
noggranna samtal, så jag tror att det var en fördel för trovärdigheten att de filmerna senare inte 
fanns med i empirin. 
 
Den videostimulerade intervjun gick till så att eleven och jag satt i deras grupprum och tittade 
på filmen på en bärbar dator samtidigt som en ljudinspelning av intervjun gjordes på en 
diktafon. Vid intervjun tittade vi först igenom videosekvensen under tystnad för att eleven 
skulle få återuppleva interaktionen i sin helhet. Jag ställde frågor innan vi såg filmen igen som 
bakgrund till det vi skulle få se på filmen. När vi börjat titta på filmsekvensen tillsammans så 
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stannade jag ibland filmen och bad eleven beskriva vad som hände och hur eleven tänkte om 
det. Efter att vi sett färdigt filmen fick eleven frågor som sammanfattade hans eller hennes 
erfarenheter av bänkinteraktionen och sitt lärande i situationen.  
 
Vid analysarbetet transkriberades videointeraktionen och intervjuerna i sin helhet i ett korrekt 
skriftspråk. Det var ett medvetet val eftersom jag ville ha med en del citat och då underlättar 
god läsbarhet. Det hade blivit svårläst om jag skrivit med dialektalt uttal, då dialekten gör att 
vissa språkljud förändras. Jag studerade filmerna och transkriberingarna parallellt många 
gånger och letade efter spår av hinder och möjligheter i interaktionerna och elevernas 
beskrivningar av hur de tänkte före, under och efter interaktionen, som var mina 
utgångsfrågor. Så småningom fann jag tre spår som jag följde och 5 elever fick belysa de spår 
jag funnit. Dessa elevers beskrivningar tillsammans med de dokumenterade 
videointeraktionerna analyserades sen utifrån det sociokulturella perspektivet som jag har som 
teoretisk ansats för att förstå vad som händer i interaktionerna. Till en början tänkte jag bara 
använda intervjuerna som empirisk data och såg då videosekvenserna enbart som hjälp för 
eleven att kunna berätta. Det visade sig att jag även behövde videoobservationerna därför att 
elevens funderingar behövde en situation att kopplas till. 

4.4 Etiska överväganden 
Inför studien kontaktades läraren via telefon och fick en kort beskrivning av studien. I 
klassrummet fick läraren och eleverna detaljerad information om hur studien praktiskt skulle 
gå till i klassrummet, vid intervjun, vilken deras roll i undersökningen skulle bli, hur jag 
skulle använda materialet och att de kunde vara säkra på att bara jag och eventuellt min 
examinator fick se inspelningarna och höra ljudupptagningarna. Det betonades av både mig 
och klasslärarna att det var frivilligt att delta och eleverna fick ångra sig efter hand. Eleverna 
fick med sig skriftlig information hem (bilaga 2) och tillsammans med föräldrarna skulle de 
ge skriftligt medgivande om att delta.  Simeonsdotter Svensson (2009) anger att ett etiskt 
dilemma är att elever dels ska motiveras att delta i studien, dels upplysas om deras rättighet att 
avstå. I denna studie blev det 4 elever som direkt meddelade att de inte ville delta, en elev 
som aldrig lämnade påskrift och 3 elever var osäkra vid förstudien och avböjde när det var 
dags att börja studien. Det blev 8 elever av 20 som inte deltog i studien.  
 
En viktig sak att ta hänsyn till var hur jag skulle placera mig för att elever som inte deltog 
skulle respekteras och inte komma med i bild. Detta löste jag genom att ibland låta läraren stå 
i vägen, ibland hitta en sned vinkel och ibland zooma så de kom ur bild. Eleverna 
avidentifierades direkt och har aldrig förekommit med sina rätta namn i studien. Materialet 
har bara funnits tillgängligt för mig och kommer att förstöras när det inte behövs för arbetet 
längre. Därmed anser jag att Vetenskapsrådets (2002) krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande är uppfyllda. Det är bara läraren och eleverna som deltog i 
studien som kan lista ut identiteterna på eleverna och jag anser inte att det påverkar eleverna 
negativt att vara med eftersom de ger sin bild av ett matematiksamtal. Dalen (2008) skriver att 
det är viktigt för elever att bli tagna på allvar i intervjusituationer och jag var medveten om att 
behandla eleverna som kompetenta och bärande av viktig information. Att komma utifrån som 
okänd för eleverna tycker jag blev en fördel därför att jag inte kände till klassens arbete och 
kunde på så sätt fråga ingående om sådant som eleverna ansåg var självklarheter.  
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4.5 Tillförlitlighet 
Rodrigues (2010) och även Haglund (2003) diskuterar hur tillförlitlig stimulated recall är som 
metod för att ta reda på en annan människas tankar i en specifik händelse. Undersöknings-
metoden syftar till att återberätta tankar som fanns i situationen som spelades in, men Haglund 
beskriver att intervjuerna snarare fångar en kombination av den intervjuades interaktiva 
tänkande och en efterhandsreflektion av det man ser på videoupptagningen. Rodrigues anser 
att man istället kan se kommentarerna som intervjupersonen gör runt händelserna som ett sätt 
att få tillgång till hur informanten förstår lärandesituationen. Hon menar att stimulated recall 
kan betecknas som en tillförlitlig metod om undersökningen använder en händelse som 
stimuli för att avslöja mer generella aspekter på informantens tänkande.  I denna studie söker 
jag inte exakt de tankar som eleven hade i lärandesituationen, utan jag använde stimulated 
recall som stimuli för att ta reda på elevens erfarenheter kring det som syns på filmen före, 
under och efter bänkinteraktionen.  
 
Genom att noggrant beskriva forskningsprocessen kan trovärdighets- och giltighetsaspekten 
uppfyllas, skriver Alexandersson (2009). Hon beskriver att det inte är helt lätt att inta ett 
elevperspektiv och att det bara går att beskriva elevens värld så trovärdigt som möjligt. Jag 
har i analysarbetet samlat ihop vad eleven berättade om lärandesituationen och inte gjort 
bedömningar av vad eleven tänkte och tyckte. Det som eleven uttryckte är min empiri och jag 
var noga med att i skrift ordagrant återge elevens och lärarens uttalanden. Jag anser att 
eleverna gav tillförlitliga beskrivningar eftersom de kommenterade sin förståelse av det som 
hände i interaktionen de haft med sin lärare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 

5 Resultat och analys 

Resultatkapitlet är indelat i tre underrubriker efter möjligheter eller ett hinder som eleverna 
stöter på i interaktionen de deltar i. Möjligheten jag fann var att kunna samarbeta runt 
uppgifter och de hinder som beskrivs handlar om att beskriva vilken hjälp man behöver och 
att förstå en matematisk textuppgift. Varje elev introduceras med en transkript av den 
interaktion eleven har med läraren och därpå följer elevens beskrivningar av erfarenheter från 
samtalet. I slutet av varje underrubrik analyserar jag elevens beskrivning av interaktionen 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv och avslutningsvis finns en sammanfattning av resultatet 
som beskrivits. 

5.1 Arbete tillsammans med en kamrat 
Vissa lektioner får eleverna arbeta tillsammans om de är på samma uppgift och i det här 
avsnittet delar två elever med sig av sina erfarenheter av samarbete. En elev ur varje par 
berättar om att arbeta tillsammans.  

5.1.1 Moa och Klara med sin lärare 

Först möter vi Moa och hennes kamrat Klara som båda är färdiga med ett arbetsblad fyllt med 
algoritmuppställningar som de håller på att rätta. Nu sitter de tillsammans och jämför sina 
uträkningar, men upptäcker att de har helt olika svar på en uppgift. Därför ber de läraren om 
hjälp att reda ut hur de ska räkna. Bänkinteraktionen varar ca 7 ½ minut och eftersom 
konversationen är lång presenteras här ett urval som belyser vad som hände i konversationen. 
Moa intervjuas eftersom hon vill intervjuas till skillnad från Klara. 
 

2010 
                                                   -  111 
       
Läraren: Håller ni på och rättar? 
Moa: Ja, såhär: Klara och jag vet inte hur man gör för typ vi har gjort den.. 

 

Läraren: Mm och ni har fått väldigt olika svar. 
Moa: Ja. 

  

 Läraren och Moa tittar varandra i ögonen och Moa ler. 
 

Läraren: 1899 och 999. (Det är de olika svar som eleverna har fått fram.) 
  

 Läraren pekar på rätt uppställning på både Moas och Klaras papper med pennan. 
 

Läraren: 2010 minus 111. Ni är överrens om entalen. 
Moa: Mm. Klara tror att det är jag som har rätt. 
Läraren: Varför det? 
Moa: För jag har haft rätt rätt mycket när hon har gjort fel ibland.  
Läraren: Okej.  
Läraren: Har ni rätt på entalen? 10- 1? 
Moa: Ja. 
Läraren: Och för att få de entalen så växlade ni ifrån tian. 
Moa: Japp. 
Läraren: Mm, så hur många tior har vi kvar innan ni växlade? 
Moa: Vi har kvar tio. Nej, jag menar… 

 

 Här tar läraren fram ett suddgummi och suddar ut elevens siffror. Klara sitter tyst bredvid och iakttar. 
 

Läraren: Jag tror vi gör om det. Vi gör så här: Vi skriver om talet. Båda två. 
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Moa: Okej. ….. Så, där gick hon iväg… (sägs till Klara) 
 

 Läraren går iväg och hämtar ett kuvert med sedlar och mynt till Moa och Klara. Hon är borta ½ 
minut. Läraren lägger pengarna och ett läggblad, där de olika talsorterna har olika fält, på bänken.  
 

Läraren: Nu ska vi se, 2010.. Ni hade så bråttom med att plocka bort pengarna. Två tusenlappar och så noll 
hundralappar. Hur många tior? 

Moa: Två. 
Läraren: En… 
Moa: En. 
Läraren: …och noll ental. 
Moa:  Ja.  
Läraren: Och då börjar vi. Entalen. Noll minus ett. 
  

Nu följer en lång genomarbetning av varje talsort. Moa lägger pengar på läggbladet och Klara tittar 
på. Läraren leder arbetet genom sina frågor som är konstruerade så att de hjälper eleverna att 
berätta vad de gör och varför. Först är det Moa som är aktiv, men läraren märker att Klara inte 
förstår momentet växling. Då stannar läraren sin gemensamma förklaring, vänder sig till Klara och 
de två gör beräkningen med hjälp av lärarens frågor. Moa sitter nu passiv och väntar in de andra.  
  

Moa: Då hade jag inte behövt göra om. Då hade jag inte behövt göra om den uppgiften. 
Läraren: Men nu kanske du kan detta jättebra. 
Moa: Ja.  
Läraren: Då får man gå till nästa Klara, men sedan får man inte därifrån hoppa hela tiden vägen dit. 
Moa: Det var det jag försökte göra hemma, men det gick inte så bra. 
Läraren: Om vi har en tusenlapp så kan vi ju inte växla.. Alltså om du ger mig en tusenlapp.. 
Moa: ..till hundra tior … 
Läraren: ….så vill inte du ha tio tior av mig. Det är en väldigt dålig affär, eller hur? Så då får vi ta tio 

hundralappar emellan så får jag växla med henne (Moa). Så får jag ta en hundralapp och hon ger mig 
tio tior. För det blir en väldigt dålig affär annars.  
 

 Läraren tar upp pengarna och visar med handrörelser hur växlingen går till.  
 

Läraren: Men då har vi den tjejer. 
Moa: Ja. 

5.1.2 Moas beskrivning 

Moa berättar att hon har varit sjuk en dag och då fick hon hem uppgifterna för att räkna dem 
hemma. När hon nu är tillbaka så vill Klara samarbeta med Moa för att jämföra sina svar. Moa  
tror att hennes förslag stämmer bättre än kamratens när svaren de fått fram skiljer sig åt.  
 

För.. alltså min kompis, Klara, hade ett helt annat tal och jag hade ett annat. Ja, för mitt var rätt 
bara för att Klara, hon fattade inte riktigt det. 

 

Moa märker att Klara inte förstår hur hon ska räkna och genom lärarens hjälp tänker hon att 
Klara ska förstå hur man gör. Moa vill att läraren ska gå igenom hur de ska göra i 
uppställningen. Hon berättar att hon uppfattar det som att det är hon själv som hjälper Klara 
att lösa uppgiften genom att hon svarar på lärarens frågor. Som förklaring till att hon suddar 
en uppgift hon tror är rätt säger hon:  
 

För att vi typ kunde göra det tillsammans eller så. Jag skulle typ lära henne. 
 

Moa tycker att det är bra att få frågor av läraren så att hon själv kan tänka ut hur hon ska göra 
eller själv upptäcka vad som har blivit fel. Hon tycker att hon förstår bättre när hon plockar 
med pengarna och med pengarnas hjälp är det lättare att visa Klara. Moa tycker det är bra att 
läraren förklarar för kamraten hur hon ska göra och därför väntar hon gärna medan de pratar. 
Moa förklarar att det hon lärde sig här var att bli säkrare på proceduren att växla, vilket hon i 
lärarinteraktionen säger att hon var osäker på när hon arbetade med hemma. Hon tycker det 



17 
 

1234                                          
- 987     
 

går bra att samarbeta både med den som kan lika mycket men även om man är olika. Det som 
är bra med att få jobba tillsammans är att man kan hjälpa varandra, säger hon. Kamrater kan 
hjälpa varandra lika bra som läraren, tycker Moa. Hon brukar prova att lösa en uppgift själv 
genom att försöka många gånger, men sen frågar hon en kamrat eller fröken om hjälp. 

5.1.3 Analys av Moas interaktion 

Moa anser att hon ganska väl kan detta med uppställningar och att hon vill hjälpa sin kamrat 
att förstå hur man gör. Hon har reflekterat och förhåller sig till sin och kamratens olika 
förståelse av beräkningen. Hon kan inte förklara växling för sin kamrat men med stöttning av 
läraren, som kan mer, så klarar hon att genomföra och senare vid intervjun förklara vad hon 
gör i växlingsförfarandet. Moa vet att Klara har mindre förståelse för subtraktionsproceduren 
och det upptäcker även läraren i interaktionen. Inledningsvis är Moa ganska tydlig med att 
förklara problemområdet genom att peka och genom det hon säger. Läraren hittar elevernas 
utgångspunkt i förståelse genom att ställa frågor om talsort för talsort. Relativt snabbt märker 
läraren att det behövs visuellt stöd för eleverna, så hon hämtar lägg-bladet. Här blir läggbladet 
med pengarna, de olika talsorterna och algoritmuppställningen de artefakter som hjälper 
eleverna att skapa förståelse för vad som händer i de olika talsorterna vid 
subtraktionsberäkningen. Lärarens frågor är av det stöttande slag där eleverna själva får sätta 
ord på sin förståelse för sig själv och för varandra. Moa väljer bitvis att träda tillbaka eftersom 
hon själv förstår, men hon vill att hennes kamrat ska få möjlighet att lära sig. Vid intervjun 
förklarar Moa att hon hjälper Klara genom att själv vara aktiv tillsammans med läraren. Hon 
har goda tankar och omsorg för sin kamrat men de samarbetar inte i den mån att båda har 
utbyte av varandra vid detta tillfälle. Eftersom det är Moa som berättar går det inte att veta hur 
Klaras erfarenhet av interaktionen är.  
 
Moa är den enda av eleverna som intervjuas som anser att kamrathjälp kan vara lika bra som 
lärarhjälp. Hon tycker om att arbeta tillsammans med andra och ser det som en fördel att 
kunna hjälpas åt när man kör fast. Enligt min tolkning ur ett sociokulturellt perspektiv så 
handlar situationen om att eleverna till en början söker hjälp av varandra i sitt lärande. 
Kamraternas kunskaper om växling i subtraktion var asymmetriska, men i detta fall gjorde 
deras hinder att de stannade upp och sökte mer kunskap. Därför ser jag att samarbetet kring 
denna uppgift blev till en möjlighet att lösa uppgiften med förståelse eftersom de stannade 
upp och ville veta mer. Deras upptäckt att de fått olika svar ledde till ett lärandetillfälle där de 
fick fylla sina kunskapsluckor omkring hur man växlar i subtraktion. Här behövde båda 
eleverna stöd i sitt lärande, i olika stor grad, av sin lärare som kunde mer och som kunde visa 
vägen till en matematisk lösning.  

5.1.4 Eva och Ida med sin lärare 

Under samma lektion sitter Ida och Eva och arbetar tillsammans. De gör uppgifter på ett 
arbetsblad tillsammans och behöver hjälp med uppgiften att avrunda talen i algoritmen. De 
har nyss fått hjälp av en annan elev i klassen som går runt och hjälper till, men de får det inte 
att stämma. Talen de utgår ifrån är: 
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Ida: … [namnet på en annan elev] har hjälp oss. Då blir det tio där. 
Eva: Och han sa att det skulle vara (..). (nämner en ohörbar siffra) 
Läraren: Är det med avrundningen? 
Ida: Ja.  
  

Läraren pekar på elevens arbetsblad och säger: 
 

Läraren: 1234. Det är ju tusental. Vilket tal är det du ska avrunda? Tusentalet, hundratalet, tiotalet eller entalet? 
  

Eleverna svarar inte. Då tar läraren elevens penna från dennes hand och börjar peka med pennan på 
arbetsbladet. 
 

Läraren: Vilken är det som bestämmer vad vi ska göra med hundratalet? 
Eva: Tiotalet.   
Läraren: Tiotalet.  
Ida: Om det är för lite då kan man ta, eller, då kan man inte göra det.    

  

 Läraren suddar det eleven skrivit vid uppställningen på arbetsbladet. 
 

Läraren: Tiotalet är en trea. Den (pekar på entalet) bestämmer om tiotalet ska fortsätta vara en tvåa 
((felsägning, trea måste det vara))eller om du ska flytta upp det. 

Ida: Mm. 
Läraren:  Och vad tycker ni att tiotalet ska göra? 
Eva: … det ska fortsätta vara en trea. 
Läraren: Det ska fortsätta vara..  

 

 
Läraren pekar i Idas uppställning. Sen får Ida tillbaka sin penna så att hon kan skriva. Nu börjar 
läraren plocka, ser ut som städa, med pengar som används till lägg-bladet bredvid Ida. 
 

Läraren:        Skriv det… Och 987, det har ni också avrundat rätt. 
 

 
Eleverna beräknar nu var för sig den avrundade beräkningen. Läraren övervakar bådas arbete under 
tystnad tills båda är klara. 
 

Ida: Så, då var det gjort. 
Eva: Klar.  
Ida: Blev det rätt? 
Läraren: Ja, jättebra. Ska vi ta den också?  

 

 Pekar på uppställningen med det exakta talet och tittar på Ida som nickar utan att titta upp. 
 

Ida: Mm, den blev inte rätt.  
 

 Ida suddar ut sina siffror. Nu arbetar kamraterna var för sig. Ida gör uträkningen på sitt blad. 
Läraren betraktar vad de gör under tystnad och bekräftar att Ida löst sin uppgift rätt. Eva är något 
snabbare så hon kontrollerar sin uträkning genom att lägga pengarna. Läraren tittar till Eva vid 
sidan av hennes bänk. 
 

Läraren: Du måste inte lägga de där (pengarna) om du känner att det går bra ändå. 
Eva: Mm. 

 

 Eva nickar bekräftande utan att titta upp. Läraren går därifrån. 
 

5.1.5 Idas beskrivning 

Ida berättar att hon och Eva ville ha hjälp med hur de skulle avrunda och sen räkna ut talet 
exakt. Hon tycker det är svårt med avrundning och beskriver hur läraren har undervisat om 
”magic number five” men hon kände sig under lektionen, då den videoinspelade interaktionen 
äger rum, osäker på vad det stod för. Vid intervjutillfället förklarar hon hur man använder 
uttrycket: 
 

Jo, för att.. Vi har pratat väldigt mycket om det att.. om det till exempel; tusen niohundra 
åttiofem..  och då blev det nåt sånt som heter ”Magic number five” som [läraren] berättade. För 
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då så att om det var mer än 5 så skulle man höja upp hundratalet till mera. Och då var det tal 
som… var till exempel 199, som jag inte riktigt visste hur man ska höja upp. 
 

Ida beskriver att hon gärna frågar en kompis först innan hon ber sin lärare om hjälp och att 
hon föredrar att sitta med någon som hon kan fråga om det behövs. Ida beskriver när hon ser 
filmen att hon och Eva brukar hjälpas åt att tänka när de räknar. Läraren ställer frågor om de 
olika talsorterna och eleverna turas om att svara. Den som tänker snabbast svarar och så hjälps 
de åt genom avrundningen. Det sista momentet är att de ska göra en subtraktionsberäkning av 
de avrundade talen och det klarar Ida och Eva på egen hand. Framför eleverna ligger 
läggbladet och pengarna. Ida förklarar under intervjun att de måste använda dem vid den 
exakta beräkningen, men inte vid avrundningsberäkningen. Hon säger att läraren vill att de 
ska jobba på det sättet och tycker själv att det är en hjälp att se hur beräkningen blir.  
 

Mm, för till och med när jag har fel så ser man ju när man har fel. Då, när man skriver det så är 
det kanske lite svårt att se. 
 

När de börjar räkna exakt så erbjuder läraren sin hjälp och Ida säger att det var bra att ha 
läraren i bakgrunden som stöd i sitt arbete. Egentligen visar videoupptagningen att de klarar 
arbetet utan lärarens hjälp, men Ida förklarar att hon gärna vill ha bekräftelse på att hon gör 
rätt. Ingen av eleverna behöver använda sig av läggmaterialet i den sista uppgiften. Båda 
räknar direkt i algoritmuppställningen. Eva avslutar med att kontrollera sin beräkning med 
hjälp av lägg-bladet, men läraren säger att det inte behövs om man ändå förstår. 

5.1.6 Analys av Idas interaktion 

Parterna förhandlar snabbt fram vilken typ av hjälp eleverna behöver genom att peka och 
hänvisa till den felaktiga kompishjälpen. Läraren upptäcker att Ida och Eva har börjat med 
tusentalet, och det är dit de har kommit i beräkningen. Här finns nu problemet inringat; 
läraren vet var i processen eleverna har fastnat och att problemet handlar om hur man gör 
avrundning. Läraren initierar frågor om varje talsort. Det man kan säga om deras 
förkunskaper vid tillfället utifrån Idas beskrivning är att eleverna vet vad de olika talsorterna 
står för och att de har förståelsen av att talet 5 styr i avrundning, men är osäkra på hur. De 
visar att de klarar av att beräkna detta med lärarens stöd. Läraren förtydligar hur de ska titta 
på siffrorna i talet för att bedöma hur de ska avrunda.  
 
I den här interaktionen är det en kort förklaring från läraren som behövs för att eleverna sen 
ska kunna arbeta självständigt. Ida och Eva svarar växelvis och arbetar i samma takt. De har 
inledningsvis arbetat tillsammans men när läraren gett sin förklaring räknar Ida och Eva på 
var för sig under tystnad. De samarbetar inte längre, utan man ser att Eva blir färdig snabbare 
än Ida och de jämför inte varandras svar utan väntar på lärarens respons av deras individuella 
arbete. Jag tolkar det som att eleverna har gjort upptäckter tillsammans med läraren och att de 
nu håller på att bearbeta intrycken och omvandla dem till inre kunskap, enligt den process 
som Vygotskij (1978/1999) kallar internalisering. Artefakterna i denna situation är de siffror 
som finns förtryckta och som läraren pekar på för att samla fokus kring det som de muntligt 
beskriver för varandra. Pengarna som var tänkta som artefakter behövs egentligen inte för 
elevernas förståelse. Ida är medveten om detta och uttrycker att hon tycker det är onödigt att 
alla måste göra lika.  
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5.1.7 Sammanfattning om att arbeta tillsammans med en kamrat 

Samarbete i de olika paren såg olika ut men ledde i båda fall till en möjlighet att lösa sina 
uppgifter. I Moas och Klaras samtal utgick samarbetet från att flickorna ville stämma av sitt 
arbete och de hittade skillnader mellan sina lösningar. Detta öppnade upp för ett resonemang 
om uppgiften och då deras kunskaper visade sig vara asymmetriska så frågade de någon som 
kunde bättre. I samtalet mellan Ida, Eva och läraren hittar parterna snabbt en gemensam 
plattform att utgå ifrån. Detta blev en lärandesituation där eleverna kunde resonera 
tillsammans med sin lärare och båda hade utbyte av varandra, enligt Ida. De hade möjlighet 
att sätta ord på vad de gjorde tillsammans med en kamrat i den experimenterande fasen och 
kunde sen internalisera när de hittat ledtråden de behövde. I båda interaktionerna var det 
viktigt för de intervjuade eleverna att få samarbeta och söka lösningar tillsammans. När de 
gemensamma kunskaperna och resonemangen inte räckte till så fanns läraren där som ett stöd 
i lärandet. Att kunskaperna i det ena fallet var asymmetriska såg först ut att kunna bli ett 
hinder men med inblandning utifrån visade sig asymmetrin bidra till att eleverna stannade upp 
och gjorde nya försök att hitta lösningar.  

5.2 Att beskriva vilken hjälp man behöver  
I klass 4 har eleverna under de aktuella lektionerna individuellt arbete. Läraren deltar i många 
olika bänkinteraktioner och behöver inför varje möte med en elev bli insatt i vilket problem 
eleven har. Detta löste eleverna i studien på olika sätt och nedan kommer två elever att visa 
hur olika ingångsrepliker kan påverka hur interaktionen blir. Max får här vara den elev som 
illustrerar hur det kan påverka interaktionen när hans introduktion till problemet är mycket 
kortfattad. Här finns också Erik som introducerar sitt problem på ett tydligt sätt. 

5.2.1 Max med sin lärare 

Max behöver hjälp med följande uppgift om pirater: 
 
 

36.   Fyra sjökort kostade tillsammans 484 mynt.  
                                   Röding köpte tre likadana. Hur mycket skulle han betala? 

 
(Ur Matte Direkt Borgen 4B, Falk m.fl., 2012) 
 

Max: Där…  
 

 Max pekar på uppgiften i sin bok och läraren tittar på det han visar. 
 

Läraren: Mm… Spännande…  
 

 Läraren läser nu uppgiften högt för Max samtidigt som hon följer texten med sitt finger. 
 

Läraren: Vad vet vi? 
Max: Eh… att det är fyra…, fyrahundraåttifyra mynt.. 
Läraren: Tillsammans. Och hur många vill han köpa? 
Max: Tre. 
Läraren: De kan ju inte kosta 484, de han köper. 
Max: Nej. 
Läraren: Nä. Hur ska vi lyckas lösa detta? 

Kan vi ta reda på vad ett sjökort kostar på något sätt? 
Max: Dela upp det. 
Läraren: Mm. Absolut. Hur skulle du göra då? 
Max: Jag vet inte riktigt. 
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Läraren: Börja med fyrahundra…  
Om du skriver upp 484..   
 

 Max skriver i sitt räknehäfte. 
 

Läraren: Å, sen börjar du med att dela upp hundralapparna i fyra olika högar. Hur många hamnar i varje hög 
då? 

Max: Hundra? 
Läraren: Mm. Då kan du skriva en etta för den hundralappen. Tiorna,  

om du delar de åtta tiorna i fyra högar, hur många hamnar i varje hög? 
Max: Två. 
Läraren: Ja. Och enkronorna, om du fördelar dem i fyra.. 
Max: En, en.  
Läraren: Nu har du räknat ut vad ett sjökort kostar. 
Max:  (Mumlar något ohörbart)  

 

 Max har nu skrivit siffra för siffra i sin bok allt eftersom läraren har sagt de olika talsorterna, men 
han har inte visat hur han räknar ut det utan det står nu bara 121. 
 

Läraren: Men det blev ingen algoritm, va? 
Max: Nej. (skakar på huvudet.) 
Läraren: Utan.. 

 

 Läraren tar Max penna ur hans hand för att skriva. Hon skriver talen i en divisionsuppställning i 
hans bok. 
 

Läraren: Division. Kan man räkna så här. Då drar man det där strecket för att visa att man delar. 
Max: Mm. 
Läraren: Sen visar man hur många högar man delar upp det i där nere. Och här så sätter man svaret. Fyra 

hundralappar delat med fyra högar, det blir en hög… 
 

 Läraren pekar på siffrorna en i taget och skriver talen allt eftersom. Hon berättar, frågar Max om 
de olika talsorterna och antecknar vad han säger. De räknar tillsammans ut uppställningen igen. 
 

Läraren: Då har du räknat ut vad varje sjökort kostar. 
Max: Måste jag räkna addition?  
Läraren: Ja, precis. (Sägs i lätt, uppskattande tonfall). 

 

 Max lutar sig framåt för att räkna och läraren reser sig upp och går därifrån. 
 

5.2.2 Max beskrivning 

Max beskriver att han tycker matematik är roligt och han tycker det är ganska lätt att räkna. 
Han väljer med fördel att arbeta ensam eftersom han tycker det är skönast. Max vill ha lugn 
och ro när han arbetar och om det blir högljutt i klassrummet så kan han stänga av 
bakgrundsljud och jobba på ändå. Det som ibland ställer till bekymmer för honom är att han 
inte förstår vissa ord i problemlösningsuppgifter och han säger:   
 

Nej men vissa ord förstår man inte alltid och då blir det svårare om man inte förstår orden. 
 

Max förklarar att den lektion då videoinspelningen gjordes, arbetade eleverna med att räkna 
klart sidor som skulle göras och de håller på med problemlösningsuppgifter. När nu Max har 
uppgift 36 framför sig förklarar han sitt problem på följande sätt: 
 

Det var att jag inte fattade vad jag skulle räkna med. [… ]Jag vet inte riktigt vilket jag skulle 
välja av multiplikation, addition, division eller divi.. eller subtraktion. 
 

Han ville ha lärarens hjälp att lösa uppgiften genom att läraren skulle förklara så att han 
förstod vilket räknesätt det var, tänkte han då han räckte upp handen. När han tittar på videon 
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och hör att han introducerar uppgiften med att peka på uppgiften och säga ”där” så förklarar 
han: 
 

Hon förstår nog vad jag menar. För jag pekar där vad det är jag har svårt med...och då brukar 
hon alltid fatta vad det är. 

 

Han bygger sitt antagande på att han senare under lektionen hör att läraren hjälper andra 
elever med samma uppgift och de pratar om ungefär samma sak. När Max tittar på filmen och 
försöker minnas så tänker han att läraren berättade för honom vad han skulle göra, men när 
han nu ser filmen så upptäcker han med förvåning att det faktiskt är han själv som kommer 
med lösningar med stöd av lärarens frågor. Han inser att frågorna hjälper honom att förstå hur 
han ska göra. Max får i videosekvensen hjälp av läraren att räkna en division med 
huvudräkning, men vet inte hur en divisionsuppställning ser ut. Läraren skriver i hans 
skrivbok medan hon instruerar och Max förklarar att läraren rätt ofta skriver själv när hon vill 
göra något tydligt för Max. Som en sammanfattning av matematikinteraktionen berättar Max 
att han lärde sig subtraktion och division med uppställning, men han vet inte hur han ska 
förklara hur man gör. 

5.2.3 Analys av Max interaktion 

Interaktionen börjar med att Max pekar på det han vill ha hjälp med. Läraren läser uppgiften 
högt. Hon försöker få Max att ge ledtrådar till vad han har för problem och var han står i sin 
förståelse genom att ställa frågor, men han svarar kortfattat. Utifrån den sociokulturella synen 
att undervisningen ska utgå från elevens förståelse, ser jag i denna interaktion en utmaning för 
den gemensamma förståelsen. Läraren får ingen ledtråd till vad Max har förstått i uppgiften. 
Läraren får svårt att sätta sig in i Max behov av hjälp, därför att den gemensamma 
förhandlingen omkring förståelse av Max problem går trögt. Vid intervjun beskriver Max att 
han inte förstår hur han ska välja räknesätt men det säger han inte i interaktionen, så här fick 
läraren en inte helt enkel situation att lösa, reflekterar jag.  
 
Max är följsam men kortfattad i samspelet. Han föreslår division som en väg att börja 
beräkningarna, men säger att han inte vet hur han ska göra. Detta blir en viktig nyckel som 
hjälper läraren att uppfatta vilken förståelse Max har i arbete med division. Härifrån ändrar 
hon sitt sätt att ställa frågor. Max får fortfarande frågor som han svarar på men nu är de 
inriktade på att följa och förstå arbetsgången med talsortsberäkningar i division. I och med att 
läraren nu utgår från sin egen förklaringsmodell där hon genom sina frågor leder Max genom 
beräkningen kan man förstå det som att hon nu har börjat med det som Ahlberg (2001) 
beskriver som lotsning. Man kan också välja att förstå det som att det istället är en hög grad 
av stöttning som Max får av läraren. Det antagandet baserar jag på att Max samspelar med 
läraren när de tillsammans räknar ut divisionen muntligt helt korrekt och han verkar följa med 
i lärarens resonemang. Från att ha använt texten som artefakt övergår de nu gemensamt till att 
producera skrift i form av talskrivning som gemensam mediering. När läraren ber Max att 
skriva detta på ett korrekt matematiskt sätt, känner han inte till hur den skriftliga 
divisionsuppställningen ser ut eller hur man använder den. Detta uttalande tolkar jag som att 
det som nu krävs av Max ligger lite utanför hans proximala utvecklingszon, eftersom han inte 
har en idé om hur han ska göra. Därför räcker inte den metod med stöttning till, som läraren 
hittills har använt utan hon börjar steg för steg lotsa Max genom uppställningsproceduren. 
Artefakten är nu divisionsuppställningen som är i centralt för förståelsen.  
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Det är osäkert om Max får någon riktig förståelse för hur man beräknar en uppställning i 
division eftersom han varken i videosekvensen eller under intervjun ger uttryck för om han 
kan använda sig av divisionsuppställning. Jag tänker att det han egentligen arbetar med är 
textförståelse med en illustration av hur divisionsberäkning går till. Max berättade att han 
tyckte det var svårt att utifrån texten reda ut vilket räknesätt han behövde använda i sitt arbete 
med matematikuppgiften. Genom den stöttning han får klarar han själv av att bedöma vilka 
räknesätt han behöver använda i de två procedurer som uppgiften kräver. Själv uppfattade 
Max att läraren guidade honom genom att hon berättar för honom hur han ska göra, men när 
han på nytt fick återuppleva händelsen genom filmsekvensen, fick Max syn på att han själv 
hade större del i lärandeprocessen än han trodde. Både i bänkinteraktionen och vid 
intervjutillfället uttrycker sig Max kortfattat. Det behövdes många följdfrågor vid 
intervjutillfället som stöd för Max berättande men han visade sig ha flera reflektioner och han 
delade med sig av sina erfarenheter om hur han lär sig matematik. 

5.2.4 Erik med sin lärare 

Erik har en kort fråga om en matematikuppgift, men han får vänta länge och försöker avbryta 
läraren i hennes pågående samtal. Då blir han anvisad att vänta på sin tur. När läraren kommer 
fram till Erik så har hon en förförståelse kring vilken uppgift Erik behöver hjälp med.  
 

 
                  33. Mary hade tre högar med 67 dukater i varje hög och två högar med  
                        48 pund i varje hög. Hur många mynt hade Mary sammanlagt? 
 
    (Ur Matte Direkt Borgen 4B, Falk m.fl., 2012) 
 
Läraren: 33? 
Erik: Ja, det står här: ”Mary hade tre högar med 67 dukater i varje hög och två högar med 48 pund i varje 

hög. Hur många mynt hade Mary sammanlagt?” 
Läraren: Mm. 
Erik:  Vad menar de med ”dukater”? 
Läraren: Dukater och pund är alltså sorten pengar. Till exempel tre högar med 67 euro i varje hög och två 

högar med 48 svenska kronor i varje hög. Så det är sortens pengar. 
Erik:  Ja, men.. Ska jag räkna då, tre gånger… eh, 67 plus 67 plus 67? … 

 

 Läraren nickar tyst, men det ser inte Erik utan han fortsätter sitt förslag till lösning. 
 

Erik: … Och sen 48 plus 48? Och sen räkna ihop dem? 
Läraren: Japp. 
Erik: Jaha. Tack så mycket! 

 

 Erik fattar pennan i skrivläge och läraren går iväg. Erik löser sen uppgiften på egen hand. 

5.2.5  Eriks beskrivning 

Erik berättar att matematik inte är hans favoritämne och att han aldrig har gillat det. Han kan 
inte riktig säga vad det är han inte gillar, men antyder att det ibland är för lätt och han gillar 
när det är svårt så att han får klura lite. Han beskriver att han tycker ämnet matematik är 
viktigt: 
 

Det är ett av de viktigaste ämnena. Så egentligen svenska, förstår jag inte varför vi ska ha så mycket. Jag 
kan redan prata svenska, men.. Matte är ett sånt ämne man behöver lära sig för om man ska jobba med till 
exempel ekonomi eller nåt sånt där.. Det behöver man kunna ute i samhället också.  
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När han kommer till en uppgift som han blir osäker på brukar han försöka ta sig tid att lista ut 
själv vad han ska göra, särskilt om väntetiden till läraren är lång. Erik försöker flera gånger på 
egen hand medan han väntar på hjälp. Rätt så ofta hjälper han andra elever, till exempel sin 
bänkkamrat, med uppgifter som han redan räknat färdigt. Han berättar att han är en av 
eleverna i klassen som får hjälpa kamrater om han är klar med sitt beting och väntetiden till 
läraren blir lång. Erik var osäker på innebörden av ordet dukater i uppgiften och berättar: 
 

Jag hade en idé. Jag tänkte att det kanske kunde vara pengar, men om det hade varit något 
annat så hade det varit ganska konstigt. För om hon t ex hade 150 kronor, så hade dukater 
kunnat vara flaggor, eller någonting sånt. 
 

Erik bad om hjälp med en önskan om att få reda på ordets betydelse och att läraren skulle säga 
om hans idé till uträkning stämde. Det var den hjälpen han fick och samtalet avslutas av Erik 
när han har fått svar på sin fråga. Erik förklarar hur han hjälper läraren att förstå sitt problem 
och hur han tror att läraren visste hur hon skulle hjälpa:  
 

Jag läser.. uppgiften igen.  För det blir lättare att förstå, för [lärarens namn] också, vad hon 
ska hjälpa mig med. Om man bara säger: Vad är detta?, då vet hon ju först och främst kanske 
inte vilken uppgift jag är på utan att kolla i mitt räknehäfte. Sen blir det enklare att förstå också 
om man läser igen. 

5.2.6 Analys av Eriks interaktion 

Eriks berättar att han har en idé till beräkning som kan bli en lösning, men ordet han inte 
förstod gjorde honom tveksam. Interaktionen är ett växelspel mellan Erik och läraren där det 
är Erik som står för initiativet och han avslutar också samtalet genom att tacka för hjälpen. 
Läraren får tydlig instruktion av Erik, så hon vet vilket behovet är och kan raskt ge den hjälp 
som behövs. Här är det medierande redskapet förståelse av ordet dukat. Jag noterar att fastän 
Erik tror sig ha en lösning på matematikproblemet så blir det viktigt för honom att läraren 
bekräftar hans idé innan han sätter igång. Vid intervjun med Erik avslöjar han sitt ointresse för 
matematik. Motivationen har varit att han vill kunna ett ämne som har så stor betydelse ”i 
samhället” och han beskriver att det går att lyckas bra i ett ämne fastän han inte tycker det är 
roligt.  

5.2.7 Sammanfattning om att kunna förklara vilken hjälp man behöver 

När jag studerar interaktionen mellan Max och läraren ser jag att Max knapphändiga 
inledande information blir till ett hinder i den gemensamma förståelsen av uppgiften. Det som 
blir synligt är hur lång tid det tar att förhandla fram en gemensam startpunkt i handledningen 
när eleven har svårigheter att uttrycka sig. Interaktionens hinder röjs i samspelet med läraren 
undan och Max avslutar uppgiften på egen hand.  För Erik är det betydelsen av ett ord som 
gör honom osäker. Det som gör den här interaktionen värd att belysa är att eleven får en helt 
annan roll i samspelet. Enligt Erik själv reflekterar han runt vad han gör och varför han gör 
som han gör i matematik och därför är han förberedd när läraren kommer, till skillnad från 
Max som inte har någon uttänkt strategi. Båda eleverna lyckas i samspelet med sin lärare att 
finna sin väg genom uppgiften genom sitt aktiva samspel, men det som skiljer interaktionerna 
åt är att stödet de olika eleverna behöver och får av läraren ser olika ut från början och genom 
hela interaktionen.  
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5.3 Arbete med textuppgifter 
Den ena av lektionerna jag dokumenterar arbetar eleverna med textuppgifter. Eleverna arbetar 
var för sig och läraren går runt och hjälper elever som räcker upp handen. Det gäller att både 
förstå text och att utifrån det bedöma vilka beräkningar som behöver göras.  

5.3.1 Lisa med sin lärare 

Lisa har problem med att tolka uppgiften och hon söker hjälp med en uppgift om skorpor.  
 
 
                    32.   Jack hade en låda med 185 skorpor och en med 239. 

   Kocken hade 713 skorpor. Hur många fler skorpor hade kocken? 
 

    (Ur Matte Direkt Borgen 4B, Falk m.fl., 2012) 
Läraren: Vad behöver du hjälp med? 
Lisa: Med 32. 
Läraren: Vad är det du funderar på? 
Lisa: Eh, ska man räkna ihop allt det där?  
  

Lisa pekar i sin bok med pennan, tittar sen upp på läraren och söker ögonkontakt. Läraren tittar 
länge på uppgiften, ger eleven en kort blick och vänder sen åter till uppgiften. 
 

Läraren: Vad är det de vill veta för någonting? 
  

Läraren pekar på texten i uppgiften med fingret. 
 

Läraren: Vad står det i frågan? 
Lisa: Hur många fler…  
Läraren: Ja just det. Då är det ju inte vem som har mest utan vad är det man vill veta? 
Lisa: Hur mycket mer.. 
Läraren: Ja Ja, precis. Och vi vet vad kocken har och vi vet hur många Jack har. 

 

Läraren pekar på siffran i uppgiften. 
 

Lisa: Ska man räkna ihop dem?  
  

Lisa tittar upp och pekar med fingrarna på två högar i luften fram och tillbaka. Läraren sneglar på 
händerna. 
 

Läraren: Ja precis. Börja med att räkna ihop hur många Jack har, och sedan kan du räkna ut hur många fler 
kocken har. 

Lisa: Mhm.  
  

Lisa skruvar på sig, sträcker på ryggen och fattar pennan. Det tolkar läraren som ett tecken på att 
samtalet är färdigt så hon går därifrån medan Lisa tar itu med beräkningen. 

5.3.2 Lisas beskrivning 

Lisa beskriver att när hon blir osäker brukar hon först titta i instruktionsrutorna i matematik-
boken för att se om hon kan få hjälp av den. Hon föredrar lärarens hjälp framför en kamrats, 
men om hon ska ta hjälp av en kamrat så vill hon ha hjälp av någon som är färdig med 
uppgiften eftersom den kamraten redan har tänkt igenom uppgiften då.  Lisa berättar att hon 
försökte arbeta med problemlösningsuppgiften men har bekymmer då hon inte kan läsa ut i 
uppgiften vad hon ska göra. Hon berättar: 
 

Jag visste ju..., eller jag trodde att jag skulle räkna ihop dem, så att det blev ett tal men jag var 
inte riktigt säker på om jag skulle räkna ihop de två talen eller de andra. Det var uträkningen 
jag behövde hjälp med och så frågade jag om jag skulle räkna ut de två talen. 
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Lisa berättar att hon hade läst uppgiften två gånger innan hon sökte hjälp. Hon tänkte att hon 
behövde använda alla tre talen som nämndes i uppgiften och undrade hur hon skulle 
kombinera dem.  Lisa förklarar att läraren hjälpte henne klargöra vad frågan i uppgiften 
handlade om.  Det var just frågan som var oklar för henne och hon återkommer flera gånger 
till att hon inte visste vilka tal hon skulle kombinera ihop i sina beräkningar. Lisa hade 
uppfattat att hon skulle räkna vem som hade mest, men läraren uppmärksammar henne på att 
uppgiftens fråga är hur många fler skorpor kocken hade. Utifrån ordet fler tänker Lisa ut ett 
förslag till beräkning som hon säger till läraren, som bekräftar hennes idé och upprepar den. I 
det här skedet känner sig Lisa säker på hur hon ska gå vidare och säger: 
 

  När jag förstod att jag skulle räkna så, då klarade jag uträkningen själv sen. 
 

Lisa tycker att den bästa hjälpen från läraren är när denne ställer frågor som hjälper henne att 
tänka och inte bara säger svaret. Lisa tycker att hon fick bra frågor i det här samtalet som 
hjälpte henne att förstå uppgiften. 

5.3.3 Analys av Lisas interaktion 

Lärande sker i samspel, under ledning av någon som kan lite mer, säger Vygotskij 
(1978/1999) och här möter vi en samspelssituation där innehållet utvecklas utifrån vad 
deltagarna säger och gör med de artefakter som används. I Lisas interaktion är artefakterna 
texten och begreppen fler och mest, som blir de betydelsebärande orden för förståelse. Texten 
är i blickfokus och de turas om att peka på talen i texten för att förtydliga och förstärka det 
som sägs. Lisa ger inledningsvis en vag signal om vilken hjälp hon behöver och läraren tar sig 
tid att ställa fler frågor för att få ledtrådar till Lisas förståelse.  
 
Läraren uppfattar att Lisa har ett textförståelseproblem så hon ger inledningsvis sådan hjälp 
och lägger matematiken i uppgiften åt sidan så länge. Läraren växelverkar sedan med Lisa 
genom att ge stöttande frågor som hjälper Lisa att hitta viktig information i texten och 
upptäcka sambanden. Genom lärarens tillvägagångssätt kan man beskriva att Lisa får stöd i 
sitt tänkande runt problemet och på så sätt tar hon sig igenom uppgiften. Ingen av dem gör 
jobbet ensam, utan genom hela interaktionen växelverkar de och försöker förstå uppgiften och 
varandra.  När Lisa ger sitt förslag till hur hon ska göra beräkningarna och får bekräftelse av 
läraren så klarar hon de matematiska beräkningarna på egen hand och avslutar själv 
interaktionen. Lisa tycker att hon lärde sig titta närmare på ”svarsmeningen”, vilket kanske 
kan underlätta för henne när hon arbetar med textuppgifter. Det är intressant att notera hur 
viktigt det är för Lisa men även för klasskamraterna Erik och Ida att få lärarens bekräftelse på 
att de gör och tänker rätt. Lisa uttrycker tydligt att hon gärna samarbetar med någon som kan 
mer eller som redan har löst uppgiften, vilket knyter an till tanken om att lärande är en social 
handling.  

5.3.4 Sammanfattning om att arbeta med textuppgifter 

Lisas exempel belyser textförståelse som hinder i matematikarbetet. Det står matematik på 
schemat men elevens problem är inte matematiskt, utan handlar om att bearbeta matematisk 
text. Lisa beskriver hur hon till en början funderade över vilken aktivitet hon skulle göra med 
siffrorna, men sammanfattar sen med att man behöver titta på texten för att få ledtrådar. Det 
blir synligt att när Lisa får förståelse för texten så klarar hon matematiken utan problem. 
Hindret att inte ta sig igenom texten vändes mot en lösning när läraren hjälpte henne reda ut 
vad som var vad i texten.  
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion av resultat 
Den här studien har gett mig möjlighet att utforska bänkinteraktioner under matematik-
lektioner från elevens perspektiv, vilket är det motsatta mot vad jag som pedagog vanligtvis 
kan göra. Eleverna har fått berätta om de interaktioner de deltog i, vilka strategier de hade och 
vad som hjälpte dem att skapa förståelse för matematiken. Jag har fått möjlighet att sätta mig 
in i hur elever kan uppleva matematiksamtal och vad forskningen kommit fram till omkring 
kommunikation och bänkinteraktioner. Trots att elevernas erfarenheter är i fokus i min studie 
vill jag inledningsvis här i diskussionen nämna något om den roll läraren spelar för eleverna i 
interaktionerna. Flera forskare (Ahlberg, 2001; Aspelin, 2010; Hattie, 2012; Koole, 2012; 
Löwing, 2004; Nyström, 2011; Säljö, 2005; Wickman, 2002) nämner att lärarens förmåga att 
kartlägga elevens kunskaper och utgå ifrån dem är avgörande för ett framgångsrikt lärande för 
eleven. Klass 4:s lärare försökte ta reda på elevens förkunskaper kring uppgiften och vad varje 
elev behövde hjälp med. Detta fokus från lärarens sida i samtalen ser jag som positivt för 
eleverna då förklaringen läraren står inför att göra kan få möjlighet att starta i elevens egen 
förståelse. Jag anser inte att studien kan uttala sig om ifall eleverna fick verklig förståelse eller 
om man kan utläsa att ett lärande skedde utifrån elevernas självvärderingar, men alla 
intervjuade elever uttrycker att de är nöjda med hjälpen de fick och att de lyckades lösa sin 
uppgift.  Jag funderar på om läraren med detta tidsslukande fokus på varje elev hinner möta 
alla elever under en lektion. Vad händer med de elever som läraren inte hinner med? Under 
den aktuella lektionen blev lärarens räddning att hon bad några elever hjälpa sina 
klasskamrater. Det jag såg uppfattade också Löwing (2004), som konstaterar att 
undervisningsmetoden enskilt arbete skapar en stressig arbetssituation för läraren som blir den 
som arbetar hårdast i klassrummet.  
 
Jag sökte i den ena frågeställningen efter möjligheter och hinder för eleverna vid bänk-
interaktioner. Jag fann två situationer i empirin där eleven inledningsvis stod inför hinder och 
en situation som skapade möjligheter.  Det visade sig att de hinder som uppkom röjdes undan 
i alla interaktioner genom att eleverna var aktiva tillsammans med läraren och ibland någon 
kamrat. Genom samspelet eleven hade med sin lärare och med sina kamrater fick hindren en 
lösning som hjälpte eleven i hans eller hennes arbete. En annan bidragande faktor var lärarens 
önskan att finna och utveckla elevens förståelse. Det första hindret var att inte kunna förklara 
sin frågeställning för läraren. Utan någon bra ledtråd finns, enligt Koole (2012) och Löwing 
(2004), en risk att läraren gissar vad eleven har för problem och påbörjar en förklaring utifrån 
sin gissning eftersom det inte finns något att utgå ifrån. Till skillnad från i Kooles studie så 
tog sig läraren i klass 4 tid att ställa fler frågor som hjälpte både Max och Lisa att ringa in sin 
fråga. Liljestrand (2004) beskriver att det sätt på vilket eleven visar förståelse påverkar hur 
läraren instruerar och vi ser här att samtalen blev något olika beroende av elevens sätt att ge 
respons. Jag tänker att i arbete med elever som har svårt att sätta ord på vad de gör är det till 
hjälp för eleven att stanna upp och tillsammans beskriva vad man har gjort genom att ge både 
feedback och feedforward på det arbete som eleven utför, det som Hattie (2012) kallar för 
formativ bedömning och som han anser är så viktigt för elevens motivation. För elever som 
tycker matematik är svårt är det särskilt viktigt att läraren hjälper eleven att formulera sina 
egna frågor, skriver Ahlberg (2001). Som kontrast till Lisa och Max står Erik. Han hade 
försökt lösa sin uppgift flera gånger och hade ett förslag som han ville pröva hos läraren. Det 
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jag tar med mig från hans tankegångar är att man som lärare kan uppmuntra elever att 
förbereda sig inför sin handledning genom att peka ut var i uppgiften det blir svårt och om 
möjligt ge förslag till en lösning. 
 
Det andra hindret berörde svårigheter med textuppgifter. Säljö (2005) beskriver att en skriftlig 
matematisk uppgift är svår därför att den kräver större abstraktionsförmåga då man måste läsa 
texten, förstå innehållet och eventuella bildtexter. Lisa fick åskådliggöra hur svårt det kan vara 
för elever att reda ut vad som är vad i textuppgifter och vad informationen ska användas till. 
Österholms (2006) forskning visar att elever tar till en helt annan lästeknik när de ser siffror 
och text i kombination istället för att läsa som de gör i löpande text. Nyström (2011) 
observerar samma fenomen och skriver att när elever inte förstår texten ger de sig på siffrorna 
direkt. De försöker hitta genvägar genom att söka nyckelord och tappar då förståelse för 
händelseförloppet i uppgiften. Här tänker jag att läraren måste låta elever träna läsning av 
matematiska texter så att de inte byter lästeknik bara för att det står matematik på schemat. 
Det kan handla om att låta elever läsa och berätta för varandra vad som händer i uppgiften 
utan att räkna ut dem. Jag tänker att textuppgifter lätt får fokus på vad som ska räknas och att 
man som lärare behöver uppmärksamma eleverna på textinnehållet och att skapa en inre bild 
av vad som händer i uppgiften. Kursplanen Lgr 11(Skolverket 2011) lägger så stor vikt vid att 
eleverna ska kunna förstå och arbeta med problemlösningsuppgifter att det finns som både 
förmåga och som centralt innehåll i kursplanens samtliga åldersintervaller. I arbetet med 
textuppgifter fann jag att problem med textförståelse eller att förstå vad man skulle göra med 
informationen blev ett hinder i matematikarbetet och att möjligheten för eleven blev att få 
stöd av läraren att förstå handlingen i texten och vilka beräkningar det medförde. Jag tänker 
utifrån Lisas problemområde på vikten av att lärare har en öppenhet för att eleven kan ha 
textförståelseproblem mitt i allt arbete med siffror och beräkningar och att eleverna får träna 
läsning av text i kombination med siffror, som Nyström och Österholm också beskriver.  
 
Möjligheten jag fann handlade om att samarbeta för förståelse, och ses av mig som en 
möjlighet. Vygotskijs (1978/1999) tankar om lärande är att den som kan mer kan visa den som 
kan mindre. Därför är asymmetrisk kunskap i grunden inget hinder utan snarare en möjlighet 
att resonera och samarbeta kring matematiska uppgifter. I Moas och Klaras samarbete var 
kunskapen asymmetrisk och det ledde här till att de stannade upp inför uppgiften och bad 
läraren om en noggrann förklaring. Ida och Eva använder varandras reflektioner som hjälp för 
att lösa sitt problem. Samarbetet behövdes för deras egen förståelse, för senare när de har 
förstått avrundning så arbetar de enskilt. Aspelin (2010) talar om att läraren behövs för att 
vägleda eleven, men att läraren måste utgå ifrån elevens förförståelse så att eleven själv kan 
dra slutsatser. Eleven kan inte ta över lärarens kunskap utan processen måste bygga på att 
eleven får förståelse för processen (Kilpatrick m.fl., 2001). Lärarens sätt att ställa frågor i 
samtalet med Moa och Klara ger dem tillfälle att själva sätta ord på vad de gör i den 
matematiska processen. Att sätta ord på sina tankar och få dem speglade i någon annan stärker 
förståelsen menar Mead (1976). 
 
Min andra frågeställning handlade om elevers beskrivningar av hur de tänkte innan, under och 
efter samtalet och alla elever utom Max och Lisa beskriver hur de genom uppgiften hade en 
idé eller strategi för hur de ville ha hjälp. Alla intervjuade elever tog en aktiv roll i samtalet 
och det fick dem att lyckas lösa sin uppgift med stöttning av läraren. Eleverna beskriver att de 
är aktiva och förhåller sig till varandra, läraren och till artefakter under det som ser ut som 
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individuellt arbete. Några elever beskrev indirekt att de försökte sätta sig in i lärarens 
förståelse under samtalet. I Moas och Idas interaktioner blev det tydligt att eleverna satte sig 
in i sin kamrats förståelse. Min analys av hur eleverna använder sig av artefakter som hjälp till 
förståelse visade att eleverna aktivt förhöll sig till läromedel, till konkret material, till pengar 
och i Idas beskrivning även till begreppet ”magic number five”.  
 
Vygotskij (1978/1999) menar att samspelet är en förutsättning för lärande. I klass 4 är 
eleverna vana vid samarbete och eleverna i studien gav alla olika bilder av hur de interagerade 
med andra i klassrummet. Ida och Moa hade varsin kamrat att samspela med och när de 
behövde stöd fick läraren hjälpa dem i deras arbete. Erik fick hjälpa sina kamrater att förstå 
matematiken och reflekterade medvetet omkring sin, lärarens och kamraters funktioner i 
klassrummet. Max beskrev hur han hörde läraren diskutera sin uppgift med andra elever och 
han var hela tiden medveten om vad kamrater runt omkring gjorde. Lisa sa att hon gärna ville 
ha någon att samarbeta med när hon blev osäker.  
 
Med tanke på den sociala aktivitet som pågick i klassrummet så funderar jag över om det 
individuella arbetet i klassrummet ska få ett så stort utrymme i undervisningen. Hattie (2012) 
beskriver att samarbete kan ge goda resultat på studieprestationer om eleverna får öva sig i 
samarbetsprocessen. Vad skulle hända med lärandet om eleverna fick större möjlighet att 
hjälpas åt? Meads (1976) teori om att mening i kommunikation blir till genom kamratens 
respons skulle i samarbetssituationer kunna betyda att det eleverna tänker kan utforskas om de 
får möjlighet att tillsammans försöka förstå matematiken. Ahlberg (2001) beskriver att elever 
via samarbete får möjlighet att använda sig av ett matematiskt språk. Om man ser samarbete 
som ett redskap för lärande tänker jag att det borde medföra att elever får tid att öva sig i 
samarbete precis som de får tid att träna sin förmåga att använda andra medierande redskap 
som exempelvis gradskiva, passare och våg. Jag anser att studien bekräftar teorin om att 
lärande till stor del sker i sociala sammanhang genom det aktiva förhållningssätt till sin 
omgivning som eleverna uttrycker. Utifrån det anser jag att matematiklärare behöver 
reflektera över samarbetets möjligheter och därför öva sina elever i att samarbeta så att de kan 
få stöd i varandra. Då anser jag att det måste få låta och röra sig lite i klassrummet och att en 
lyckad lektion inte handlar om att elever arbetar tyst och koncentrerat på sin plats. Löwing 
(2004) beskrev lärarens stressiga arbetssituation då många elever behövde hjälp, men om 
eleverna får möjlighet att först resonera med en kamrat så kanske arbetssituationen blir mer 
rimlig för läraren då eleverna kan lyckas lösa uppgifter tillsammans. I klass 4 har eleverna 
tränat sig i att arbeta tillsammans och det sker under givna ramar och med lärarens tillåtelse. 
Man hade lektioner då man samarbetade men även då man arbetade ensam. Då fanns det ändå 
möjlighet att söka hjälp hos kamrater, vilket var ett stöd för eleverna i deras lärande. Att 
klassen hade arbetat in en rutin för hur samarbete genomfördes tror jag bidrog till att undvika 
att det blev ett jippo. Eleverna berättade hur de på olika sätt förhöll sig till samarbete och alla 
utom Max föredrog att kunna hjälpas åt.  
 
Om man ser på den specialpedagogiska verksamheten utifrån elevernas erfarenheter och ur ett 
sociokulturellt perspektiv så funderar jag på om det är rimligt att speciallärare bedriver en-till-
en-undervisning, eftersom även elever i svårigheter behöver samarbetspartners att resonera 
och reflektera tillsammans med. I särskilda fall kan specialläraren behöva möta eleven ensam, 
men då anser jag att specialläraren behöver följa läraren i studiens exempel och ställa frågor 
som utmanar elevens tankar eller som kräver att eleven sätter ord på sin förståelse och inte 
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bara arbetar mekaniskt. Det som i studien visade sig vara svårast var att formulera sin fråga 
och att förstå text och begrepp i textuppgifter. En speciallärare undervisar ofta mindre 
elevgrupper eller enskilda elever och jag tänker att det öppnar för ökade möjligheter att ge 
eleverna tid att tänka och resonera. Specialläraren behöver ägna en del av undervisningstiden 
åt att träna elever hur man använder och förstår ett matematiskt språk liksom att befästa 
matematiska begrepps innebörder. Språket är en del i matematiklärandet som vi aktivt 
behöver arbeta med (Ahlberg, 2001). Riesbeck (2008)beskriver att lärarens uppgift är att leda 
elever mellan vardagliga och matematiska begrepp. Jag anser, liksom Rose (2005), att det 
måste finnas förutsättningar för alla elever i en klass att uttrycka sig med ett ämnesspråk. De 
behöver ha en gemensam språklig plattform att utgå ifrån för att kunna samarbeta och jag 
tänker att speciallärarens uppgift blir att försäkra sig om att alla elever får språklig 
undervisning, även inom matematiken. Speciallärarens uppgift blir att försöka upptäcka vilka 
elever i en klass som får problem med språk och begrepp. Med det menar jag inte att 
specialläraren har allt undervisningsansvar, utan det kan handla om att medvetandegöra 
matematikläraren om språkets betydelse. 

6.2 Metodreflektion om att arbeta med stimulated recall  
Jag valde att använda metoden stimulated recall, vilket gav mig möjlighet att få elevens 
beskrivning av hur de tänkte kring ett specifikt matematiksamtal. Att ha videoklipp som 
observationsmaterial har gett mig möjlighet att återvända till interaktionerna flera gånger i 
mitt analysarbete tillsammans med elevernas uttalanden. Metodens begränsning är att jag bara 
har just de korta sekvenser som finns inspelade på video att utgå ifrån och kan inte studera 
interaktionerna ur ett klassrumsperspektiv eller utifrån gemensamma samtal i klassrummet. 
Eleverna ger själva beskrivningar av hur matematikundervisningen är organiserad och det blir 
deras sanning som träder fram i beskrivningarna. Däremot ger materialet en tydlig grund för 
att studera elev-lärarinteraktionen och de artefakter som blir viktiga i arbetet för förståelse.  
 
Min tanke med en förstudie var att eleverna skulle se hur det gick till och att eleven som 
provintervjuades skulle sprida ett rykte om vad man fick göra i intervjusituationen.  Jag 
märkte under min förstudie att eleverna i början var nyfikna på mig och kameran men när de 
sett vad som hände slappnade de av och glömde nästan bort mig. Två elever som avböjt att 
delta, studerade mig misstänksamt. De fick se en kort filmsekvens där jag visade hur 
kameravinkeln gjorde att de inte syntes på filmen och sen slappnade de av. Jag anser att 
förstudien var nödvändig för att få lärare och elever att uppträda ungefär som de brukar vilket 
är viktigt för att få en tillförlitlig empiri. 
 
Jag märkte att den rörliga kameran påverkade både elever och lärare i början av 
observationslektionen. Jag är medveten om att inspelningar med handkamera gjorde att 
eleverna var medvetna om att de blev filmade, men jag anser att metoden var nödvändig för 
att fånga de detaljer jag ville få med för att senare kunna använda filmen vid intervjun. 
Interaktionerna utgick från elevernas frågor om en matematikuppgift de arbetade med och jag 
anser att samtalet från elevernas sida blev autentiska. Möjligtvis påverkade filmningen läraren 
som i början ville ge en professionell bild men som efterhand blev mer naturlig. Det första 
inspelade samtalet tog t ex 12 minuter och läraren verkade anstränga sig för att göra en 
välformulerad förklaring samtidigt som hon helt glömde bort vad som hände runt omkring. 
Efter ungefär 20 minuter slappnade läraren av och kunde fokusera på undervisnings-
situationen i gruppen samtidigt som hon hjälpte enskilda elever. Ingen av video-
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upptagningarna från den första delen av lektionen användes i studien eftersom de hade dålig 
ljudkvalitet och de verkade inte så autentiska som senare samtal blev.  
 
Doverborg och Pramling (1985) beskriver att barn kan fokusera mellan 5-35 minuter under en 
intervju och att intervjuaren behöver uppmärksamma barnets signaler om att det inte orkar 
längre. Jag siktade in mig på ungefär 20 minuters intervju och märkte att det behövdes, då det 
slukade tid att titta på filmen.  Det var knappt så lång tid som eleverna orkade. Ett samtal fick 
avrundas efter ca 15 minuter då eleven tappade intresset och gäspade stort. Jag upplevde att 
eleverna kände sig utvalda och gärna svarade på mina frågor. Intervjufrågorna organiserade 
jag i tre tidsintervaller utifrån min forskningsfråga att söka elevens erfarenheter av 
matematikinteraktionen före, under och efter att de har fått hjälp. Frågorna utgick mest från 
videoavsnittet, men jag följde elevens svar och fann några sidospår som inte kom med i 
studien.  Att göra intervjuer är en träning och kräver stor erfarenhet för att bli bra, skriver 
Kvale och Brinkmann (2009). Jag skulle ha följt elevens svar mer i vissa lägen och vågat 
vänta ut eleven mer. Jag tror inte att jag hade fått helt andra svar, men kanske mer detaljerade 
beskrivningar om jag ställt fler följdfrågor. Doverborg och Pramling (1985) uttrycker att det 
finns risk att elever försöker lista ut vad den vuxne vill ha svar på. Att bygga intervjuer på ett 
tillfälle som eleverna själva har varit med om tycker jag var en fördel. Genom att de var 
huvudpersoner i sitt eget drama så var de också bärare av information och fick på så sätt en 
hög status i intervjusituationen, upplevde jag. Det blev naturligt att prata om elevens 
erfarenheter av situationen. Jag märkte att eleverna hade svårt att minnas hur de tänkt vid 
interaktionstillfället eftersom intervjun skedde med en eller två dagar emellan och därför kom 
frågorna att bli en beskrivning av vad som hände på filmen och hur eleven tänkte kring det 
istället.  

Jag gör inte anspråk på att genom några samtal kunna se förändrade handlingsmönster, som 
enligt Linell (2011) är tecken på lärande, utan vill med min studie ge exempel på hur elever 
förstår handledning med sin lärare. Hade studien gjorts i andra klasser där lärarna hade haft ett 
annat förhållningssätt eller andra arbetsmetoder tror jag att resultaten skulle kunna bli något 
annorlunda.  

6.3 Vidare forskning 
Min nyfikenhet från första början handlade om ifall man kunde se tecken på lärande genom 
interaktionerna, men för det krävs mer omfattande studier av en och samma elev inom samma 
ämnesområde. Det skulle vara intressant att följa några elever genom ett helt matematiskt 
ämnesområde och se vilka faktorer, samarbeten och artefakter som påverkar elevens lärande. 
Ett annat spår som kom fram i studien var hur elever samarbetar. Det skulle vara spännande 
att närmare studera hur eleverna använder sig av varandra i sitt samarbete och hur de 
samspelar för förståelse. Kan de utveckla varandras tankar och ta varandras perspektiv som 
stöd för sitt lärande? Jag hoppas få se fler studier som söker elevers perspektiv.  
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6.4 Sammanfattning 
Elevers beskrivning av hur de tillsammans med sin lärare skapar förståelse för en 
matematikuppgift har varit fokus i studien. Det som förvånade mig var att eleverna var till 
synes ensamma i sitt arbete, men visade sig vara mycket aktiva i förhållande till varandra, sin 
lärare och de artefakter de använde i sin aktivitet. Eleverna visade sig inte bara fundera över 
sitt eget arbete utan försökte också anta andras perspektiv och samspela för förståelse. Jag 
sökte hinder och möjligheter i lärandet, men fann att hindren övervanns genom att eleven och 
läraren aktivt förhöll sig till varandras förståelse och läraren försökte finna vägar att stötta 
elevens tänkande. En elev fick svårt att förklara vilken hjälp han behövde och tre elever fick 
svårigheter i arbetet på grund av att de tyckte texten i matematikuppgiften var svår. De fick 
alla hjälp av läraren, som genom att noga ta reda på vilken förförståelse eleven hade, kunde 
hjälpa eleven att reda ut svårigheterna. Det visade sig att det matematiska språket var ett 
viktigt redskap och jag diskuterar hur viktigt det är att eleverna får träning i att använda och 
förstå de begrepp de behöver för att kunna resonera med och förstå varandra. Jag studerade 
även samarbete och fann att eleverna på olika sätt fick stöd i varandra. När elevernas egna 
idéer inte räckte till fick de hjälp av sin lärare att förstå och resonera sig fram till en lösning. 
Alla elever i studien reflekterar omkring samarbete med sina klasskamrater på olika sätt. Jag 
resonerar om ifall klassrumsundervisningen i så stor grad ska bygga på individuellt arbete, då 
denna studie visar att det pågår omfattande social aktivitet i klassrummet. Är det utifrån detta 
förhållningssätt bra att ha specialundervisning med enskilda elever, frågar jag mig. Elever 
behöver få träna sig i samarbete för att kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt. Jag reflekterar 
avslutningsvis om speciallärarens ansvar för att uppmärksamma och stödja elever som har ett 
torftigt matematiskt språk eller som har svårt att sätta ord på vad de gör. Specialläraren har 
färre elever och bör enligt mitt sätt att se det ge eleverna god tid att sätta ord på sin förståelse 
genom att ställa utvecklande frågor. Jag inledde studien med att fråga mig vad elevernas 
erfarenheter kan lära speciallärare eller lärare och finner att en viktig uppgift blir att söka 
elevernas förförståelse och utgå ifrån den i samtal med eleven. Jag har också funnit att språket 
är ett viktigt redskap i arbete med matematik och att pedagogen måste arbeta aktivt med 
begrepp och att få elever att kunna uttrycka sig med matematiska termer. Avslutningsvis fann 
jag att eleverna var socialt aktiva i sitt arbete och sökte hjälp och vägledning hos varandra. 
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Titta på hela filmen.  
Inledning när vi sett filmen en gång för att minnas samtalet 

• Berätta vad ni gjorde på matematiklektionen igår?     
 (gemensam öppningsfråga för alla) 

Hur tycker du att ämnet matematik är? (Förklara mer..) 
Berätta hur du vill att det ska vara på matematiklektionerna för att det ska bli bra för dig. 
Hur gör du när du behöver hjälp med en uppgift? Arbetar ni tillsammans? 

Berätta om uppgiften du ville ha hjälp med. 

Vad i uppgiften var svårt för dig? (elevens egen förståelse) 

Vad var det du ville att läraren skulle hjälpa dig med? (elevens behov) 

Hur ville du att läraren skulle hjälpa? (elevens önskan om metod) 

Vad i uppgiften förstod du och vad behövde du hjälp med? 
Hur gör du för att lära dig nya moment i matematik?   
Vad klarar du själv? Vad behöver du hjälp med? Av vem? 
 

Titta igen- eleven och jag får stanna och fråga/kommentera 
 

Mitten - I anslutning till att vi ser filmen 
Berätta vad som händer här. 
Vad gjorde du när läraren kom fram till dig och det var din tur? 

Hur fick du läraren att förstå vad du behövde hjälp med? 
Verkar det som om läraren förstår din fråga? 
Hur vet du det? 

 (Vad tänker du om det?) 
Hur gjorde du för att förstå lärarens förklaring? 
Hur gör du nu när/om du inte förstår vad läraren menar? 
Vad gör du om förklaringen går för fort? 
Kan du förklara hur ni räknar?   
Vad var lätt/svårt i räkningen? 

 
om det passar till innehållet i filmen: 

Vad tänker du om att läraren avbryter ert samtal för att svara en annan elev? 
Vad betyder det när du får så bråttom? 
Vad var svårt för dig i samtalet? 

Vad var lätt för dig i samtalet? 

Följdfrågor 
Hur menar du? 
Förklara mer.. 
Berätta mer 
Nu förstod jag inte 
riktigt 
Berätta det igen 
Hur vet du det? 
Hur kan det komma 
sig? 
Varför då? 
Hur?  
Var?  
När? 
 
Upprepa det sista som 
sägs. 
Förstår jag dig rätt om.. 
 



 

VILKEN MATEMATIK LÄRDE DU DIG I UPPGIFTEN? 

Reflektioner efter filmen 
Vad var det du ville att läraren skulle hjälpa dig med? Fick du den hjälpen? 

Förstod du och läraren varandra? 

Varför tror du att…(ex. det blev så)? Uppföljning av förra frågan 
Hur gjorde du och läraren för att ni skulle förstå varandra? 
 
Vad var viktigt för läraren att veta om din fråga för att kunna hjälpa dig? 
 
Har du några tankar och idéer om hur du som elev kan hjälpa läraren att förstå vad du vill ha 
hjälp med? 
 
KAN DU BERÄTTA VAD DU LÄRDE DIG FÖR MATEMATIK I DENNA UPPGIFT? 
Vad kan du använda din nya kunskap till? 
 
Avslutning 

• Är det något mer du vill berätta? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

För att kontrollera om en åsikt stämmer 
Du tycker väl att…(tvärt-om-påstående) 
Menar du att… 



 

      Bilaga 2 

Hej! 
 
Jag heter Desirée Alm, arbetar som lärare på (……skolan) och läser samtidigt min sista termin 
på speciallärarprogrammet vid Karlstad universitet. Jag kommer under några veckor framöver 
att göra en studie i klass 4 som en del av mitt examensarbete. Studien handlar om när elever 
får enskild hjälp av läraren i matematik. Jag kommer att videodokumentera samtal mellan 
lärare och elever och därefter intervjua en elev i taget om hur de tänkte under samtalet. 
Videofilmen ska användas som stöd för eleven att komma ihåg vad som hände i samtalet och 
som utgångspunkt för frågorna i intervjun. Jag följer klassens matematikundervisning några 
lektioner och väljer ut några samtal att gå vidare med. Intervjuerna görs någon dag efter den 
inspelade situationen. Om någon elev avböjer att delta så visar jag hänsyn genom att se till så 
han/hon inte syns på någon filmsekvens. 
Det är bara den berörda eleven och jag som kommer att titta på varje filmsekvens och vid 
intervjutillfället dokumenterar jag vad eleven säger om filmsekvensen. Undersökningens 
resultat kommer att rapporteras i ett examensarbete i maj 2013. När examensarbetet är 
godkänt raderas filmer och anteckningar. Filmer och anteckningsmaterial kommer att förvaras 
på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan se dem. Det kommer inte förekomma några bilder 
från klassen och det kommer inte vara möjligt att känna igen skolan eller enskilda personer i 
den skriftliga redovisningen. Medverkan i undersökningen är frivillig och om någon deltagare 
ångrar sig inför intervjun så finns det möjlighet att avbryta sin medverkan, fastän man från 
början gav sitt medgivande. Jag ber dig som förälder ta ställning till om ditt barn får delta i 
min studie genom att fylla i nedanstående talong. Lämna svar till klasslärarna senast tisdagen 
den 26 februari. Om du som förälder undrar över något så går det bra att kontakta mig via 
mail: (…) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Får ditt barn delta i studien? 
 

Ja, jag godkänner att mitt barn får filmas och intervjuas i denna studie om 
matematiksamtal. 
 
Nej, mitt barn får inte delta i studien om matematiksamtal.   

 
 
 
Barnets namn:________________________________ ___________________________ 
 
Förälders underskrift:______________________________________________________ 
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