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BAKGRUND:  Vi har i vår bakgrund tagit upp aktuell forskning kring att 

kommunicera matematik. Vi har valt att se på detta ur ett 

sociokulturellt och fenomenologiskt perspektiv när det gäller 

elevers lärande i matematikundervisningen.  

 

SYFTE:  Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare arbetar för att ge 

varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer. 

 

METOD:   Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod, där vi gjort 

vår datainsamling genom selfreport, med 14 utvalda lärare. 

 

RESULTAT:  Vi kan se ett flertal gemensamma drag i våra respondenters 

texter gällande arbetssätt i matematikundervisningen i 

grundskolans tidigare år. Samtliga lärare i vår studie arbetar för att 

eleverna ska få möjlighet att kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer. 
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Inledning 

Vi har som lärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning upplevt oss 

otillräckliga när det gällt att undervisa i matematik. Vi har erfarit att som ensam lärare kan det 

vara svårt att få alla elever delaktiga då elevgrupperna är stora. Vi upplevde det svårt att hitta 

tillfällen där eleverna kunde kommunicera matematik och därmed väcktes intresset hos oss att 

ta reda på om det verkligen finns möjlighet att göra detta. Vi har sett att en stor del av 

matematikundervisningen har varit läromedelstyrd och att det inte har funnits utrymme för 

eleverna att utveckla sin förmåga att kommunicera matematik.  

 

I Pisaundersökningen 2003 som genomförts i Sverige har det visat sig att mellan år 2001 och 

2003 har det skett en negativ utveckling av elevers kunskap i matematik. Eleverna är 

fortfarande bra på rutinmässiga uppgifter där de grundläggande kunskaperna som aritmetik, 

taluppfattning och sannolikhet skall användas. Däremot har de svenska eleverna blivit sämre 

på uppgifter som kräver kritiskt tänkande, analys, reflektion, kommunikation och 

argumentation (Skolverket, 2000, s.83f). 

I kursplanen i matematik står det att ”utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att 

utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 

öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” (Skolverket, 

2000). I vår undersökning har vi fokuserat på hur verksamma lärare utformar sin undervisning 

i matematik och vilka arbetssätt de använder sig av för att ge varje enskild elev möjlighet till 

detta. Vi har strategiskt valt ut lärare som arbetar aktivt med att låta eleverna kommunicera 

matematik.  

 

I mål att sträva mot står följande; ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att 

eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” 

(Skolverket, 2000). Vi har i vår undersökning tagit reda på hur lärare gör för att få igång 

samtal, elever emellan, där alla är delaktiga. Deras tankar och erfarenheter är viktiga för oss i 

vår studie. Vi har i förhållande till den forskning vi tagit del av analyserat och diskuterat 

respondenternas texter samt redogjort för vår egen uppfattning kring ämnet.  

 

Vi har valt att fördjupa oss i hur lärare arbetar kring att kommunicera i 

matematikundervisningen just på grund av att vi, i vår kommande yrkesroll, vill arbeta på ett 

för eleverna utvecklande och varierande sätt. Vi vill att varje enskild elevs lärande står i fokus 

och där material och undervisningsmetoder anpassas utifrån eleven. 
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Syfte, frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att ge varje enskild elev möjlighet att 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer.  

 

 Vilka arbetssätt använder de utvalda lärarna för att alla elever ska få möjlighet att 

kommunicera matematik? 

 

 Hur utformar dessa lärare sin matematikundervisning? 

 

 Hur gör de utvalda lärarna för att få igång samtal i matematik, elever emellan, där alla 

är delaktiga? 
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Bakgrund 

Vi vill under denna rubrik redogöra för aktuell forskning inom ämnet att kommunicera 

matematik. Ämnen som kommer att behandlas är ord och begrepps betydelse för att elever 

skall kunna samtala och diskutera i matematik. Vi nämner vikten av att låta eleverna arbeta i 

grupp och i par för en större förståelse inom ämnet. Vi kommer att redogöra för vilken roll 

läraren har i arbetet med att kommunicera matematik och vilka inlärningsstilar det finns och 

dess betydelse för matematikundervisningen. Vi gör också kopplingar till läroplanen och 

kursplanen i matematik. 

Att samtala i matematikundervisningen 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000 s. 35ff) skriver om en ökad medvetenhet, 

inom svenska läroplaner och styrdokument utifrån en historisk tillbakablick, av vikten att man 

lär genom samspel med varandra. Bland några av läroplanens strävandemål anges att eleven 

skall utveckla sitt eget lärande både självständigt och tillsammans med andra, lära sig att 

använda sina kunskaper för att lösa problem, reflektera samt kritiskt granska och göra 

värderingar. Författarna skriver med utgångspunkt i läroplanen att detta fordrar en 

undervisning som sjuder av samspel och interaktion elever och lärare emellan. Författarna 

skriver vidare att då arbetssätt inte tas upp i läroplanen bör det ändå tolkas som att 

elevsamverkan av olika slag har en betydande roll för lärandet som förutsätter kommunikation 

och samspel.       

 

Kommunikation, socialt samspel och undervisning har enligt Vygotskij
1
 stor inverkan för att 

utveckla individens tänkande och inlärning (Wood, 1999, s.48). När lärare ger eleverna större 

utrymme för egna språkliga initiativ kan forskare se en positiv utveckling hos eleverna, det 

betyder inte att läraren avsäger sig ansvaret för undervisningen (Wood, 1999, s.193f). En 

väsentlig del i undervisningen bör vara att eleven får möjlighet att utveckla sitt självförtroende 

när det gäller att komma fram till lösningar, formulera egna problem och ställa frågor för att 

finna svar på det som de vill veta mer om. För att utveckla sitt språkbruk utöver det som 

vardagliga samtal kräver behöver barnen speciella kommunikativa erfarenheter och ett yttre 

stöd. Författaren skriver om klassrumsstudier som visar att elever kan få hjälp och stöd för att 

bli tryggare i sin kommunikation och får då ett mer artikulerat och flytande tal. 

 

Malmer (1999, s.58) skriver om betydelsen av att eleverna får formulera tankar i ord, både 

skriftligt och muntligt, för utvecklandet av tankeprocessen. Att samtala, diskutera och 

argumentera leder till att elevers tänkande prövas. Det är i interaktionen med andra som 

eleven får möjlighet att förtydliga det egna ställningstagandet och på så sätt utveckla sitt 

tänkande. I det reflekterande samtalet får eleverna tillgång till varandras tankar och idéer. För 

att få till en optimal utveckling bör detta sociala samspel ske i mindre grupper eller parvis. 

                                                           
1
 Lev S Vygotskij (1896-1934). Rysk utvecklingspsykolog. 
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När eleverna får möjlighet att kommunicera med varandra ökar möjligheten till ett fördjupat 

lärande.  

 

Malmer (1990, s. 39ff) skriver att det är angeläget för eleverna att utveckla sitt ordförråd, det 

ger dem möjlighet att både för sig själva och för andra bevisa vad de kan och vet. Hon 

beskriver språket som ett instrument för att nå kunskap och att i den elementära 

matematikundervisningen måste man ägna stor uppmärksamhet åt de språkliga inslagen. Ett 

nödvändigt medel för att bygga upp och utveckla begrepp är språket och därför bör man ägna 

mycket tid till det. Malmer skriver att de muntliga inslagen i undervisningen har ett dialogiskt 

värde. Sättet eleven uttrycker sig på och ordvalet kan ge läraren en bild av hur elevens 

tankestrukturer ser ut och om eleven har förstått det aktuella problemet. I mål att sträva mot 

står det att ”skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin 

förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt argumentera för sitt tänkande” (Kursplan Matematik, Skolverket, 

2000). 

Lärarens roll 

Dahlkwist (2000, s.106ff) skriver om att läraren har utvecklats från att ha varit en förmedlare 

av kunskap till att vara en flexibel handledare. Han menar att läraren har som uppgift att 

vägleda eleverna mot tydliga mål som sedan utvärderas. Detta skall ske genom att läraren 

använder sig av flera olika arbetssätt som bland annat eget arbete, grupparbete, fältstudier, 

studiebesök och traditionell förmedlingspedagogik. Det är inte bara klassrummet som används 

som arbetsplats utan läraren använder sig av andra platser i samhället menar författaren. 

Läraren som handledare måste hela tiden balansera mellan att vara för aktiv och för passiv 

menar Dahlkwist. Läraren får inte hjälpa till för mycket i diskussioner då det leder till att 

eleverna blir passiva vilket i sin tur leder till att de inte utmanas och utvecklas i sitt lärande. 

Om läraren istället är för passiv och fungerar som en ”låt-gå-ledare” leds inte gruppen framåt 

då eleverna inte får den hjälp och det stöd som de behöver. Läraren har alltså en roll som 

vägledande handledare där denne stöttar den enskilda eleven och gruppen och för gruppen 

framåt. Läraren måste vara en god lyssnare och en konstruktiv rådgivare och vara lyhörd för 

stämningar i gruppen. Det är viktigt att läraren är en tydlig och konsekvent ledare som visar 

respekt för eleverna, för att i sin tur få respekt tillbaka. 

 

Malmer (1999, s.58ff) påpekar också vikten av lärarens roll i matematikundervisningen. För 

att lyckas få igång samtal gruppvis är det viktigt att läraren övar upp sin förmåga att ställa 

frågor som leder till att eleverna utvecklas i sina tankar. Det gäller att vara vägledande och 

inte styra för mycket. När eleverna arbetar med exempelvis problemlösning och de är 

indelade i grupper är det viktigt att läraren ser till att alla i gruppen får komma till tals. Alla 

elever vill inte ta lika mycket plats i gruppen men har fortfarande samma behov av att få 

formulera sina tankar för att utvecklas. Det är lärarens roll att fungera som en handledare och 

hjälpa dessa elever. Det är viktigt att alla elevers tankar bemöts på ett positivt sätt annars finns 

det en risk att deras självkänsla påverkas negativt. 
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Malmer (1999, s.58ff) skriver vidare om olika verktyg som är nödvändiga för att eleverna ska 

kunna kommunicera i matematik. Det är viktigt att läraren inte ger eleverna färdiga modeller 

på lösningar då det kan leda till att förståelsen uteblir och om det pågår under en längre tid 

kan blockad uppstå i tänkandet menar Malmer. Författaren skriver att när eleverna ges 

utrymme till samtal och diskussioner, där de får utbyta tankar och idéer, i ett laborativt arbete 

får de en utökad kunskap om matematiska sammanhang. Eftersom eleverna själva ges 

möjlighet att erövra nya kunskaper, i samtal med andra, blir kunskapen deras egen och de kan 

lättare omsätta den i nya kombinationer. De får en större förståelse än om de blivit serverade 

en färdig modell för att lösa problemet. Detta menar Malmer är en tillämpning av ett 

konstruktivistiskt arbetssätt.  

 

Läraren har en viktig roll i att uppmuntra eleverna och skapa förutsättningar till samarbete. En 

viktig faktor för att lärande genom samspel elever emellan skall fungera är lärarens eget 

synsätt på detta. Lärarens uppgift är att skapa ett tillåtande klimat och en organisation som 

främjar samarbete. Grundförutsättningen är en positiv och tillåtande miljö där alla blir 

delaktiga och lär av varandra. Lärarens förhållningssätt är avgörande för hur samarbetet ter 

sig. Förutsättningar som karaktäriserar gott samarbete är enligt författarna att eleverna skall 

förstå att deras insats är viktig inom gruppen, var och en är kompetent på sitt sätt, samarbetet 

parvis eller gruppvis sker kontinuerligt samt att eleverna lär sig att utvärdera sin insats inom 

gruppen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.56ff). 

 

Emanuelsson & Sahlström (2008, s.205ff) jämför i sin artikel en klass i Sverige och en klass i 

USA, gällande relationen mellan elevernas delaktighet och lärarens roll i 

matematikundervisningen. I artikeln framgår det att i det svenska klassrummet har eleverna en 

aktiv roll där de är med och påverkar interaktionen och det matematiska innehållet i 

undervisningen. Läraren hjälper eleverna att i samtalet konstruera en förståelse och fungerar 

som en samtalsledare där eleverna har stort inflytande.  Författarna menar att genom 

interaktionen och samspelet utvecklas förståelsen, hos eleverna, i ämnet. I det amerikanska 

klassrummet har läraren en förmedlande roll där denne ställer frågor till eleverna som har en 

mer passiv roll i jämförelse med det svenska klassrummet. Författarna menar att läraren har 

en viktig roll i att styra att samtalet stannar vid det berörda innehållet och att eleverna inte 

tappar fokus från ämnet. För att eleverna ska ta till sig de kunskaper som är i fokus är det 

nödvändigt att de blir delaktiga i undervisningen genom att få ställa frågor till läraren 

kontinuerligt under lektionen. På det här viset samarbetar elever och lärare tillsammans 

utifrån ett gemensamt innehåll. Författarnas slutsatser är att ingen lärare kan lära en elev något 

om inte eleven är delaktig i undervisningen.  

Problemlösning 

De tidigaste formerna av matematiskt tänkande grundläggs hos barn genom deras erfarenheter 

tillsammans med andra människor. De tillägnar sig på detta sätt olika begrepp inom 

matematiken menar Ahlberg (2001, s.28). Barnen möter via lek och samtal olika sociala 

problemlösningssituationer. Dessa kan innebära att de ska göra jämförelser och upptäcka 

skillnader och likheter mellan olika saker. Det kan vara att de ska sortera och gruppera olika 
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föremål eller att dela upp saker emellan sig, exempelvis godisbitar. Författaren menar att 

matematisk kunskap uppstår och utvecklas när barnet interagerar med omgivningen och att 

detta är en process som pågår under en lång tid och som utvecklas successivt.  

 

Problemlösning i grupp ses som ett sätt att ge eleverna möjlighet att kommunicera med 

varandra skriver Ahlberg (2001, s.44f). I vardagslivet löser vi ofta problem tillsammans. Vid 

samtal i grupp utmanas elevernas förståelse och uppfattning genom att de möter andras sätt att 

tänka och relatera till olika lösningar. Genom kommunikation elever emellan i 

matematikundervisningen vidgas elevernas sätt att tänka och lösa problem på, när de tar del 

av varandras tankar. Författaren skriver vidare att elevernas olika uppfattningar ska 

synliggöras och bilda ett innehåll i undervisningen. Genom att uppmärksamma olika tankesätt 

och strategier att lösa problem på blir det tydligt för eleverna att man kan förstå och tänka på 

olika sätt. Att kommunicera matematik i smågrupper och helklass syftar till att eleverna ska 

upptäcka att det finns andra, kanske bättre sätt att lösa ett problem på, än det de själva 

använder och på så vis utveckla sin matematiska förståelse. I kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2000) står det att ”skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att 

eleven utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 

problemsituationen”.  

 

I läroplanen står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 

och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” (Skolverket, 1994, s.12).  

 

Wood (1999, s.290) jämför matematikundervisningen i några olika kulturer och han skriver 

att japanska barn utsätts för material som hjälper dem att modellera och lösa problem 

samtidigt som de uppmuntras studera problem ur olika synvinklar. Författaren skriver att 

förmågan att se olika lösningar på problem leder till att stimulera tänkandet och öka 

reflektionen. Tilliten till hållbarheten i den strategi som används ökar då det går att komma 

fram till samma svar på olika sätt. Japanska elever arbetar i skolan tillsammans i grupper med 

olika matematiska problem. När de sedan samlas i helklass får grupperna redovisa sina 

lösningar och även ge återkoppling på de andra gruppernas svar. Författaren skriver att utifrån 

Vygotskijs synsätt bidrar detta till matematisk reflektion, självreglering och bedömning på ett 

socialt plan och detta, skriver han, skapar möjligheter för eleverna att lära sig att kontrollera 

och styra sina egna aktiviteter. 

 

Star, John R. (2008) skriver i sin artikel hur viktigt det är att eleverna får olika strategier för 

att lösa problem på. I artikeln anges ett exempel där läraren har för avsikt att ge eleverna 

lösningsstrategier utifrån tre olika problem. Läraren går igenom varje uppgift för sig på tavlan 

och argumenterar för en lämplig lösningsstrategi. Efter varje genomgången uppgift raderar 

läraren lösningen från tavlan för att visa på nästa problem. Författaren menar att läraren har en 

god avsikt med tillvägagångssättet men poängterar att det hade varit positivt om alla tre 
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lösningar hade fått stå kvar på tavlan. Eleverna har då möjlighet att jämföra lösningarna med 

varandra och se skillnaderna i de olika lösningsstrategierna. Författaren menar att ”It pays to 

compare” och detta kan förklaras som att det lönar sig att eleverna får jämföra olika 

lösningsmodeller med varandra i matematikundervisningen. Detta leder till att eleverna 

utvecklas till bättre problemlösare och de blir mer flexibla i sitt tänkande. 

Ord och begrepp 

Ahlberg (2001, s.122f) skriver om det språk som eleverna har med sig när de börjar skolan 

och vikten av att utgå från det språket när eleverna ska lära sig att använda det matematiska 

symbolspråket. För att eleverna ska få en förståelse för vad olika matematiska termer och 

begrepp innebär måste de få samtala i mindre grupper och tillsammans kommunicera 

matematik. Det räcker inte med att kunna olika matematiska begrepp, eleverna måste också ha 

en förståelse för dem. Genom att koppla samman elevernas erfarenhetsvärld och språk med 

matematik och genom att låta eleverna kommunicera om sina upptäckter ökar förståelsen för 

de mer abstrakta begreppen. 

 

För att möjliggöra en verbal kommunikation i klassrummet måste läraren se till att elevernas 

ordförråd ständigt utökas (Malmer, 1990, s.99). Förutom terminologiord och fackutryck bör 

man förvissa sig om att eleverna förstår mer vardagliga ord, sådana som är av väsentlig 

betydelse för tolkning av det matematiska innehållet. Många gånger tar läraren för givet att 

eleverna känner till ordens innebörd, det leder ofta till att eleverna inte vill avslöja sin 

okunnighet och får inte den förståelsen som eleven skulle kunna få. Författaren menar att 

läraren bör ta för vana att avsätta tid för ordförklaring och de elever som redan behärskar 

orden kan vara med och förklara dem, vilket stärker lärandet. 

 

Det kan uppstå problem för barnen då det matematiska språket inte stämmer överens med 

deras vardagsspråk. Barnen måste förstå, i ord och handling, vad de ord som används i 

matematiken betyder i matematiska termer. Om barnen inte får klarhet i detta kommer det att 

ge dem problem. Ett exempel på detta är en elev som förklarar ordet ”volym” med att det är 

en av knapparna på TV:n medan det i matematiken betyder rymdmått på en tredimensionell 

kropp (Wood, 1999, s.279).  

 

Berggren & Lindroth (1997, s.25ff) skriver om det matematiska språket som vi vill att 

eleverna skall tillägna sig i skolan. Där ingår många begrepp så som, drygt, knappt, mindre, 

färre och så vidare. Som lärare får man aldrig ta för givet att eleverna kan och förstår sådana 

uttryck. Dessa matematiska uttryck är grunden till matematisk kommunikation och ett måste 

för att eleverna skall kunna diskutera, upptäcka och förstå matematik. Författarna menar att 

det är viktigt att låta eleverna förklara matematikorden så att läraren ser att eleven förstår 

ordens innebörd. Eleverna stöter hela tiden på begrepp och uttryck som är nya för dem. För att 

befästa dessa begrepp skriver eleverna ner dem i en egen bok där de får möjlighet att beskriva 

och förklara begreppet med egna ord. I denna bok samlar eleverna ”matematikord”, begrepp, 

formler och annat som de tycker är användbart. På så vis befästs begreppen och eleverna får 

ett rikare ”matematikspråk” som gör det enklare att samtala och kommunicera matematik. 
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Ta tillvara på situationer utifrån elevernas vardag 

Skolverket (2000) skriver att ”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana 

kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att 

kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället”. 

 

Ahlberg (2001, s.50f) menar att det finns en skillnad mellan ”skolmatematik” och 

”vardagsmatematik”. När eleven ställs inför ett matematiskt problem i vardagen, utanför 

skolan, upplevs problemet inte som lika stort än om eleven skulle möta samma problem i 

skolan. Tidigare arbetssätt i skolan har inneburit att eleverna har jobbat enskilt och fokus har 

varit på att eleverna ska använda matematiska symboler. Detta menar författaren stämmer 

dåligt överens med hur vi hanterar samma uppgifter i vardagen. Hon menar att när vi ställs 

inför ett problem som är svårt att lösa, tar vi hjälp av andra människor genom att diskutera 

med dem. För att främja lyckosamma lösningar på matematiska problem är det viktigt att 

eleverna får samarbeta och kommunicera med varandra. Det blir då elevernas handlingar och 

samtal som för lösningsprocessen framåt.  

 

Lärarens uppgift är att skapa tillfällen där eleverna får tala matematik genom att 

problematisera och lyfta fram olika matematiska aspekter som ligger till grund för reflektion 

och samtal skriver Ahlberg (2001, s.122ff). Det blir meningsfullt för eleverna då matematiken 

knyts an till vardagslivet, deras erfarenheter och intressen. Då mångfalden av idéer och tankar 

synliggörs i undervisningen, ges eleverna möjlighet att reflektera och utveckla sin 

matematiska förståelse där processen är viktigare än svaret. Författaren skriver om vikten av 

att läraren inte fokuserar på om svaret är rätt eller fel, eleverna måste få tillfällen att prova sig 

fram och känna tilltro till den egna förmågan. Läraren bör i diskussionen ställa öppna frågor 

och försöka förstå hur eleven uppfattar det matematiska innehållet. ”Om alla elever ska få 

tillfälle att utveckla sin matematiska förmåga är det viktigt att läraren talar med eleverna och 

inte till dem.” (Ahlberg 2001, s.123) Lärarens uppgift är att lyfta fram variationer i elevernas 

sätt att tänka och betona att man kan tänka på olika sätt. 

 

När det gäller intresse för matematik visar Pisaundersökningen på att det finns ett positivt 

samband mellan intresse för matematik och prestationer i matematik. Elever som är mer 

intresserade av matematik presterar i allmänhet bättre än de elever som är mindre 

intresserade. Pisaundersökningen visar på att elevers intresse för matematik i Sverige har ökat 

mellan åren 2000 och 2003 (Skolverket, 2004, s.72).   

Par- och grupparbeten 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000 s.78f) skriver om de förutsättningar för att 

barn skall kunna integrera i par eller grupp. Barn har skilda förväntningar på varandra utifrån 

ålder, kön, kultur, bakgrund samt vem som är mer eller mindre kunnig. Vygotskijs teorier 

handlar dels om att sociala grupperingar och kulturella aspekter har stor betydelse för 

huruvida samspelet skall fungera. Författarna menar att om barn skall lösa uppgifter 
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tillsammans blir förutsättningarna större om deras åsikter och kunskapsnivå varken är för nära 

eller för långt ifrån varandras. Vygotskijs huvudtes var dock att barn lär bäst när de integrerar 

med andra mer kompetenta inom ett visst område. Han ansåg även att båda parter fick vinning 

genom kommunikationen och samspelet genom att den lärande utvecklades och den redan 

lärde utmanades i att omformulera sin kunskap på nytt. Att gruppera barn på olika sätt leder 

inte alltid till det samspel man från början önskat. Det är många aspekter som spelar in, såväl 

kulturella som individuella. Författarna anger att åldersskillnad kan göra att det yngre barnet 

viker sig i diskussionen då det äldre tar överhand. Det är också vanligt att barns samspel i 

grupp fördelas så att en dominerar och någon annan mest flyter med.    

 

Forskningen visar på olika resultat när det handlar om att jämnåriga arbetar tillsammans med 

olika inlärningsuppgifter skriver Wood (1999, s.310).  De visar på att samarbete parvis eller 

gruppvis kan få elever att utveckla sina färdigheter och sin förmåga när det gäller förståelse 

för olika begrepp. Författaren skriver att läraren måste ha tänkt igenom följande för att barnen 

ska få största möjliga fördelar med det aktuella grupparbetet. Barnen tillsammans ska ha 

kunskap om eller erfarenhet av olika aspekter av det de ska lära sig eller undersöka och de ska 

även kunna ställa upp förutsägelser av det som kan komma att hända. Om dessa krav uppfylls 

ökar sannolikheten för att eleverna ska kunna ge uttryck för olika idéer om vad som kan 

tänkas ske i grupparbetet och för att de ska kunna samordna sina olika förklaringar i gruppen. 

Sannolikheten ökar också för att eleverna ska kunna kritiskt granska sina förklaringar och 

formulera nya synsätt och infallsvinklar.  

 

Wood (1999, s.311) skriver att de flesta försök att få elever att arbeta i grupp inte leder till de 

resultat som forskningen fått oss att hoppas på. Han menar att den huvudsakliga orsaken 

ligger i att barnen inte är inskolade i eller tränade på den inställning och de färdigheter som 

behövs för att skapa ett effektivt arbete. Eleverna får ofta dubbla budskap från lärarna vilket 

innebär att de brukar få höra att de ska arbeta snabbt, tyst och på egen hand. Det leder till att 

de är ovana vid att arbeta tillsammans och ovana vid att det är tillåtet att argumentera, prata 

och bli engagerade i grupparbetet. Författaren skriver om andra studier av effektivt 

grupparbete där det förutsätts att läraren har förklarat de grundläggande reglerna för 

acceptabelt beteende i gruppen och vilka processer som ingår. Eleverna måste få reda på hur 

en effektiv diskussion går till, de behöver tränas i kommunikativa färdigheter och få möjlighet 

att diskutera målen med grupparbetet.  

Varierad undervisning 

Malmer (1999, s.29f) menar att eleverna ska börja i det konkreta för att få en förståelse och 

sedan gå över till den abstrakta symbolframställningen. Som en del i denna process är samtal 

och diskussioner ett mycket viktigt inslag som leder till att eleverna utvecklas och får en 

större förståelse. Malmer skriver att det för många lärare har varit ”matteboken” som varit 

utgångspunkten i matematikundervisningen och att den har fungerat som en måttstock för 

både lärare, elever och föräldrar. Dessa lärare menar att de inte har tid till samtal och 

diskussioner i matematik därför att eleverna då inte hinner med att räkna ut boken. Detta 
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menar författaren går emot målen i läroplanen (Lpo94) där tonvikten ligger på att eleverna ska 

vara aktiva genom ett laborativt och undersökande arbetssätt. 

 

Begreppsutveckling gynnas då eleverna möter en varierad undervisning skriver Engström, 

Engwall & Samuelsson (2007, s.47). Författarna menar att den dominerande arbetsformen i 

matematikundervisningen är enskilt arbete. Om denna form används i en alltför stor 

utsträckning finns det risk för att elevernas matematikkunnande begränsas till lärobokens 

presentation av ett visst innehåll. Eleverna behöver få möta samma slags innehåll på olika sätt 

och vid flera tillfällen så att det matematiska innehållet blir synligt för dem. För att eleverna 

skall kunna utveckla sin begreppsförståelse och bli duktiga på att använda matematiska 

begrepp, behöver de använda begreppen och det sker bäst i interaktion med andra individer. 

Läraren har här en stor roll när det gäller att synliggöra elevernas tankar och fungera som ett 

stöd i matematikundervisningen. 

 

Watson & Mason (2006, s.91ff) skriver om vikten av att elever får tillgång till en variation 

inom ett visst område i matematiken. Matematiken rymmer många komplicerade aspekter så 

som emotionella, sociala och kognitiva komponenter. För att eleverna skall få en förståelse för 

det aktuella området måste dessa komponenter finnas med i undervisningens utformning. 

Författarna menar att förutsättningarna för ett positivt lärande är störst i undervisning där 

dessa komponenter finns med. Det är också viktigt med en matematisk uppmuntrande miljö 

som utmanar eleverna i deras matematiska utveckling.    

Inlärningsstilar 

I läroplanen står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 1994, s.6). 

Boström & Wallenberg (1997, s.15) menar att det är nödvändigt för lärare att lära sig om 

olika inlärningsstilar. För att skapa en skola för alla, på alla elevers villkor, gäller det att dels 

känna igen de olika inlärningsstilarna och dels hitta olika inlärningsstrategier som passar de 

olika elevtyperna. Författarna skriver att lärare som försöker få eleverna att använda så många 

sinnen som möjligt ökar elevernas inlärningskapacitet och även deras minne och färdigheter. 

En modell som beskriver hur vårt inlärningsbeteende fungerar är Neuro Lingvistisk 

Programmering. En av grundarna, Michael Grinder, har forskat kring hur läraren kan hjälpa 

varje elev ur dennes perspektiv gällande största möjliga inlärningspotential. Vidare har han 

fokuserat på hur läraren kan anpassa den ickeverbala kommunikationen i klassrummet för att 

skapa ett positivt och optimalt inlärningsklimat. Neuro Lingvistisk Programmering utgår ifrån 

att vi primärt har tre system som vi har för att ta emot information från omvärlden, dessa 

symboliserar tre följande inlärningsstilar. Den visuella inläraren lär sig bäst genom att läsa, se 

bilder och diagram. De människor som lär sig på detta sätt har en snabb inlärningsförmåga, 

skriver författarna. Den auditiva inläraren lär sig bäst genom ljud, musik, samtal och 

diskussioner. Dessa inlärare vill gärna tala, förhandla och vara sociala. De kinestetiska 
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inlärarna lär sig genom delaktighet, när de rör sig, experimenterar och genom upplevelser 

(Boström & Wallenberg, 1997, s.23f.).  

 

Elever påverkas på olika sätt av sina klasskamrater skriver Dunn (2001, s.8). Hon menar att 

vissa elever lär sig direkt från sin lärare medan andra lär sig mest på egen hand genom att till 

exempel läsa böcker. Ytterligare en grupp elever lär mycket genom att arbeta tillsammans 

med en eller flera kamrater i grupp. Författaren menar att vissa elever lär sig på flera olika sätt 

medan andra endast har förmågan att koncentrera sig i en och samma inlärningssituation.  

 

Sammanfattningsvis har vi i bakgrunden beskrivit aktuell forskning kring att samtala i 

matematikundervisningen.  Läraren har en viktig roll som vägledare för att utveckla ett klimat 

där samtal, uppmuntran och förutsättningar till samarbete och lärande finns. Problemlösning 

inom matematik är ett ämne som vi ser att flera författare anger som en möjlighet till 

kommunikation elever emellan. Att eleverna får en förståelse för olika matematiska begrepp 

och dess innebörd är grundläggande för att de skall kunna samtala om matematik. Vi tar upp 

litteratur som behandlar vikten av att ta tillvara på matematiken i elevernas vardag och att 

avståndet mellan ”skolmatematik” och ”vardagsmatematik” skall minska för att knyta an till 

elevernas verklighet. Flera författare nämner att par- och grupparbeten är utvecklande då 

eleverna får ta del av varandras tankar och kunskaper. För att eleverna skall få en djupare 

förståelse för matematik är det viktigt att de möter samma slags innehåll på olika sätt och vid 

olika tillfällen och därför är en varierad undervisning betydelsefull. Slutligen behandlar vi de 

inlärningsstilar som finns och att undervisningen bör anpassas efter dessa då elever lär på 

olika sätt. 
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Teoretiskt förhållningssätt 

Under denna rubrik vill vi redogöra för de perspektiv som ligger till grund för vår 

undersökning. Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet då lärande genom 

kommunikation är det centrala i vår studie och vi utgår ifrån den konstruktivistiska synen på 

lärandet. Vi har också använt oss av den fenomenologiska ansatsen då vi ville ta reda på hur 

lärare tänker och arbetar kring att ge varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik. 

Det sociokulturella perspektivet.  

Lev Vygotskij (1896-1934) var den teoretiker som grundlade idén om vikten av 

kommunikation och samspel människor emellan i inlärningsprocessen. I sin teori utgick han 

från länken mellan tänkande och språk och ansåg att dessa var nära förknippade med 

varandra. Han menade att sambandet mellan tänkande och språk upprättas under barnets 

utveckling. Tänkandet förlöper i språket och utan social kommunikation och samspel 

människor emellan sker ingen utveckling av tänkande eller språk. Vygotskij (2001, s.9f)    

Säljö (2000, s. 36) skriver att människan från början är en genuint kommunikativ varelse som 

är inriktad mot att samspela med andra. Redan från födseln blir barnet delaktigt i den omvärld 

det befinner sig i. Kulturer, samhällen, historiska epoker, materiella förutsättningar och 

förväntningar i vilka man socialiseras skiljer sig åt. Författaren menar att utveckling och 

lärande sker inom ramen för sociokulturella förhållanden, ett perspektiv som grundar sig i 

Vygotskijs idéer. Kunskaper, färdigheter och förståelse skapas genom kommunikation inom 

den kultur man befinner sig i. Det är genom kommunikation och samspel med andra som 

individen blir delaktig i kunskap och färdigheter. Redan från begynnelsen gör vi våra 

erfarenheter tillsammans, genom att titta och lyssna på andra får vi insikter i hur världen 

fungerar och skall förstås. Vi lär oss att agera i verkligheten på det sätt som omgivningen 

tillåter.  

 

Kommunikation och språkanvändning är det centrala i ett sociokulturellt perspektiv. Inom 

ramen för en viss kultur eller gemenskap föregår kommunikation tänkande och att lära sig ett 

språk är att lära sig att tänka. Tänkandet blir dels som ett slags inre samtal hos individen men 

kan även ske mellan människor i en kollektiv process. Författaren skriver att tänkande i grupp 

sker genom att man upprättar och vidmakthåller en gemensam förståelse genom 

kommunikation. I ett lärandeperspektiv innebär detta att man deltar genom att samtala och att 

lyssna och ta del av varandras tankar och slutsatser. Genom tal får vi tillgång till andras 

tolkningar och förslag som kommer fram och därmed blir till allmän egendom, vem som helst 

kan tankemässigt bygga vidare på det som sägs. Det är genom kommunikation individer 

emellan som vi kan etablera och upprätthålla en gemensam förståelse, vi lånar insikter och 

kunskap av varandra (Säljö, 2000, s.67ff).   

 

I ett sociokulturellt perspektiv har människors förmåga att utvecklas ingen bestämd gräns eller 

ändpunkt. Det finns inga biologiska förutsättningar inom människan som sätter stopp för 

lärande utan det som avgör och påverkar utvecklingen är omgivningen, dem man samspelar 
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med. Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss kunskaper från våra medmänniskor. Säljö 

beskriver Vygotskijs tanke om proximal utvecklingszon vilket definieras som avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam och vad man kan prestera med hjälp av en vuxen 

eller mer kapabel kamrat. Med lite stöd och vägledning kan vi lösa problem som vi skulle ha 

svårt att klara av på egen hand.  

 

Den konstruktivistiska synen på kunskap står för att kunskap konstrueras och skapas på nytt 

av varje enskild människa (Dysthe, 1996, s.46). Den nya kunskapen vävs samman med det 

som individen redan vet och kan sedan tidigare, vilket innebär att kunskapen varierar 

beroende på vem det är som lär sig. Författaren skriver om interaktionistiskt lärande i samspel 

med den konstruktivistiska synen som står för att var och en måste konstruera sina egna 

kunskapsstrukturer eftersom det inte går att kopiera andras kunskaper. Kunskap är inte något 

statiskt som kan föras över till människor utan den byggs upp i samspel mellan dem. Dysthe 

(1996, s. 46) menar att en undervisning med betoning på socialt samspel (interaktion) kommer 

att hjälpa eleverna att ta till sig ny kunskap från andra och göra den till sin egen. En viktig del 

av inlärningsprocessen är också de sociala aspekterna av inlärningen, att det sociala samspelet 

och det kulturella bagage som eleven har med sig till skolan är betydelsefulla för inlärningen. 

Dysthe (1996, s. 49) skriver att själva nyckeln till effektiv inlärning är ömsesidigheten mellan 

det sociala samspelet och de individuella processerna i hjärnan. 

 

När man utgår ifrån den kunskapssyn som vi har skrivit om menar Dysthe (1996, s. 53ff) att 

det medför en undervisning som gör det möjligt för eleven att integrera ny kunskap i sina 

egna strukturer. I detta synsätt är det eleven själv som måste ta ansvar för den egna 

inlärningen. Enligt Vygotskij kan läraren aktivt främja lärandet och utvecklingen hos eleven. 

Detta gör läraren genom att gå in i inlärningsprocessen och vägleda eleven framåt i nästa zon 

för proximal utveckling och av stödstrukturer, så kallade scaffoldings. Dysthe (1996, s. 63f) 

skriver att en människa definieras genom sitt förhållande till andra och därför använder 

människan i första hand språket för att kommunicera. Denna uppfattning om vikten av det 

språkliga samspelet mellan människor menar författaren måste få konsekvenser för det som 

sker i klassrummet. Dialogen mellan människor måste bli en verklighet och ett mål för arbetet 

i skolan. Förutsättningarna för äkta dialogsituationer är att individerna har självtillit och att 

det finns tillit och respekt mellan parterna.   

Fenomenologi 

Vi har valt att använda oss av en fenomenologisk ansats i vår studie. Vi undersöker hur lärare 

tänker och arbetar kring att ge varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer. Då vi vill ta del av lärarnas tankar kring ämnet finner 

vi den fenomenologiska ansatsen vara lämplig.  

 

Bjurwill (1995, s.5ff) skriver att fenomenologi är en undersökande vetenskap och att den är en 

filosofisk riktning. Den grundades av Edmund Husserl i början av 1900-talet. Husserl menade 

att den fenomenologiska utgångspunkten är att alltid gå till sakerna själva, att se fenomenet i 

dess ursprung. Szklarski (2000, s.4f) menar att genom samspel mellan det mänskliga 
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medvetandet och olika typer av objekt uppkommer fenomen. Fenomenologen ser fenomenet i 

dess essens, det som gör saken till det den är. Detta förutsätter att medvetandet är aktivt 

meningsskapande och alltid riktat mot ett objekt. I vår forskarroll innebär detta att vi är 

uppmärksamma och öppna för att upptäcka fenomenen i dess ursprung.   

 

Ihde (2000, s.21ff) menar att alla fenomen som är närvarande för subjektet är värda att 

undersökas. Han skriver att relevanta undersökningsområden att undersöka är bilder, 

sinnesstämningar, matematiska problem och många andra företeelser. I en undersökning 

fokuseras fenomenfältet och det är fenomenet som är det viktiga, subjektet är inte viktigt. I 

vårt fall innebär detta att det är innehållet, det vill säga fenomenen, i informanternas texter 

som är väsentliga, inte textförfattaren i sig. Ihde skriver vidare att vi måste hålla fast vid 

fenomenen, i det sig självt visande, alltså det uppenbara i texterna. Inom fenomenologin är det 

viktigt att se noggrant på fenomenen utan att lägga in egna antaganden och värderingar. Vi 

som forskare måste ta ett steg tillbaka från vårt vanliga sätt att se på verkligheten för att kunna 

närma oss informanternas texter på ett klarsynt sätt. 
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Metod och genomförande 

Det är syftet med studien som är avgörande för vilken metod forskaren använder sig av. Om 

syftet är att göra en studie där forskaren vill mäta, jämföra eller ta reda på frekvenser, det vill 

säga om frågeställningen innehåller hur många, hur ofta eller hur vanligt, då lämpar sig den 

kvantitativa metoden bäst. Om syftet istället är att försöka förstå människors sätt att resonera 

eller urskilja olika handlingsmönster så är den kvalitativa metoden bättre lämpad (Trost, 2001, 

s.16ff). Bachelor & Joshi (1993, s.17) menar att ett kvalitativt material har ett mer detaljerat 

och varierat innehåll än det kvantitativa materialet och ger därför undersökningen ett större 

djup och detaljrikedom.  

 

Då syftet med vår studie är att få en djupare kunskap och förståelse gällande våra 

respondenters upplevelser så var det för oss självklart att välja en kvalitativ metod. Starrin & 

Svensson (1994, s. 56) menar att det kvalitativa kan relateras till egenskaper, innebörd, avsikt 

eller intention i mänskliga upplevelser, beteenden och handlingar. Detta stämmer väl överens 

med vårt undersökningsområde där vi tar del av lärares tankar och arbetssätt gällande att 

kommunicera matematik.  

Fenomenologi som metod 

I vår undersökning har vi använt oss av fenomenologi som metod. Bachelor & Joshi (1993, 

s.13ff) menar att den fenomenologiska metoden eftersträvar att finna betydelsen och 

beteendets grundläggande struktur. Det vill säga, det är inte orsaken till ett beteende som är i 

fokus utan förståelsen för beteendet i sig. Som forskare vill vi finna det väsentliga i 

fenomenet, det vill säga i våra respondenters texter, och analysera dessa utifrån de fem faser 

som Amadeo Giorgi utvecklat och som Bachelor och Joshi beskriver i sin bok. Dessa 

beskriver vi närmare under kapitlet analys. 

 

Ihde (2000, s.29ff) menar att det första steget när man gör en undersökning är att fokusera på 

fenomenet och därefter beskriva fenomenet utan att förklara det, vi får inte ge orsaker till hur 

fenomenen har uppkommit. Enligt Ihde är alla fenomen lika viktiga och verkliga, det innebär 

för oss att vi inte får se en text som viktigare än en annan.  

 

Bjurwill (1995, s.102) beskriver nästa steg i processen med att bearbeta fenomenen utifrån en 

generaliseringsmodell. Han menar att varje fenomen har sin egenhet och att de ingår i ett 

större övergripande helhetsfenomen. Detta innebär för oss att vi ser mönster i vårt insamlade 

material som är betydelsefulla för att kunna se helheten. Ihde (2000, s.36) menar att det är 

viktigt att få tillräckligt många exempel, vilket för oss innebar tillräckligt många texter, för att 

kunna upptäcka strukturella drag i dem.  

Selfreport 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

selfreports, så kallade skriftliga intervjuer. Enligt Davidsson (2007, s.70f) går self report till så 
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att olika personer blir tillfrågade att skriva en berättelse, en uppsats eller att rita en bild, där 

det är företeelsen eller fenomenet som är i fokus och som forskaren är intresserad av.  

 

Davidsson (2007, s.70ff) menar att det som talar för selfreport är att den tillfrågade får tid på 

sig att skriva utifrån frågeställningarna och det i sin tur kan leda till att berättelsen får ett 

bättre innehåll och djup. I en intervjusituation finns en risk att intervjuaren inte klarar av 

tystnaden och därmed griper in för tidigt och då påverkar svaren och den muntliga berättelsen. 

Szklarski (2000, s.11) betonar att en viktig fördel med metoden är att den är enkel och inte 

speciellt tidskrävande. Han menar också att den skapar mycket goda förutsättningar för 

informanten att reflektera och föra en ostörd inre dialog inom sig. 

 

Nackdelen med selfreport menar (Davidsson, s.70ff) är att det ställer höga krav på oss 

forskare då det är av stor vikt att få till en bra frågeställning eftersom vi inte har möjlighet att 

påverka i efterhand. Det krävs också mycket av den tillfrågande som får uppgiften att ta sig 

tid att skriva kring frågeställningen. Vidare skriver författaren att begränsningarna med 

metoden kan vara att de tillfrågade inte är tillräckligt motiverade till att svara. 

 

Vi har i vår undersökning ombett de utvalda lärarna att skriva utifrån två frågeställningar som 

vi ställt utifrån vårt syfte. Davidsson (2007, s.71) menar att frågeställningarna bör formuleras 

på ett sådant sätt att den tillfrågades erfarenheter och uppfattningar kring det aktuella ämnet 

fokuseras i texten. Därför var vi noga i formulerandet av våra frågeställningar så att lärarna 

uppmanades till att skriva så utförligt som möjligt kring dessa, utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser. Författaren menar att detta kan innebära att de utvalda personerna kan skriva om 

både positiva och negativa erfarenheter om ämnet. I vårt fall har vi fokuserat på de positiva 

erfarenheterna då det är de som är intressanta i vår undersökning. 

Forskningsetik 

Johansson & Svedner (2001, s.23) skriver att det är viktigt att undersökningen bygger på 

respekt för de respondenter som deltar. De ska vara väl insatta i studiens syfte, de ska få 

möjlighet att ge samtyckte till sin medverkan och när som helst kunna avbryta. Detta för att de 

ska känna sig trygga och inte behöva oroa sig för några negativa konsekvenser i och med sin 

medverkan. Vi har under studiens gång haft dessa riktlinjer i åtanke för våra respondenters 

bästa. 

Vetenskapsrådet (2001, s.6) anger fyra huvudkrav som forskare bör ta hänsyn till vid 

genomförande av studier. Dessa krav är till för att skydda de uppgiftslämnare som deltar i 

undersökningen och vi har därför följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Nedan 

följer en presentation av de fyra huvudkrav som anges i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 
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Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

 

 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (s.7). 

 

 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (s.9). 

 

 Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (s.12).  

 

 Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (s.14). 

 

I den första kontakten med våra respondenter informerades de om syftet med studien. Vi 

redogjorde för respondenterna att deras kunskap var viktig för oss och skulle utgöra en grund 

för studien. Respondenterna fick sedan ge sitt godkännande för att delta i undersökningen. För 

att skydda de berördas integritet finns inte namn på personer eller skolor angivna och detta är 

respondenterna informerade om. Vi har i vår sammanställning använt oss av Lärare A, Lärare 

B etcetera för att avidentifiera respondenterna. Vårt insamlade material har förvarats så att 

ingen obehörig haft möjlighet att komma över det. Uppgifterna är endast till för 

forskningsändamål för oss i vår studie och kommer ej att utlånas eller användas för 

kommersiellt bruk eller andra ej vetenskapliga syften.  

Urval 

I vår undersökning valde vi att ta kontakt med verksamma lärare som arbetar aktivt med att ge 

varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer. Vår ambition var att få ta del av dessa lärares didaktiska tankar kring sin 

matematikundervisning och vilka arbetssätt de använder sig av.  

 

För att få namn på lärare som arbetar medvetet kring våra forskningsfrågor kontaktade vi 

olika närkommuners matematikansvariga och NCM, Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning. Vi fann även några namn i en rapport om matematik, utgiven av 

Göteborgsstad, och några namn fick vi i samband med en föreläsning om att kommunicera 

matematik. Utifrån dessa olika källor fick vi namn på 22 lärare som ansågs arbeta på det vis 

som vi eftersökte. Dessa lärare arbetar i grundskolans tidigare år. Då vi noggrant valde ut 

lärare som aktivt arbetar med att kommunicera matematik anser vi att det medförde att 

texterna fick ett rikare innehåll utifrån vårt syfte, än om vi hade valt ut lärare slumpmässigt.  
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Vi sände ut ett brev till dessa 22 lärare med post varav 14 svarade. Bortfallet i vår 

undersökning blev därmed åtta till antalet. Anledningen till att dessa inte kunde medverka 

uppgav de till största del vara tidsbrist.  

Frågeutskick till respondenterna 

Vi sände ut ett brev med posten (se bilaga) till respondenterna där vi beskrev vilka vi är, syftet 

med vår undersökning samt frågeställningar. Frågorna var väl formulerade utifrån vårt syfte 

och dessa lyder:  

1. Hur utformar du din undervisning över tid så att eleverna ges möjlighet att kommunicera 

matematik? Ge några exempel.  

2. Hur gör du för att få igång ett samtal i matematik, elever emellan, där alla är delaktiga?  

Utifrån dessa frågor var våra förhoppningar att respondenterna skulle skriva texter med djup 

som sedan undersökningen kunde baseras på. Vi bifogade ett frankerat svarskuvert och 

respondenterna fick två veckor till sitt förfogande för att svara på våra frågor. Vi valde två 

veckor av den orsaken att de skulle få tillräckligt med tid på sig. 

Eftersom brevet vi först skickade ut saknade upplysningar om anonymitet sände vi ut 

ytterligare ett brev om detta till de 14 som valde att delta i vår undersökning. Denna gång 

använde vi oss av e-post där vi bad dem bekräfta att vi fick använda oss av deras texter i vår 

studie. Samtliga respondenter godkände vår förfrågan.  

Analys och tillvägagångssätt 

När vi har analyserat våra respondenters texter har vi utgått från den fenomenologiska 

dataanalysen som har två grundläggande kännetecken. Dessa utgår ifrån att forskaren erhåller 

teman eller strukturer som uppkommer vid analysen av det insamlade materialet. Dessa teman 

och strukturer får ej vara i förväg definierade och ska senare mynna ut i grundläggande 

strukturer. I vår analys har vi utgått från de fem analyssteg som Bachelor & Joshi (1993, s.27) 

skriver om.  

 

De fem analysstegen i Georgis modell (Bachelor & Joshi, 1993, s.27f) är följande: 

 

1. Varseblivning av helhetsbetydelsen hos den text man studerar. I syfte att lära 

känna försökspersonens upplevelse i dess helhet och för att veta hur man skall kunna 

återge den så troget som möjligt måste man vid den första fullständiga 

genomläsningen av texten försöka förstå dess helhetsbetydelse.  

 

2. Avgränsning av naturliga betydelseenheter. Texten delas in i betydelseenheter 

varefter försökspersonen spontant uttrycker en ny betydelse med avseende på det 

studerade fenomenet. Dessa enheter är oftast enstaka fraser eller hela 

meningssekvenser. Kriteriet för avgränsningen av enheterna är att fraserna framträder 
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som karaktäristiska exempel på helheten i försökspersonens upplevelse i förhållande 

till det man vill studera.  

 

3. Avgränsning av det centrala temat. Den tredje fasen består av att man eliminerar 

överflödiga utsagor och avgränsar det huvudtema som en eller flera naturliga enheter 

gett uttryck för. De centrala teman som avgränsas uttrycks vanligen med 

försökspersonens egna ord. 

 

4. Analysen av centrala teman som en funktion av studiens specifika syften. De 

teman som identifierats i etapp tre undersöks med tanke på vad de avslöjar om det 

fenomen som studeras. Man ersätter här försökspersonens egna ord med ett 

vetenskapligt språk. 

 

5. Definition av fenomenets grundläggande struktur. Här gäller det att sammanställa 

resultat genom att formulera utsagor som beskriver fenomenets väsentliga struktur. 

Detta göres antingen från en generell eller relativ utgångspunkt. Vid en generell 

definition elimineras det specifika i forskningssituationen och man beaktar bara de 

aspekter av fenomenet som är, om inte universella, så i alla fall giltiga i flera lika dana 

situationer. När man däremot gör en relativ definition innehåller beskrivningen av 

fenomenets forskningssituationens konkreta och specifika aspekter.  

 

Vi påbörjade vårt analysarbete genom att läsa igenom våra respondenters enskilda texter för 

att på så sätt finna helhetsbetydelsen i varje enskild text. Ihde (2000, s.21ff) anser att det är av 

stor vikt att forskaren inom fenomenologi inte lägger in egna antaganden och värderingar i 

analysen av fenomenen. För oss innebar det att vi var noggranna med att finna betydelsen i 

texterna utan att lägga in några egna tolkningar och värderingar. Därefter delade vi in varje 

text i betydelseenheter som kunde bestå av enstaka meningar eller fraser. Vi avgränsade 

texterna genom att finna det som var meningsbärande med utgångspunkt i vår undersöknings 

syfte. I det tredje steget avgränsade vi det centrala temat och eliminerade överflödiga 

förklaringar och utsagor. Vi tog bort det som inte var relevant i relation till vårt syfte. Dessa 

centrala teman var ej på förhand givna utan har tagit form först vid analysen av 

respondenternas texter. 

 

I det fjärde steget ersatte vi respondenternas ord med ett vetenskapligt språk med fokus utifrån 

de centrala teman som uppkom i steg tre. Nästa steg i analysen är det femte och sista enligt 

Georgis modell och utgår från de centrala teman som vi fann i föregående steg. Davidsson 

(2007, s.75) delar in detta femte steg i två delar där den första delen behandlar fenomenets 

relativa struktur och den andra, de generella strukturerna. För oss innebar detta att vi beskrev 

de väsentliga strukturerna i respondenternas enskilda texter, det vill säga de relativa 

strukturerna. Dessa beskrivs i den första delen av vårt resultat. Därefter fann vi de generella 

strukturerna, det vill säga likheter och gemensamma drag i texterna. Davidsson (2007, s.75) 
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beskriver det som att det är fenomenets essens som är det viktiga i en fenomenologisk metod. 

De generella strukturerna har vi delat in i olika teman, dessa teman har uppkommit i vårt 

analysarbete. Vi redogör för dessa teman i vårt resultat och diskuterar dem i vår 

resultatdiskussion.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Patel & Davidsson (2003 s.103) skriver att studiens giltighet ökar om forskaren lyckas få in 

omfattande underlag för att göra en trovärdig sammanställning av respondenternas svar. 

Eftersom vi fått in många svar anser vi att tillförlitligheten i vår studie ökar. Vi har tydligt 

kunnat utskilja många likheter och centrala teman i respondenternas texter och därmed anser 

vi att tillförlitligheten blir hög då flera angett samma aspekt. Författarna skriver vidare att 

giltigheten för studien kan kopplas samman med huruvida innehållet tydligt framgår och 

redovisas. Detta innebär för oss att vi måste vara noggranna i vårt sätt att förklara hur vi 

genomfört, analyserat och redovisat vårt material så att tänkta läsare förstår innehållet.  

 

Genom kontakter och efterfrågningar fick vi fram namnen på de tillfrågade lärarna som vi 

därmed visste arbetar särskilt med att kommunicera matematik. Vi valde strategiskt ut lärare 

att skicka selfreportfrågorna till. Vi anser att detta inger en högre tillförlitlighet då studien 

baseras på lärares gedigna kunskaper och erfarenheter i ämnet. Det är dessa 14 specifika 

lärares texter som studien bygger på. Patel & Davidsson (2003, s.101) menar att genom att 

använda metoden selfreport anses tillförlitligheten vara hög då vi har lärarnas egna ord i 

skrift, detta medför att vi som forskare kan gå tillbaka till den ursprungliga texten och 

försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt.  

 

Davidsson (2007, s.79) menar att det är viktigt att frågorna i en selfreportstudie utformas på 

ett sätt som medför att vi som forskare får svar på det som vi verkligen vill undersöka, vilket 

bidrar till en större giltighet. De tillfrågade fick god tid på sig att tänka igenom sina svar, 

vilket i sin tur skapar en hög tillförlitlighet. Vi har inte kunnat påverka respondenternas svar 

genom tonfall, medhållande kommentarer eller kroppsspråk som man vid intervjuer annars 

kan göra. Vi har i analysen av respondenternas svar inte lagt in egna tolkningar eller 

värderingar utan i resultatet enbart redovisat det centrala i varje text. Då vi använt oss av de 

fem stegen i Georgis modell (Bachelor & Joshi, 1993 s.27f) anser vi att tillvägagångssättet 

upprätthåller hög tillförlitlighet och giltighet. Kihlström (2007, s.164) skriver att innehållet i 

intervjuer kan förtydligas genom att forskaren använder citat ur intervjun. På detta sätt får 

läsaren en illustrerad och fördjupad bild av innehållet i intervjun. Då vi använt oss av citat ur 

våra respondenters texter menar vi att innehållet blir illustrerat för läsaren och skapar en större 

tillförlitlighet. Vi anser också att då vi varit tre som bearbetat och analyserat texterna ökar 

studiens tillförlitlighet.  
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Resultat 

I följande avsnitt presenterar vi respondenternas tankar och arbetssätt kring att kommunicera 

matematik i grundskolans tidigare år. I den relativa strukturen beskrivs varje respondents 

tankar kring ämnet och de gemensamma dragen redovisas därefter i den generella strukturen. 

Den relativa strukturen 

Lärare A beskriver här om några olika inslag i sin undervisning där samtalet har en viktig 

del. Hon skriver att eleverna arbetar i par när de spelar spel och arbetar med problemlösning. 

När de spelar matematikspel arbetar de ofta två par mot varandra och de får förklara för sina 

kamrater hur de tänker och argumenterar för sitt drag i spelet. När de arbetar med 

problemlösning får de tillsammans lösa uppgiften och samtala om hur de ska redovisa sin 

lösning, om de ska använda sig av bilder, av matematikspråk eller om de ska använda sig av 

båda modellerna. 

 

Veckans matematikläxa innehåller ofta uppgifter med olika lösningar. Ibland får eleverna visa 

klassen sina lösningar på tavlan och andra gånger berättar de för varandra i mindre grupper, 

fyra till fem barn i varje grupp. 

 

För att få alla elever delaktiga i samtal anser lärare A att det är bra att hitta aktiviteter där alla 

elever får göra något, det vill säga är praktiskt aktiva, till exempel utföra bestämda uppgifter i 

en undersökning. Därefter får de samtala om det de gjort och läraren ger dem i uppgift att titta 

efter något. Eleverna får försöka göra upptäckter i sitt arbete. Denna information samlar 

läraren in på blädderblock eller på tavlan för att det ska bli åskådligt för alla. Till sist får 

eleven möjlighet att funderar över sina upptäckter och gruppvis eller i helklass försöka 

förklara dem. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare A har en matematikundervisning med samtal i 

fokus. Eleverna får arbeta mycket i par- och grupparbeten. För att få alla elever delaktiga i 

samtal får eleverna göra en praktisk aktivitet, samtala om vad de gjort och sedan fundera och 

samtala om upptäckterna som de gjort. 

 

Lärare B skriver att hon tar tillvara på alla tillfällen under skoldagen att tala matematik med 

sina elever. Hon har ett förhållningssätt som innebär att hon pratar matematik inte bara på 

matematiklektionerna utan vid de tidpunkter då möjlighet ges. Dessa tillfällen kan vara vid 

fruktstunden då elever delar sin frukt, vilket leder till addition, subtraktion, multiplikation och 

begrepp som fler och färre. När de talar om tid möjliggör det till samtal om klockan, 

tidsskillnader och eleverna får möjlighet att uppskatta tid. De diskuterar ofta kring när de i sin 

vardag använder matematik. Som exempel skriver lärare B att de lär sig att beräkna hur lång 

tid olika saker tar, det kan vara att räkna ut hur lång tid det tar att gå upp på morgonen, ta på 

sig och att äta frukost. Hon skriver också att dagens datum ger många möjligheter till att tala 
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matematik. Att hitta och ta tillvara på allt som finns omkring oss i vår vardag anser hon ger 

eleverna mycket mer än om de enbart arbetar med påhittade problem. 

 

Arbetsgången lärare B använder vid problemlösning är att var och en först tänker tyst, de får 

gärna rita och skriva. Därefter får de i grupper, om två eller tre elever, berätta var och en hur 

de har tänkt. Det är viktigt att eleverna lyssnar till varandras förslag. Sedan får eleverna i 

gruppen enas om en lösning, de ritar och skriver. Nästa uppgift är att eleverna redovisar den 

gemensamma lösningen för de andra grupperna. Till avslutning får de möjlighet att reflektera 

över vad de lärde sig av sina kamraters redovisningar. Vid problemlösning blir motivationen 

att lösa uppgifter större om problemen är verkliga. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare B i sin matematikundervisning använder sig 

av vardagliga händelser och det som finns omkring oss. Hon låter eleverna arbeta i grupper 

där de får möjlighet att berätta hur de har tänkt och lyssna på varandras tankar. Hon ger 

grupperna i uppgift att enas om en lösning som de redovisar för de andra grupperna och 

tillsammans reflekterar eleverna över de olika lösningarna. 

 

Lärare C skriver att vid varje matematiktillfälle arbetar eleverna parvis, eleverna diskuterar 

sina lösningar med varandra. Inför varje nytt matematikområde ser hon om matematikparet 

fungerar bra ihop, annars byter eleverna ”mattekompis”. Hon menar att det är viktigt att de 

inte är mer än två i gruppen och att hon ofta går runt och ser om samarbetet fungerar bra. Vid 

de tillfällen då de har gemensamma genomgångar diskuterar de först i paren och sedan i 

helklass. Eleverna visar och berättar om sina tankar och strategier. Alla som vill får möjlighet 

att berätta och de enas ibland om att det finns flera sätt att lösa ett problem, vissa gånger 

stämmer inte ”tanken” och då identifierar de var ”tankemissen” är. 

 

Varje månad har de månadens matematikproblem som finns uppsatt på väggen. Lärare C 

skriver att eleverna får lösa problemet enskilt eller i grupp, de ska visa sin tanke och lämna in. 

De har prisutdelning varje månad. I det laborativa arbetet arbetar eleverna efter sina egna mål 

som är uppsatta i deras IUP, individuella utvecklingsplanen. De arbetar med detta individuellt 

eller i par och lärare C är med och resonerar med eleverna. Varje vecka har de MA/SV/SO-

läxa och den är uppbyggt kring en berättelse som heter ”Bankrånet”. Varje kapitel läser de 

högt på måndag, småpratar kring texten och eleverna löser sedan givna uppgifter som hör 

texten till hemma. När de går igenom veckans läxa delger eleverna sina lösningar, målningar, 

reflekterande tankar för varandra i paret och vissa saker tas upp i helklass. 

 

Arbetsgången lärare C följer i sin undervisning är att först ge eleverna en stund att själva 

reflektera, sedan får de samtala i matematikparen och sedan i helklass. Hon poängterar att det 

är viktigt att eleven ska visa sin tanke genom att göra en uträkning eller en ritning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare C låter eleverna arbeta parvis en stor del av 

matematiklektionerna. Undervisningen består av mycket diskussioner och resonemang, parvis 



27 

 

och i helklass, samtidigt som eleverna får tid för egen reflektion. Lärare C strävar mot att 

varje elev ska kunna visa sin tanke genom att göra en ritning eller en uträkning. 

 

Lärare D arbetar aktivt för att hennes elever i årskurs tre ska få möjlighet att kommunicera 

matematik. På angivna grupptimmar har klassen ”matteprat” och då löser de olika uppgifter. 

Ibland kan det innebära att eleverna får berätta räknesagor om olika uppgifter, till exempel 

37+28. I årskurs ett när de började arbeta med räknesagor pratade de om hur de kan skriva 

dem på ”mattespråket”. Lärare D frågar eleverna hur de tänker när de räknar ut en uppgift vid 

en gemensam genomgång och det leder ofta till att andra elever berättar om sina sätt att tänka. 

 

Lärare D försöker ta tillvara på händelser och aktiviteter i vardagen och sådant som de läser 

om i litteraturen och anknyta det till matematiken. När de läser om ett djur kan det handla om 

dess storlek, längd och vikt. Då får eleverna möjlighet att jämföra sin egen längd och vikt med 

djurets. Varje dag skriver en elev dagens datum på tavlan och läser upp datumet för klassen. 

Eleverna lär sig på detta sätt att säga ordningstalen och de talar om jämna och udda tal. Varje 

ny vecka skriver de också det nya veckonumret på tavlan.  

 

Nyligen berättade lärare D följande saga för eleverna om två troll. ”Kvirre och Hoppsan gick i 

skogen och hittade 25 hjul som de grävde fram under mossan. Hjulen kom alla från olika 

fordon.” Eleverna fick i uppgift att rita vilka olika fordon de trodde hjulen kunde ha tillhört. 

Ett barn ritade ett lok med sex hjul på varje rad. När barnen talade om detta kunde ett annat 

barn säga att hjulen sitter två och två i par och att det ena hjulparet ser man inte om man ritar 

loket från sidan. Sådana här uppgifter blir barnen mycket engagerade i. Eleverna spelar ofta 

mattespel som man kan spela två och två. Ett spel de spelar är ”Vem kommer först till 1000 

kr?”, det går till så att de slår med tärning och använder låtsaspengar och tränar på att växla 

och räkna pengar upp till 1000 kronor. En annan sak de har gjort nyligen var att de målade 

tvåans och femmans multiplikationstabeller i rutsystem. De samtalade då om varför det blev 

olika mönster.  

 

Lärare D skriver att hennes erfarenhet är att det är svårt att få alla delaktiga i samtal. Ju större 

gruppen är desto fler anser hon blir passiva och bara lyssnar. Hon tror att det är lättast att få 

eleverna aktiva om de arbetar två och två. En samtalsstimulerande uppgift är att arbeta med 

mattegömmor, det är kluriga matematikuppdrag som eleverna ska lösa. Varje ”mattegömma” 

finns i en påse med skriftlig information och komplett material som behövs för att lösa 

uppgiften. För att kunna lösa den måste man oftast prata med varandra. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare D försöker ta tillvara på händelser och 

aktiviteter i vardagen och sådant som hon och hennes elever läser om i litteraturen för att 

anknyta detta till matematiken. Hon har en varierad undervisning med ”matteprat” på 

grupptimmar, räknesagor, problemlösning, matematikspel och ”mattegömmor”. 

 

Lärare E ger eleverna möjlighet att färdighetsträna i grupper om två. De uppmanas då att ge 

tips och förslag på hur klasskamraten tar sig vidare och inte komma med direkta svar. Inför 
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prov låter hon eleverna sitta i grupp och ha som gemensam uppgift att alla i gruppen ska 

förstå. Genom matematiklaborationer behöver eleven kommunicera hur och vad de tänker. 

 

Lärare E får alla i gruppen delaktiga genom att gå runt i grupperna och låta gruppen utse en 

samtalsledare som har till uppgift att få alla i gruppen att prata. Genom att inte på förhand 

berätta vem i gruppen som kommer att väljas ut att redovisa måste alla vara beredda, då 

behöver också alla öva. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare E ger sina elever möjlighet att samtala kring 

matematik i olika grupper. Eleverna får träna sig i att förklara olika moment för sina kamrater. 

De får också öva sig på att alla i gruppen ska vara med i samtalet och alla måste förbereda sig 

på att redovisa vad gruppen har sagt inför klassen. 

 

Läraren F börjar lektionen med en gemensam genomgång med eleverna i klassen där de 

”pratar matte”. Detta leder ofta till att eleverna får uppgifter att lösa i par. Pararbetet kan te sig 

genom spel som övar ett särskilt moment. Lärare F går under tiden runt och frågar eleverna 

hur de tänker, varför de resonerar som de gör och om de kan förklara vidare för kompisen. 

Hon låter också eleverna få konstruera uppgifter åt andra par som till exempel problemlösning 

eller med hjälp av olika spel som tärnings- eller kortspel. 

 

Vid problemlösning får eleverna arbeta i tre steg, det första är att eleven enskilt tänker över 

uppgiften som ges. Det andra steget är att eleverna funderar i par där de enas om en lösning 

och tredje och sista steget blir att redovisa. Eleverna jämför sedan sina svar med andra par 

som gjort samma uppgift och diskussion uppstår när de svarat olika.   

 

Sammanfattningsvis använder sig lärare F av gemensamma genomgångar som ofta leder till 

pararbete. Hon vill alltid höra hur eleverna tänker och varför de resonerar som de gör.   

 

Lärare G frågar eleverna på vilka olika sätt man kan dela upp talet 8 på (5+3, 4+4 och så 

vidare). Elevernas förslag skrivs upp på tavlan. De får sedan göra egna uppdelningar av talet 9 

i sitt räknehäfte som de efter fem minuter redovisar i par.  

 

Inför projektet ”praktisk matte” introducerar läraren mätning med att visa och prata om 

linjalen med eleverna, de läser av centimeter och millimeter. Elevernas förslag om vad man 

kan mäta på en cykel skrivs upp på matematiskt språk så eleverna får begreppen med sig, till 

exempel längd, bredd, omkrets och radie.   

 

Då eleverna mäter sina cyklar kan de få jobba i par, läraren vill att eleverna mäter noggrant. 

De för in sina svar i tabellform för att sedan kunna jämföra sina resultat i klassen.  

Avslutningsvis skriver eleverna om projektet, de kan även rita en detaljerad bild av cykeln.   

 

Lärare G ställer frågan hur eleverna räknar 38-15=, deras förslag skrivs på tavlan. Hon ger 

dem sedan ytterligare ett tal 45-39=. Denna gång löser eleverna uppgiften enskilt för att sedan 
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jämföra och argumentera för sitt tankesätt i par. Paret enas om ett förslag som enligt dem är 

det enklaste räknesättet, för att därefter redovisa muntligt inför klassen. 

 

Lärare G anger att öppna utsagor är en bra grund för samtal. Ett exempel på en sådan uppgift 

är; Emma tjänar 475 kronor på att sitta barnvakt. Hur många timmar arbetade hon och hur 

mycket hade hon i timlön? Eleverna jobbar i par och varje grupp ska komma på tre förslag. 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att lärare G ofta arbetar utifrån scaffoldings, så kallade 

stödstrukturer, det vill säga hon introducerar och löser uppgifter gemensamt med eleverna för 

att sedan låta dem prova enskilt och i par. Elevernas skilda sätt att tänka blir innehåll i 

undervisningen.  

 

Lärare H har haft sina nuvarande elever under fyra skolår och har systematiskt inskolat dem i 

att de alltid måste förklara sina tankar, funderingar och strategier. Till en början skedde detta 

muntligt, men har under senare år utvecklats till att de även måste kunna uttrycka sig 

skriftligt. Genom att få dem att bokföra sina tankar, funderingar och strategier skriftligt finns 

de kvar, medan talet försvinner. Lärare H får en uppfattning om vad eleven kan och förstår, 

vilket ligger till grund för samtal med eleven om dess lärande.  

 

Lärare H använder ingen lärobok i sin undervisning. Hon använder sig av gemensamma 

genomgångar där barnen sitter på golvet framför tavlan. Efter att lärare H introducerat 

uppgiften eller problemet får eleverna tänka enskilt. De samarbetar sedan i par och då har 

båda ansvaret för problemet eller uppgiften. Tanken är att de i paren skall vara lika insatta, 

båda bokför och skriver och barnen vet inte i förväg vem som ombeds redovisa.  

 

Lärare H är noga med att alltid fråga eleverna hur de kommer fram till sina svar. Hon vill höra 

deras förklaring och påpekar uppmuntrande att hon är nyfiken och finner deras svar 

intressanta. Hon vill få eleverna att reflektera över likheter och skillnader i jämförelse med en 

kamrats svar. Genom att uppmuntra eleverna till att upptäcka, undersöka, utforska, försöka se 

mönster och sätta ord på bilder de får i huvudet skapas en vidare förståelse hos eleven.  

 

Vid lektionens slut hålls alltid en återsamling där klassen resonerar om olika lösningar. 

Tillsammans med eleverna diskuteras vilka strategier som är enkla, smarta eller svåra att 

använda.  Lärare H bokför på tavlan och är noga med att inte värdera. Genom att eleverna 

samarbetar och är tvungna att lyssna och förhålla sig till kompisens argument leder det till nya 

upptäcker, tankar och funderingar. Hon vill att de som använder sig av krångliga strategier så 

småningom börjar använda enklare metoder. 

 

Lärare H skriver att det krävs en lång inskolning, mycket tålamod, uppmuntran och tilltro till 

elevernas förmåga för att få det att fungera. Det är också viktigt att få dem att lyssna på 

varandra, argumentera, komma med motargument och hålla kvar vid sin tanke.  

Sammanfattningsvis kan vi se att lärare H inte använder sig av något läromedel inom 

matematiken utan börjar varje tillfälle med en gemensam genomgång vid tavlan. Eleverna får 
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först tänka enskilt, sedan samarbeta i par kring problemet eller uppgiften. Slutligen framför de 

sina tankar både muntligt och skriftligt inför klassen.  

 

Lärare I anger att de varje vecka arbetar med problemlösning i grupp vid tre tillfällen. Målet 

är att hitta problem som kan lösas på olika nivåer. Ett exempel var då barnen i par fick rita 

och klippa ut liksidiga trianglar för att sedan bygga olika geometriska former. Som avslutning 

på lektionen fick de redovisa inför varandra och de olika paren upptäckte att det var möjligt 

att lösa problemen på olika sätt.   

 

Vid ett tillfälle innan de talat om metersystemet i klassen fick barnen jobba i par och försöka 

komma på hur man skulle kunna mäta ett bords längd. De använde sig då av både fötter, 

händer, kritor, böcker, pennor och snören. Problemet som uppstod var att samma bord kunde i 

ena fallet vara 30 kritor långt och i andra 40 kritor beroende på kritornas längd. Vid 

diskussionen efteråt kom man fram till att samma mått måste användas för att kunna jämföra 

längder. Lärare I berättade då om gamla mått som tum, aln och famn som eleverna fick prova 

på och kom fram till att man kunde jämföra längderna. Därefter gick hon igenom 

metersystemet. Detta sätt att arbeta på gör att barnen genom sina försök får ett behov, som i 

detta fall bestod av att ha ett enhetligt måttsystem.  

 

Genom att utnyttja elevernas intressen blir det oftast enklare att få igång ett samtal i 

matematik elever emellan. Lärare I anger ett exempel från hösten då barnen plockade in 

kastanjer. Eleverna började räkna en och en och kom hela tiden av sig, ett behov av hur man 

kunde organisera kastanjerna skapades och livliga diskussioner utbröt. Eleverna kom fram till 

att organisera kastanjerna i femgrupper, sedan tiogrupper och till slut 100-grupper var det 

bästa sättet. Diskussioner skapas om man frågar eleverna hur långt de tror det blir om 

kastanjerna läggs i en lång rad. Lärare I menar att alla vill vara med och gissa, sedan prövar 

de genom att mäta.  

 

Sammanfattningsvis knyter lärare I an undervisningen till elevernas intressen och aktuella 

saker som till exempel kastanjer på hösten. Då eleverna har ett behov av något blir de mer 

inspirerade att lösa uppgiften.  

 

Lärare J går igenom ett nytt moment varje lektion tillsammans med eleverna, exempelvis ett 

problem. Detta diskuterar hon och eleverna tillsammans. Problemlösning är ett återkommande 

moment som finns med på arbetsschemat varje vecka.  

 

Praktisk matematik är ett regelbundet inslag där eleverna jobbar tillsammans och har roligt. 

Detta kan innebära att eleverna leker matte, exempelvis genom att spela spel. 

 

Eleverna jobbar mycket två och två eller i grupp och detta leder till det som läraren kallar: 

”Det nödvändiga mattesamtalet” som uppstår elever emellan. Lärare J ser till att alla deltar. 

Hon anpassar uppgifterna till elevernas nivå genom att en del elever får lite lättare uppgifter 

och en del får lite svårare. Eleverna jobbar också enskilt i en mattebok. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare J har en varierande undervisning med 

problemlösning och praktisk matematik som en del av arbetsschemat. Hon låter eleverna ha 

”mattesamtal” där de jobbar två och två eller i grupp, där alla deltar. Hon anpassar uppgifterna 

utifrån eleverna då vissa får lite lättare och andra svårare uppgifter. 

 

Lärare K menar att för att eleverna skall kunna kommunicera matematik måste man först 

föra in olika matematiska begrepp. Exempel på sådana begrepp är fler, färre, lika många och 

så vidare. Nästa steg är att dela in eleverna i fungerande par eller smågrupper. 

 

Hon menar vidare att man som lärare ska använda sig av situationer som uppstår i vardagen 

när man jobbar i matematik. Dessa kan vara att handla olika saker, exempelvis godisbitar. 

Eleverna tränas då i att använda pengar. Eleverna kan också få göra uppskattningar av antal 

och träna sig i detta. När eleverna ska lösa olika uppgifter är det viktigt att de har tillgång till 

laborativt material. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare K talar om vikten av att föra in olika 

matematiska begrepp innan eleverna kan klara av att kommunicera matematik. Därefter måste 

läraren dela in eleverna i fungerande grupper. Som lärare är det viktigt att ta vara på 

situationer som uppstår i vardagen.  

 

Lärare L tycker att det är viktigt att det hörs när eleverna tänker, därför domineras hennes 

lektioner av samtal och diskussioner om matematik. Hon skriver att lektionerna inte är några 

tysta lektioner där alla bara räknar sida upp och sida ner. 

 

Hon försöker att ta vara på alla tillfällen där eleverna berättar saker med ”matteinnehåll”, 

detta kan ske under ”morgonpratet”. Hon skriver om ett exempel där eleverna får titta på 

dagens datum (exempelvis 15/10) och fundera över siffrornas innebörd. Hon ställer frågor till 

eleverna, några exempel är: Vilka siffror består talet av? Vad är siffrorna värda? Vad får man 

göra när man är 15 år? Vilka andra tal kan du göra av siffrorna 1 och 5? Eleverna får fundera 

över om de tillsammans kan hitta på en addition, subtraktion, division eller multiplikation där 

svaret är 15. Hon varierar frågorna beroende på elevernas ålder. Hon menar att det viktiga är 

att ta vara på det som eleverna berättar eftersom det är utifrån deras verklighet och att det är 

först när saker berör eleverna som de vill delta i samtalet. 

 

Lärare L skriver vidare hur hon jobbar med de äldre eleverna (årskurs 2-4) och att alla 

matematiklektioner då inleds med ett startblock där eleverna får några uppgifter som 

behandlar taluppfattning. Eleverna får några minuter på sig att lösa uppgifterna och sedan får 

de samtala med varandra om hur de löst uppgifterna. På så sätt synliggörs det för eleverna att 

det finns olika lösningsmetoder. Lärare L menar att när eleverna först fått förbereda sig enskilt 

blir sedan samtalen eleverna emellan mer givande. 
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Ett annat moment som lärare L ofta, nästan varje vecka, använder sig av är ”veckans 

uppfattning”. Hon inleder med att läsa en dikt, i det här fallet en dikt om stenar. Alla barn 

håller var sin sten i handen och de pratar om att en sten kan vara både hård och mjuk. Därefter 

läggs alla stenarna i en burk, i och med att alla elever lagt i var sin sten vet de hur många 

stenar som ligger i burken, det räcker att veta hur många eleverna är.  

 

Lärare L tar nu fram en ny burk med stenar och det är dags för eleverna att få uppskatta hur 

många stenar den nya burken innehåller, de använder den ”gamla burken” som referenspunkt. 

Eleverna blir uppmanade till att ”tänka smart” och sedan skriver läraren ner elevens namn och 

uppskattning på tavlan. Eleverna får använda sig av tallinjen för att peka ut 

”uppskattningstalet” och de samtalar sedan om olika begrepp så som udda, jämnt, störst och 

minst. När eleverna gjort sina uppskattningar grupperar de tillsammans med läraren stenarna i 

högar om tio stenar i varje. När ungefär hälften av stenarna är grupperade får eleverna ändra 

sin uppskattning, om de vill. Lärare L skriver att det här uppstår ett bra samtal. Momentet 

avslutas med att alla stenar grupperas färdigt och alla kan se vem som kommit närmast i sin 

uppskattning. Målet är att alla ska komma så nära som möjligt och få känna att de lyckats.  

 

Lärare L vägleder eleverna i samtalen genom att ställa öppna frågor där alla kan delta utifrån 

sin förmåga. Hon skriver att hon lyssnar mycket och försöker lägga band på sig själv när det 

gäller att förmedla kunskap. Hon vill att eleverna skall förklara, motivera, argumentera och 

sätta ord på sina tankar. Hon menar att det är viktigt att som lärare visa att man är intresserad 

av elevernas tankar och deras sätt att lösa problem. Hon försöker att lyfta allas tankar utan att 

lägga några värderingar i om det är rätt eller fel. Hon vänjer barnen vid frågorna; Hur tänkte 

du? Blir det alltid så här? Vad händer om…?   

 

Lärare L skriver vidare hur hon jobbar med problemlösning med eleverna. Hon har 

problemlösning en lektion i veckan och då får eleverna jobba tillsammans två och två. När 

hon delar in eleverna i par tar hon hänsyn till att de ska vara trygga med varandra och att de 

ska vara jämnstarka för att de skall kunna utbyta tankar och idéer med varandra. Läraren ser 

här till att få tid till att sitta med de grupper som behöver hennes stöd.  

 

När hon skickar hem läxa i problemlösning menar hon att det är viktigt att eleverna skriver 

eller ritar hur de kom fram till svaret. Eleverna är då väl förberedda när de skall ha 

genomgång i skolan eftersom de fått tänka i lugn och ro hemma och eftersom de då har lättare 

för att vara med i det kommande samtalet. 

 

Lärare L berättar hur eleverna får i uppgift att ta med sig klassens ”matteglasögon” när de ska 

åka på semester. De får i läxa att skriva ner vilken matematik som behövs på semesterresan. 

Dessa ”matteglasögon” kan också användas när ett barn har ett speciellt intresse. Exempelvis 

fick ett barn samla matte som man behöver när man ska köra fyrhjuling. Hon menar att 

eleverna blir engagerade och vill samtala med varandra när de får prata om ämnen som för 

dem är intressanta. 
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Slutligen skriver lärare L att det gäller att ge barnen tid, tid till att upptäcka, tänka, sätta ord på 

sina tankar, argumentera för sina tankar och lyssna på andras tankar. Hon menar att det är en 

utmaning att få till samtal där alla är delaktiga och att man som lärare kan känna sig 

otillräcklig många gånger. Det viktiga är att man gör så gott man kan och att man är nöjd med 

det. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare L använder sig av många olika arbetssätt för 

att eleverna ska få möjlighet att kommunicera matematik så mycket som möjligt. Hon 

fokuserar på att alla elever ska vara delaktiga utifrån sin förmåga och att innehållet ska utgå 

från elevernas verklighet. Hon fungerar som en vägledande lärare där hon ställer öppna frågor 

så att eleverna får möjlighet att argumentera och motivera för sina tankar. Eleverna är aktiva 

och hennes mål med undervisningen är att alla elever skall känna att de lyckas.  

 

Lärare M skriver att läroplanen, Lpo 94, bygger på ett konstruktivistiskt lärande, det vill säga 

ett lärande i kommunikativ miljö. I matematik innebär detta att eleverna får lösa problem i en 

kommunikativ miljö och att eleverna på så vis kan utvecklas i sitt lärande. Varje lektion inleds 

med någon form av problemställning där eleverna först får tänka själva en stund, sedan 

diskutera med varandra och därefter redovisa sina tankar. Lärare M fångar upp elevernas 

tankar och synliggör innehållet på tavlan. Dessa samtalsstunder kan variera allt från fem 

minuter till en hel lektion.  

 

Lärare M skriver vidare att han är noga med att förklara för både elever och föräldrar vad det 

innebär att lära sig enligt styrdokumenten. Han visar också vad som står i betygskriterierna 

och att det är elevernas problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och 

reflektionsförmåga som ligger till grund för bedömningen. På så vis vet eleverna vad som 

förväntas av dem. 

 

Han berättar vidare att det är viktigt att eleverna upplever undervisningen i matematik som 

utmanande, inte minst ”de duktiga eleverna”. Han har stött på flera elever som kommit till 

honom i årskurs 7 och som under sex års tid endast räknat själva i sin egen takt. Han menar att 

eleverna är ganska trötta på detta och behöver möta andra sätt att arbeta i matematik.  

 

Lärare M nämner några kriterier för vad som är gemensamt för de länder som lyckas med sina 

elevers mattekunnande. Dessa är att eleverna samtalar mycket under lektionstid och att det 

förväntas av dem att jobba med färdighetsträningen hemma då denna också är viktig. Detta 

sätt att arbeta har läraren tagit till sig och eleverna har därför ungefär halva lektionstiden till 

att samtala och diskutera och halva tiden till att träna färdighetsträning, resten jobbar eleverna 

hemma eller under ”läxhjälpstiden”.  

 

Eleverna jobbar ofta i par eller i grupper om tre men läraren undviker att ha större grupper än 

så. Att jobba på detta sätt innebär att eleverna kan fråga och diskutera med varandra. Lärare 

M menar att för att det skall bli en bra diskussion är det viktigt att eleven först får tänka själv 

så att han/hon har förstått problemet och har en början på en lösning. Om så inte är fallet finns 
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det en risk att en i gruppen tar över. Lärare M finns med som ett stöd om han märker att ”det 

diskuteras för lite” och uppmuntrar då eleverna till att förklara för varandra. 

 

Slutligen skriver lärare M att det är viktigt att man som lärare tror på sig själv och är 

engagerad då eleverna tror på en engagerad lärare. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare M jobbar målinriktat utifrån styrdokument 

och kursplaner. Han betonar, både för elever och för föräldrar, att det är elevernas 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och reflektionsförmåga som kommer att 

bedömas. Han menar att konceptet för lärande är problemlösning i kommunikativ miljö vilket 

han också praktiserar genom att låta eleverna kommunicera med varandra i skolan. Han 

menar vidare att eleverna också behöver färdighetsträning och detta får eleverna träna hemma 

eller under ”läxhjälpstiden” som erbjuds i skolan. 

 

Lärare N vill skapa en bra lärandemiljö och brukar då utgå från ett problem som eleverna får 

arbeta med. Först får de arbeta enskilt och därefter diskutera och jämföra sina lösningar i par. 

Eleverna redovisar sedan sina lösningar på tavlan och målsättningen är att de ska bli 

medvetna om så många olika metoder och lösningar som möjligt. Därefter sammanfattar 

lärare N genom att visa på de lösningar som är hållbara även vid andra typer av problem. 

Sedan får eleverna arbeta med färdighetsträning, läraren menar att denna del är ungefär en 

tredjedel av den totala tiden.  

 

Lärare N skriver att genom att arbeta på detta sätt kommer alla elever till tals och får träna sig 

i att kommunicera matematik. Han menar att det inte finns någon övre gräns för ”starka” 

elever att hitta smarta lösningar och ”svaga” elever ”smittas” av de elever som har hittat 

lösningar. 

 

Eftersom det är elevernas lösningar som presenteras istället för lärarens leder det till att ett 

positivt klimat sprids. Det är eleverna som står för innehållet samtidigt som läraren har en stor 

roll som vägledare. Lärare N menar att hans roll är avgörande för om en god inlärning ska ske 

eller inte. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärare N arbetar för att skapa en god lärandemiljö 

där eleverna får kommunicera mycket matematik och samtidigt träna färdighetsträning. Han 

menar att lärarens roll är avgörande för hur väl eleverna lyckas i sin inlärning.  
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Den generella strukturen 

I följande avsnitt redogör vi för den generella strukturen i form av teman. Dessa teman har vi 

upptäckt under textanalysens gång och var inte givna för oss på förhand. Alla gemensamma 

drag finns inte representerade hos alla respondenter men vi har funnit dem i de flesta texterna.  

Att samtala i matematikundervisningen 

Alla respondenter utgår från att det viktigaste i matematikundervisningen är att eleverna skall 

få möjlighet att kommunicera och samtala med varandra. De utgår från det 

socialkonstruktivistiska synsättet att man lär i samtal och samspel med andra.  

Lärarens roll 

Flera av respondenterna fungerar som handledare i elevernas samtal och diskussioner kring 

matematik. De vägleder eleverna genom att ställa öppna frågor där eleverna får möjlighet att 

visa hur de tänker och resonerar kring olika lösningar vilket leder dem framåt i deras 

diskussioner. Eleverna får möjlighet att fundera kring olika lösningars relevans och om de är 

hållbara i längden. 

 

Många av respondenterna anger vikten av att läraren visar intresse och engagemang för 

elevernas tankar. Detta betonar lärare L då hon i undervisningen ”försöker lägga band på sig 

själv” så att elevernas tankar och argument blir innehåll i undervisningen. En utmaning är att 

få alla elever delaktiga i samtalet. Lärare L beskriver vidare hur hon fungerar som en 

vägledare i elevernas samtal. Hon ställer öppna frågor där alla elever kan delta utifrån sin 

förmåga. Hon får alla delaktiga genom att visa intresse för elevernas tankar och hon försöker 

lyfta allas idéer utan att lägga några värderingar i om det är rätt eller fel. Det är viktigt att 

stödja, uppmuntra och tro på sina elever för att få till ett gott klimat som gynnar samtal och 

delaktighet. Lärare M betonar också vikten av att läraren tror på sig själv och är engagerad då 

eleverna tror på en engagerad lärare. 

Problemlösning 

Många av respondenterna skriver att de arbetar mycket med problemlösning och de anger i 

sina texter hur de arbetar utifrån olika problemställningar. Lärare I skriver att eleverna arbetar 

med problemlösning i grupp vid flera tillfällen i veckan. Hennes mål är att finna problem som 

kan lösas på olika nivåer.  De flesta respondenter inleder lektionen genom att ställa eleverna 

inför ett problem som de får börja med att lösa enskilt. När elever får förbereda sig enskilt blir 

diskussionen mer innehållsrik menar några av respondenterna. Därefter får eleverna diskutera 

med varandra i par eller i en liten grupp och dela med sig av sina lösningar. De beskriver, 

förklarar och argumenterar för sin lösning och får sedan redovisa på tavlan. Flera av 

respondenterna har angett vikten av att alla elever är förberedda för att kunna redogöra för 

gruppens lösning, både muntligt och skriftligt, inför klassen. 
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Läraren finns med som ett stöd och vägleder eleverna bland lösningarna och visar på de 

lösningar som är hållbara även i andra problemställningar. Det är läraren som har till uppgift 

att synliggöra olika lösningsmetoder och vägleda eleverna i vilka metoder som håller i 

längden. Här menar lärare N att läraren har en stor roll att sammanfatta det som eleverna 

kommit fram till och vägleda dem bland olika lösningsmodeller och vilka lösningar som 

lämpar sig bäst. Ett fjärde steg som respondenterna angett är vikten av att eleverna får 

reflektera över innehållet i lektionen då det leder till en djupare förståelse.  

Dokumentation 

Flera respondenter menar att det är viktigt att eleverna dokumenterar sina tankar på något sätt. 

Detta kan ske genom att de förklarar skriftligt med ord hur de tänker, rita bilder och använder 

det matematiska språket. Elevernas tankar synliggörs på detta sätt och de får en större 

förståelse för problemet. Denna dokumentation blir användbar både för elever och för läraren. 

Eleven kan senare gå tillbaka till sina anteckningar när denne ställs inför problem som 

återkommer och då se hur man kan tänka. Eleven behöver då inte heller komma ihåg alla 

lösningsmodeller utantill. Lärare H skriver att det är bra att eleverna bokför sina tankar och 

lösningar då de är mer förberedda inför en kommande redovisning inför klassen. Hon menar 

att eleverna inte på förväg skall veta vem som ska redovisa eftersom alla elever då blir 

uppmuntrade till att vara väl förberedda. Det är också bra för läraren med elevers 

dokumentation då denne kan se om eleven verkligen förstått det genomgångna ämnet.  

Ord och begrepp 

Flera respondenter menar att det är viktigt att eleverna får redskap för att kunna kommunicera 

matematik. De menar att dessa redskap är olika matematiska begrepp som eleverna tidigt 

behöver få tillgång till så att de inskolas i det ”matematiska tänkandet”. Eleverna behöver ha 

en förståelse för begreppens innebörd och betydelse för att de i sin tur skall kunna använda sig 

av begreppen i diskussioner och samtal. Respondenterna menar att dessa begrepp är viktiga 

för att eleverna skall kunna beskriva, argumentera, diskutera och dra slutsatser av sina 

lösningar. Lärare K skriver att eleverna måste ha en förståelse för olika matematiska begrepp 

för att kunna kommunicera matematik.  

Ta tillvara på situationer utifrån elevernas vardag 

Många respondenter menar att det är viktigt att ta tillvara på matematiken som finns runt 

omkring eleverna. De menar att när läraren är inställd på att hitta matematiska situationer så 

är de lätta att finna. Lärare B skriver att hon har ett förhållningssätt som innebär att hon pratar 

matematik så fort tillfälle ges och att detta inte endast behöver ske under 

matematiklektionerna. Hon menar vidare att det ger eleverna mer att ta tillvara på vardagliga 

händelser än att endast arbeta utifrån påhittade problem. I och med att läraren tar tillvara på 

elevernas vardag blir eleverna mer motiverade och engagerade då ämnena är betydelsefulla 

för dem. Flera respondenter använder sig av dagens datum i sin matematikundervisning. De 

menar att datumet och ”dess siffror” kan kopplas till många matematiska uppgifter där 

eleverna får fundera och reflektera. 
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Flera respondenter anger att det är viktigt att ta tillvara på tillfällen, aktuella händelser och 

elevers intressen. Motivationen hos eleverna ökar när undervisningen knyter an till deras liv 

och omvärld. Då läraren i sin matematikundervisning skapar behov hos eleverna inser de att 

matematik är roligt och användbart i vardagen. Detta ger lärare I ett exempel på när hon 

introducerar metersystemet för klassen och eleverna får börja med att mäta olika saker med 

exempelvis kritor. Eleverna kommer snart fram till att det är nödvändigt att kritorna har 

samma längd för att de sedan skall kunna jämföra längder med varandra. Eleverna skapar sig 

ett behov där det enhetliga måttsystemet framstår som viktigt att lära då det blir så mycket 

enklare att mäta och jämföra längder. 

Par- och grupparbete 

De flesta respondenter anger att pararbete är det arbete som utmanar eleverna mest. Eleverna 

får möjlighet att förklara för varandra hur de tänker. Lärare J uttryckte det som att när 

eleverna får möjlighet att arbeta i par uppstår det nödvändiga ”mattesamtalet”. När grupperna 

blir större finns det en risk att inte alla elever blir delaktiga då det finns elever som gärna 

pratar och då kan ta över samtalet. Alla får då inte komma till tals och diskussionstiden blir 

ojämnt fördelad. Flera respondenter har angett vikten av fungerande par och menar då att 

eleverna bör indelas utifrån var de befinner sig kunskapsmässigt. Lärarens roll är att se att 

dessa par fungerar. Lärare C påpekar hur viktigt det är att eleverna får jobba i par och att det 

inte är fler än två i gruppen. Hon skriver vidare att det är av stor vikt att ”matematikparet” 

fungerar ihop och att hon är noga med att kontrollera att eleverna kan samarbeta annars får de 

byta ”mattekompis”.  

 

Flera respondenter skriver att matematiska spel, där eleverna arbetar i par, är ett bra upplägg 

för att få igång eleverna till att diskutera. Det kan vara många olika sorters spel där man bland 

annat kan använda sig av tärningar eller kortlek. Lärare F skriver att hon låter eleverna 

konstruera uppgifter eller spel åt sina klasskamrater. Exempel på uppgifter kan vara 

problemställningar eller spel där kortlek eller tärningar används.  

Varierad undervisning 

Några respondenter nämner också färdighetsträningen som en del av 

matematikundervisningen. Alla respondenter menar att fokus ska vara på att låta eleverna 

kommunicera matematik men några respondenter skriver att också färdighetsträningen är en 

del i undervisningen. Eleverna måste få tid till att själva, eller i grupp, träna sina färdigheter, 

men de menar att denna del bör vara hälften eller mindre än hälften av 

matematikundervisningen. Lärare E skriver att hon ger eleverna möjlighet att färdighetsträna i 

grupper om två. Eleverna uppmanas då att ge tips och förslag till hur klasskamraten skall ta 

sig vidare och försöka att inte komma med direkta svar. 
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Diskussion 

Under följande rubrik diskuterar vi resultatet i vår undersökning. Vi kommer att diskutera för- 

och nackdelar med vårt metodval som vi upptäckt under arbetets gång och dra våra egna 

slutsatser av undersökningen, samt ange didaktiska konsekvenser för vår kommande 

undervisning. Vi ger slutligen förslag på fortsatt forskning som vi anser kan vara intressant att 

fördjupa sig i utifrån det som framkommit i vår undersökning. 

Resultatdiskussion 

Vi kommer i följande avsnitt diskutera de centrala teman som vi kommit fram till i vår 

undersökning. Vi diskuterar dessa teman i förhållande till vår bakgrund och den teoretiska 

ram som vår studie bygger på.  

Att samtala i matematikundervisningen 

I vår undersökning har vi sett att alla respondenter utgår från att det viktigaste i 

matematikundervisningen är att eleverna skall få möjlighet att kommunicera och samtala med 

varandra. Säljö (2000, s. 67ff) skriver om det sociokulturella perspektivet där kommunikation 

och språkanvändning är det centrala. Eleverna deltar genom att samtala och att lyssna, de tar 

del av varandras tankar och slutsatser. Författaren menar vidare att eleverna genom 

kommunikation dem emellan kan etablera och upprätthålla en gemensam förståelse.  

 

Enligt Vygotskij (Dysthe, 1996, s.53ff) kan läraren aktivt främja lärandet och utvecklingen 

hos eleven. Genom att gå in i inlärningsprocessen och vägleda eleven framåt med hjälp av 

stödstrukturer, så kallade scaffoldings, leds eleven mot nästa steg i den proximala 

utvecklingen. Författaren menar vidare att människan i första hand använder språket för att 

kommunicera och att det är det språkliga samspelet som gör det möjligt för eleverna att 

integrera ny kunskap.  

 

I vår undersökning framgår det tydligt att respondenterna arbetar utifrån det sociokulturella 

perspektivet. En av våra frågeställningar var att ta reda på hur de utvalda lärarna utformar sin 

undervisning i matematik. Vi har konstaterat att de låter eleverna samtala och diskutera, 

eleverna får lyssna på och ta del av varandras tankar. Genom att eleverna ges möjlighet att 

kommunicera i matematikundervisningen vidgas deras vyer och de får en större förståelse i 

ämnet. Många arbetssätt som respondenterna beskriver utgår från det språkliga samspelet där 

eleverna integrerar med varandra och på så vis bygger på sina kunskaper och utvecklas. Vi 

menar att läraren måste arbeta på detta sätt eftersom läraren har till uppgift att arbeta utifrån 

kursplanen i matematik. Denna poängterar att ”utbildningen i matematik skall ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” 

(Skolverket, 2000). Att inte låta eleverna få samtala, diskutera och argumentera för sina 

tankar går helt emot kursplanen.  
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Lärarens roll 

I vår studie har vi sett att flera av respondenterna fungerar som handledare i elevernas samtal 

och diskussioner kring matematik. De vägleder eleverna genom att ställa öppna frågor där 

eleverna får möjlighet att visa hur de tänker och resonerar kring olika ämnen. Läraren finns 

med som ett stöd och leder dem framåt i deras diskussioner. Det är lärarens uppgift att få 

igång samtal elever emellan och också se till att alla elever får komma till tals. Dahlkwist 

(2000, s.106ff) skriver att läraren skall fungera som en handledare och att det är en svår 

uppgift då läraren varken skall vara för aktiv eller för passiv. Om läraren är för aktiv blir 

eleverna passiva och utmanas inte att diskutera och kan på så vis inte heller utvecklas. Några 

av respondenterna anger vikten av att ta ett steg tillbaka och låta eleverna ta ett större 

utrymme där deras tankar blir innehåll i undervisningen. Som Dahlkwist (2000, s.106ff) 

poängterar får läraren inte vara för passiv eftersom eleverna då inte får det stöd och den hjälp 

som de behöver och diskussionen leds heller inte framåt.  

 

Våra tankar kring lärarens roll som handledare och vägledare är mycket positiva. Vi menar att 

läraren har en stor uppgift där denne ska vägleda och handleda sina elever i samtal och 

diskussioner kring matematik. Det kräver att läraren känner sina elever, vet var de befinner 

sig kunskapsmässigt och kan ge dem det stöd som de behöver för att de skall kunna utvecklas 

optimalt. I lärarrollen anser vi att det är av stor vikt att läraren finner balansen mellan att vara 

för aktiv och för passiv. 

 

Malmer (1999, s.58) menar också att läraren måste öva upp sin förmåga att ställa frågor som 

leder till att eleverna får utveckla sina tankar. Hon menar vidare att när eleverna ges tillfällen 

att erövra kunskaper i samtal med andra, blir kunskapen deras egen och de kan lättare omsätta 

den i nya kombinationer. Vi anser därför att det är viktigt att läraren ser till att eleverna får 

dessa tillfällen till diskussioner. Läraren måste också öva upp sin förmåga till att ställa frågor 

som eleverna får reflektera över och där svaret inte är på förhand givet. Vi kan generellt se att 

våra respondenter medvetet arbetar på detta sätt. De skriver om vikten av att elever får 

möjlighet att reflektera över uppgifter med ej givna svar där de utvecklar sitt logiska 

tänkande. I samtalet blir eleverna uppmärksamma på att det finns olika sätt att tänka och lösa 

problem på. Ahlberg (2001, s.122ff) skriver att då mångfalden av idéer och tankar synliggörs i 

undervisningen, ges eleverna möjlighet att reflektera och utveckla sin matematiska förståelse 

där processen är viktigare än svaret. Författaren skriver om vikten av att man som lärare inte 

fokuserar på om svaret är rätt eller fel, eleverna måste få tillfällen att prova sig fram och 

känna tilltro till den egna förmågan. 

 

En av våra frågeställningar var att ta reda på hur de utvalda lärarna gör för att få igång samtal 

i matematik, elever emellan, där alla är delaktiga. Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2000, s.56ff) skriver att lärarens uppgift är att skapa ett tillåtande klimat och uppmuntra 

eleverna till att samarbeta. Förutsättningen för detta är ett positivt förhållningsätt till alla 

elever, där var och en är en viktig del i en helhet och där alla blir delaktiga och lär av 

varandra. Läraren är ansvarig för hur arbetet skrider framåt och det är läraren som ser 
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eleverna och visar dem att deras insats är viktig inom gruppen. Flera respondenter i vår 

undersökning arbetar för att få alla elever delaktiga. Vi menar att det är en utmaning för 

läraren att hela tiden följa eleverna i deras samtal och ge dem den vägledning som de behöver.  

Många av våra respondenter anger vikten av att läraren visar intresse och engagemang för 

elevernas tankar. De menar att en utmaning är att få alla elever delaktiga i samtalet. Det är 

viktigt att stödja, uppmuntra och tro på sina elever för att få till ett gott klimat som gynnar 

samtal och delaktighet.  

 

Emanuelsson & Sahlström (2008, s.205ff) bekräftar i sin artikel det arbetssätt som våra 

respondenter anger. Författarna beskriver ett samspel mellan lärare och elever där de arbetar 

utifrån ett gemensamt innehåll och de menar att ingen lärare kan lära en elev något om eleven 

inte är delaktig i undervisningen. De skriver att om eleverna ska bli delaktiga i undervisningen 

är det nödvändigt att de kontinuerligt får ställa frågor till läraren under lektionerna. 

Problemlösning 

Vi har utifrån frågeställningen vilka arbetssätt de utvalda lärarna använder för att alla elever 

ska få möjlighet att kommunicera matematik fått många nya tankar. Vi har i respondenternas 

svar sett mönster i tillvägagångssättet för hur de arbetar med problemlösning i flera steg, där 

alla elever blir delaktiga i samtalet. I första steget presenterar läraren problemställningen i en 

gemensam genomgång och därefter får eleverna tänka enskilt över problemet. Som ett nästa 

steg följer samtal i par eller mindre grupp där eleverna delar med sig av sina lösningar. 

Malmer (1999, s.58) skriver att elevers tänkande prövas och utmanas då de får samtala, 

diskutera och argumentera i interaktionen med andra. Vi anser att då elever får möjlighet att 

kommunicera med varandra ökas deras matematiska förståelse och möjliggör ett fördjupat 

lärande.  

 

Det sista steget i modellen som våra respondenter anger handlar om redovisning och 

reflektion i helklass där paren eller grupperna framför sin lösning. Ahlberg (2001, s.44f) 

menar att då elever konfronteras med olika lösningsstrategier och sätt att tänka och resonera 

på, vidgas deras perspektiv och de får en större matematisk förståelse. Vi menar att lärarens 

roll i problemlösningen är att fungera som handledare och erbjuda eleverna effektiva sätt att 

tänka och lösa uppgifter på. Vi anser att lärarens roll är att underlätta för eleverna genom att 

visa dem metoder som förenklar beräkningar, ger snabbare lösningar på problem och 

strategier som är hållbara i längden. Wood (1999, s.290) menar att tilliten till den strategi som 

används ökar då det går att komma fram till samma svar på olika sätt. Förmågan att se olika 

lösningar på problem leder till att stimulera tänkandet och öka reflektionen hos eleverna. 

 

Star (2008) skriver om vikten av att eleverna får se olika lösningsmodeller samtidigt då de får 

möjlighet att jämföra dem med varandra. På så sätt utvecklas eleverna till bättre 

problemlösare och de blir mer flexibla i sitt tänkande. Flera av respondenterna beskriver att de 

fångar upp elevernas tankar och synliggör innehållet på tavlan. Därefter samtalar läraren och 

eleverna om de olika lösningsstrategierna och jämför dem med varandra.   
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Vi ser att detta undervisningsupplägg tydligt har sina rötter i Vygotskijs teorier, där allt 

tänkande utvecklas i relation och interaktion med andra människor (Vygotskij, 2001, s.10).   

Säljö (2000, s.119f) beskriver Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon där den mer 

kompetente vägleder den mindre kunnige med handledning och assistans, för att denne senare 

ska klara uppgiften på egen hand. Genom att försätta elever i situationer där de får redogöra 

för sin egen uppfattning och uppmanas till att lyssna på andras förslag utmanas de 

tankemässigt. Vi kan se att när eleverna får reflektera i anslutning till redovisningen bidrar det 

till att enskilda elever kan tillgodogöra sig gruppens kompetensnivå. Det leder i sin tur till att 

varje enskild elev kan åstadkomma detsamma som gruppen. Detta innebär att elever på egen 

hand kan tillgodogöra sig kunskaper till en viss nivå, men i samarbete med vuxna och andra 

elever, kan nå ännu längre.   

 

Vi betraktar problemlösning som ett användbart tillvägagångssätt där man kan använda sig av 

öppna problem eller frågeställningar som har olika lösningar. En respondent anger att 

elevernas motivation ökar då problemet utgår från deras verklighet. Detta stimulerar elevernas 

fantasi och kreativitet, men tränar även deras tankeförmåga, analysförmåga och logiska 

tänkande. Ahlberg (2001, s. 122) menar också att det blir meningsfullt och motiverande för 

eleverna med uppgifter som knyter an till deras verklighet och vardag. Vi ser det viktigt att 

låta eleverna planera, upptäcka samband och skaffa sig beredskap för att klara situationer i 

livet. Vi anser att en lärare som förmedlar att matematik är roligt och viktigt påverkar 

elevernas motivation positivt.  

Dokumentation 

Malmer (1999, s.58) anger vikten av att eleverna får formulera sina tankar både skriftligt och 

muntligt för utvecklandet av tankeprocessen. I mål att sträva mot står det att ”skolan skall i sin 

undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

argumentera för sitt tänkande” (Kursplan Matematik, Skolverket, 2000). Undervisningen 

måste utformas med utgångspunkt i styrdokumenten och vi anser det positivt att eleverna 

noterar sina tankar skriftligt. En respondent poängterar vikten av att eleverna dokumenterar 

sina tankar, funderingar och strategier skriftligt. Medan talet försvinner finns alltid 

dokumentationen kvar som eleven kan återgå till vid senare tillfällen. Det bidrar till att samtal 

och diskussioner underlättas då eleverna har sin tanke nedskriven och samtidigt stärks 

elevernas lärande då de får formulera sina tankar i ord eller ritningar. 

 

Några respondenter anger att elevers skriftliga dokumentationer är användbara även för 

läraren som i efterhand kan se om eleven verkligen förstått det genomgångna ämnet. Eleven 

har sina anteckningar kvar och kan återgå till dem. 

Ord och begrepp 

Förmågan att förstå matematik hänger nära samman med språklig förståelse. Inom 

matematiken finns en hel del ord, termer och begrepp som kan förvirra eleverna. Vi anser att 

det är positivt om elever redan från början får möta matematiska begrepp och termer utan att 
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de är kopplade till krav om rätt eller fel då förståelse i matematik tar tid att bygga upp. För att 

det matematiska symbolspråket skall få en innebörd för eleverna bör det utgå från och länkas 

ihop med deras eget språk menar Ahlberg (2001, s.122f). Författaren skriver vidare om hur 

eleverna ska få en förståelse för vad olika matematiska termer och begrepp innebär. De måste 

få samtala i mindre grupper och tillsammans bygga en bro mellan det egna informella och det 

formella matematiska symbolspråket. Utifrån respondenternas svar har vi insett vikten av 

elevernas förståelse för begreppen för att de ska kunna beskriva, argumentera, diskutera och 

dra slutsatser av sina lösningar. 

 

Berggren & Lindroth (1997, s.25f) skriver att eleverna ständigt stöter på nya begrepp och 

uttryck. Ett sätt att befästa dessa är att låta eleverna använda sig av en loggbok där de samlar 

matematikord, begrepp, formler och annat som de tycker är användbart. Vi ser att på detta sätt 

får eleverna ett rikare språk och samtalen blir mer givande. Vi anser att lärare aldrig får ta för 

givet att eleverna kan och förstår alla uttryck. Författarna menar att det är viktigt att låta 

eleverna förklara matematikorden så att läraren ser att eleven förstår ordens innebörd.   

Ta tillvara på situationer utifrån elevernas vardag 

I vår undersökning har vi till vår glädje upptäckt att många av respondenterna anser att det är 

viktigt att ta tillvara på matematiken som finns runt omkring eleverna. De menar att när 

läraren är inställd på att hitta matematiska situationer så är de lätta att finna. Ahlberg (2001, s. 

50f) skriver att det finns en skillnad mellan ”skolmatematik” och ”vardagsmatematik” och att 

tidigare arbetssätt i skolan har inneburit att eleverna arbetat enskilt och att fokus har varit på 

att eleverna ska använda matematiska symboler. Utifrån våra respondenters svar ser vi att de 

arbetar med matematik på ett sätt där eleverna kan relatera uppgifterna till sina egna liv och 

då blir eleverna mer motiverade och engagerade. Skolverket (2000) skriver att ”Grundskolan 

har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer”. Vi anser att dagens samhälle och 

vardagsliv kräver en ökad kunskap och användning av matematik och att eleverna behöver 

förberedas inför framtidens val och beslut. 

 

Ahlberg (2001, s.50f) menar att när vi i vår vardag ställs inför ett problem som är svårt att 

lösa, tar vi hjälp av andra människor genom att diskutera med dem. Det som författaren 

skriver anser vi stämmer väl överens med våra respondenters tankar kring att kommunicera 

matematik. Flera av dem anger att det är viktigt att ta tillvara på tillfällen, aktuella händelser 

och elevers intressen i matematikundervisningen. Motivationen hos eleverna ökar när 

undervisningen knyter an till deras liv och omvärld. Ahlberg (2001, s.122ff) bekräftar detta 

när hon skriver att matematiken blir meningsfull för eleverna då matematiken knyts an till 

vardagslivet, deras erfarenheter och intressen. 

 

Pisaundersökningen (Skolverket, 2004, s.72) visar på betydelsen av intresse och motivation 

för inlärningen. Elever som är mer intresserade av matematik presterar i allmänhet bättre än 

de elever som är mindre intresserade. I Pisaundersökningen kan vi utläsa att elevers intresse 

för matematik i Sverige har ökat mellan åren 2000 och 2003 och detta ser vi positivt på. Vi 
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tror att elevers intresse för matematik kan öka ytterligare om fler lärare grundar sin 

undervisning utifrån sina elevers liv, intressen och erfarenheter. 

 

Våra respondenter gav många exempel på hur de använder sig av matematiken i vardagen. 

Flera använder sig av dagens datum och kopplar dessa tal och siffror till många olika 

matematiska uppgifter. Fruktstunden är också ett naturligt tillfälle att ta tillvara på. Då frukten 

delas i olika delar skriver en av respondenterna att samtal kring begrepp som hel, hälften, fler 

och färre kommer automatiskt. Vi anser att det är klokt att ta tillvara på det som finns omkring 

oss i vår vardag, det ger elever och lärare mycket mer än att enbart arbeta med påhittade 

problem. Detta kan vi konstatera efter att ha läst litteratur och våra respondenters texter.  

Par- och grupparbete 

Vi upptäckte ett mönster i våra respondenters svar där pararbete är det arbetssätt som utmanar 

elever mest. Det var intressant då vi i vår litteraturgranskning inte kunde urskilja att 

pararbeten skulle vara mer stimulerande för elever i matematikundervisningen än annat 

grupparbete. Respondenterna skriver att eleverna får i pararbete möjlighet att förklara för 

varandra hur de tänker och en av dem uttryckte det som att när eleverna får möjlighet att 

arbeta i par uppstår det nödvändiga ”mattesamtalet”. När grupperna blir större finns det en 

risk att inte alla elever blir delaktiga då det finns elever som gärna pratar och därmed kan ”ta 

över”. Alla får då inte komma till tals och diskussionstiden blir ojämnt fördelad.  

 

Wood (1999, s.193f) skriver att för att elever ska utveckla sitt språkbruk över det som 

vardagliga tal kräver, behöver barnen speciella kommunikativa erfarenheter och ett yttre stöd. 

Vi kan se att eleverna får möjlighet att utveckla detta i par, då båda eleverna får möjlighet att 

komma till tals och med läraren som ett stöd. Malmer (1999, s. 58) menar att vid de tillfällen 

då eleverna får möjlighet att kommunicera med varandra i mindre grupper eller parvis, ökar 

möjligheten till ett fördjupat lärande. Våra respondenter anger vikten av fungerande par där 

eleverna jobbar tillsammans och lär av varandra. Om dessa par inte fungerar är det lärarens 

uppgift att ändra om så att alla elever får komma till tals och ingå i fungerande grupper. 

 

Vygotskijs teorier handlar om att sociala grupperingar och kulturella aspekter har stor 

betydelse för hur samspelet fungerar i olika grupper (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000 s.78f). Författarna menar att om barn skall lösa uppgifter tillsammans är 

förutsättningarna bättre om deras åsikter och kunskapsnivå varken är för nära eller för långt 

ifrån varandras. De skriver vidare att Vygotskijs huvudtes är att barn lär bäst när de integrerar 

med andra mer kompetenta, då får båda parter vinning då den ena utmanas i att omformulera 

sin kunskap på nytt och den andra utvecklas i sin kunskap. Vi kan se utifrån respondenternas 

svar att flera av dem omsorgsfullt väljer ut dessa par som skall arbeta ihop. Lärarna följer 

noggrant arbetets gång och hur samarbetet fungerar, om det inte fungerar byter läraren 

grupper. Vi kan inte utifrån våra respondenters svar veta om de använder sig av Vygotskijs tes 

då de delar in eleverna i par och grupper. Flera respondenter har angett vikten av fungerande 

par och menar då att eleverna bör indelas utifrån var de befinner sig kunskapsmässigt.  
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I läroplanen står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 

och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” (Skolverket, 1994, s.12). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi inte 

sett så mycket av detta strävansmål i matematikundervisningen. Vi kan ana att det grundar sig 

i det Wood (1999, s. 311) skriver att lärare inte har skolat in sina elever eller tränat dem i den 

inställning och de färdigheter som behövs för att skapa ett effektivt grupparbete. De lärare 

som vi har haft förmånen att få texter ifrån har lyckats att få sina elever införstådda i hur ett 

gott samarbetsklimat fungerar. Wood (1999, s.311) menar att eleverna måste få reda på hur en 

effektiv diskussion går till, de behöver tränas i kommunikativa färdigheter och få möjlighet att 

diskutera målen med grupparbetet. 

Varierad undervisning 

Alla våra respondenter skriver om hur de låter sina elever samtala och diskutera i 

matematikundervisningen. Det finns dock flera som menar att en annan del i undervisningen, 

en något mindre del, är färdighetsträningen. De menar att fokus skall vara på att låta eleverna 

kommunicera matematik men att de också skall få tid till att färdighetsträna det som de lär sig. 

Färdighetsträningen kan ske enskilt i en ”mattebok”. Malmer (1999, s.29f) skriver att 

matematikundervisningen tidigare nästan helt utgått från ”matteboken” och att den har 

fungerat som en ”måttstock” för både lärare, elever och föräldrar. Då eleverna var tvungna att 

hinna räkna ut boken innan nästa termin fanns det ingen tid till samtal och diskussioner i 

matematikundervisningen.  

 

Vi anser att färdighetsträningen endast skall vara en del av undervisningen, den får inte ta 

över helt. Det är viktigt att undervisningen inte styrs utifrån ”matteboken”. Det är samtal, 

diskussioner och delaktighet som skall vara i fokus och färdighetsträningen blir då endast en 

del i arbetet. Självklart behöver eleverna träna sig på olika saker inom matematiken och vissa 

elever lär sig bäst genom att arbeta enskilt. I läroplanen (Skolverket, 1994, s.6) står det att 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” Därför anser vi att 

alla elevers olika inlärningsstilar måste tillgodoses i undervisningen. Det innebär att läraren 

inte helt kan ta bort det enskilda arbetet, liksom inte diskussioner och samtal kan plockas bort 

från undervisningen.  

 

Boström & Wallenberg (1997, s.15f) menar att det är nödvändigt för läraren att ha kunskap 

om olika inlärningsstilar för att alla elever ska ha samma villkor till lärande i skolan. 

Inlärningsstilarna som författarna tar upp är den visuella, den auditiva och den kinestetiska. I 

vår undersökning har vi inriktat oss på arbetssätt som främst har med den auditiva 

inlärningsstilen att göra. Det grundar sig i att dessa människor lär sig bäst genom samtal, 

diskussioner, ljud och musik. I våra respondenters texter kan vi läsa om många arbetssätt som 

strävar efter att få eleverna att kommunicera matematik, men vi kan också avläsa en varierad 

undervisning som möter elevers olika inlärningsstilar. Dunn (2001, s.8) skriver att vissa elever 

lär sig på många olika sätt medan andra endast har förmågan att koncentrera sig i en och 
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samma inlärningsstil. Om läraren har med denna tanke i den didaktiska planeringen anser vi 

att det finns möjlighet till stor inlärningspotential hos eleverna. 

 

Engström, Engwall & Samuelsson (2007, s.47) menar att det är viktigt att eleverna möts av en 

varierad undervisning. Om eleverna möts av ett alltför ensidigt arbetssätt, exempelvis enskilt 

arbete i en ”mattebok”, finns det en risk för att elevernas matematikkunnande begränsas till 

lärobokens presentation av ett visst innehåll. Författarna menar vidare att eleverna behöver få 

möta samma slags innehåll vid flera tillfällen och på olika sätt så att det matematiska 

innehållet blir synligt för dem. I läroplanen (Skolverket, 1994) står det att ”skolan skall främja 

elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer” (s.8). 

 

Alla våra respondenter nämner arbetssätt där alla elever får känna sig delaktiga och 

betydelsefulla. Eleverna får lösa problem genom att diskutera och samtala, de får spela spel, 

de får rita och skriva, de får göra uppskattningar, de får praktisera matematik på många olika 

sätt och de får träna sina färdigheter. På detta sätt får eleverna möta ett visst innehåll på 

många olika sätt och vid flera olika tillfällen. Det matematiska innehållet blir på så sätt synligt 

för dem och de kan använda sig av olika strategier vid olika tillfällen. De tränar upp sitt 

matematiska tänkande och utvecklas i sina matematiska kunskaper. 

 

Engström, Engwall & Samuelsson (2007, s. 47) menar att eleverna behöver möta samma slags 

innehåll på olika sätt och vid flera tillfällen så att det matematiska innehållet blir synligt för 

dem. Här kan vi se att spelen fyller en viktig funktion. Då eleverna arbetar med till exempel 

tiotalsövergång får de möjlighet att praktiskt och i samtal öva sig i det med ”växlingsspelet”, 

där eleven växlar pengar. Ytterligare ett sätt att öva sig i detta är att ha en affär i klassrummet 

där elever får köpa saker av varandra och dessutom träna sig i huvudräkning och att hantera 

pengar. 

 

Watson & Mason (2006, s.91ff) menar att matematiken rymmer många komplicerade aspekter 

så som emotionella, sociala och kognitiva komponenter. För att eleverna skall få en förståelse 

för det aktuella området måste dessa komponenter finnas med i undervisningens utformning. I 

samtalet ser vi att alla dessa komponenter tillgodoses. Utifrån det sociala samspelet utvecklas 

elevernas kognitiva tänkande då de i samtalet får ta del av varandras kunskaper och sporrar 

varandra till en vidare förståelse. Då eleverna får möjlighet att samtala kring matematik i en 

grupp utvecklas de samtidigt emotionellt då de får tillgång till varandras tankar och känslor i 

ämnet. Vi anser att det är lärarens uppgift att skapa ett öppet och positivt klimat i klassrummet 

där matematik är det centrala och där undervisningen är varierad. 
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Metoddiskussion 

Vår förhoppning, innan vi startade vår undersökning, var att få in texter som var målande och 

beskrivande där vi skulle få en stor inblick i hur våra utvalda lärare arbetar kring att 

kommunicera matematik. Denna förhoppning uppfylldes och vi fick ta del av många 

beskrivande texter med ett stort djup.   

 

Vi fann metoden selfreport mest lämplig till det vi ville undersöka, då syftet med studien är att 

ta del av lärares tankar, arbetssätt och erfarenheter kring att kommunicera matematik. 

Selfreport möjliggör att forskaren kan tillfråga ett stort antal personer, geografiskt spridda 

över landet och på kort tid få in omfattande svar.   

Eftersom vår strävan var att få in ett så omfattande material som möjligt att utgå från i 

undersökningen anser vi att fördelen med selfreport var att respondenterna fick god tid på sig 

att skriva ner sin kunskap utifrån frågeställningarna. Som nämnts tidigare anser vi att detta i 

sin tur bidrog till berättelser med innehåll och djup. Nackdelen med selfreport i jämförelse 

med intervju kan vara att man inte har samma chans att ställa följdfrågor till respondenten vid 

eventuella tveksamheter.  

 

Från början var vi osäkra på om vi skulle få in tillräckligt många svar att basera 

undersökningen på, eftersom vi aldrig använt oss av metoden innan. Trots att vi inte träffat 

majoriteten av respondenterna personligen utan enbart kontaktat dem via email och brev fick 

vi in många gedigna texter med för oss viktig kunskap.  

Egna slutsatser och didaktiska konsekvenser 

I vår undersökning har vi besvarat vårt syfte som är att undersöka hur lärare arbetar för att ge 

varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 

situationer.  Vi har tagit del av hur de utvalda lärarna utformar sin matematikundervisning och 

fått kunskap i vilka arbetssätt som är användbara då vi vill få igång samtal elever emellan där 

alla är delaktiga.  

 

Genom att vi funnit generella drag i våra respondenters texter kan vi finna likheter i hur de 

arbetar kring att kommunicera matematik. Vi har förstått hur viktigt det är att ta tillvara på 

matematiken i elevernas vardag och de naturliga situationer som uppstår i skolan. Vi har 

upptäckt hur avgörande lärarens roll är i elevernas lärande kring matematik och att lärarens 

inställning påverkar elevernas motivation. Lärarens förmåga att vägleda eleverna i deras 

samspel är avgörande för hur samtalsklimatet i klassen blir. Det är av stor betydelse hur 

läraren tänker didaktiskt kring sin matematikundervisning om eleven skall nå målen i 

kursplanen för matematik. 

 

Resultatet i vår studie har en stor betydelse för oss i vår kommande roll som lärare och i vår 

matematikundervisning. Vi har lärt oss att ta tillvara på matematiken runt omkring eleverna 

och göra undervisningen meningsfull för eleverna. Det är vårt ansvar som lärare att ha en 
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positiv inställning till matematik och visa eleverna att matematik är mycket mer än att endast 

räkna enskilt i ”matteboken”. Vår uppgift är att skapa ett öppet och tillåtande klimat där alla 

elever får komma till tals och där vi visar att allas bidrag till samtalet är viktiga. Vi vill 

vägleda eleverna i deras samtal och visa på att det finns olika strategier för att lösa problem 

och att olika sätt att tänka berikar matematikundervisningen. Genom att vara goda förebilder 

och ha positiva förväntningar på eleverna ger vi dem en större möjlighet att lyckas i 

matematikundervisningen. 

Förslag till vidare forskning 

Vi har utifrån vår undersökning konstaterat att det går att kommunicera matematik i 

matematikundervisningen. Vi undrar hur det kommer sig att de lärare vi mött under vår egen 

skoltid och verksamhetsförlagda utbildning inte arbetat på detta sätt eftersom det finns med 

som mål i styrdokumenten. Vårt förslag till vidare forskning är att ta reda på hur det kommer 

sig att flera lärare ej aktivt arbetar med att kommunicera matematik med sina elever. Vidare 

undersökning kan vara att ta reda på hur processen ska gå till för att fler lärare ska använda 

sig av samtal och delaktighet i sin matematikundervisning.   

Tack till 

Vi vill tacka våra respondenter för den tid som de lagt ner för att svara på våra frågor och för 

innehållsrika texter. Vi vill tacka vår engagerade handledare Mikael Borke vid Högskolan i 

Borås för fint samarbete och snabba svar på våra frågor och funderingar.  

Vi har delat på ansvaret för undersökningen och vi står för helheten tillsammans. Vi har 

gemensamt diskuterat och analyserat vårt undersökningsmaterial och varit överens i alla 

beslut. Alla har bidragit till arbetet med uppsatsen lika mycket och samarbetet har varit gott. 
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Bilaga  

Alingsås den 10 oktober 2008 

 

Hej! 

Vi är tre lärarstuderande från Alingsås som läser vid högskolan i Borås. Vår inriktning är 

grundskolans lägre åldrar, F-5 med inriktning på svenska, matematik och engelska. Vi läser 

vår sista termin och ska nu påbörja vårt examensarbete. Vi är intresserade av matematik och 

vill fördjupa oss inom ämnet med fokus på kommunikation. Vårt syfte är att undersöka hur 

lärare i grundskolan arbetar för att ge varje enskild elev möjlighet att kommunicera matematik 

i meningsfulla och relevanta situationer.  

Vi är intresserade av att ta del av din kunskap inom området kommunicera matematik. Det 

skulle vara till stor hjälp för oss om du vill hjälpa oss i vår undersökning genom att svara på 

några frågor.  

Ett av strävansmålen i matematik är ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter 

att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande”.  

1. Hur utformar du din undervisning över tid så att eleverna ges möjlighet att 

kommunicera matematik? Ge några exempel.  

 2. Hur gör du för att få igång ett samtal i matematik, elever emellan, där alla är 

delaktiga? 

För att vi skall kunna behandla dina svar är vi tacksamma om du skickar ditt svar till oss 

senast den 24 oktober.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på email  S051502@utb.hb.se 

 

Tack för att du tar dig tid och medverkar, din kunskap är till stor hjälp för oss. 

 

Vänliga hälsningar 

Sara Andersson 

Gisela Eriksson 

Elisabeth Walderstedt 
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