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”Differens, alltså skillnaden” 

- En kvalitativ undersökning av hur mellanstadielärare använder det matematiska 

språket klassrummet. 
  

 
 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur begrepp synliggörs i 

matematikundervisningen samt hur lärare ger sina elever tillfälle att arbeta muntligt med 

matematik i undervisningen.  

 

Detta undersöks genom fyra stycken observationer av två mellanstadielärare, två 

observationer i en årskurs fyra och två observationer i en årskurs fem. Under 

observationerna görs anteckningar i ett observationsschema. Dessa scheman bearbetas 

först av ansvarig observatör för att sedan analyseras av båda observatörerna.  

 

Bearbetning och analys sker utifrån tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet, vilket visar att lärare ibland använder sig av vad vi i denna 

forskningsstudie kallar för korrekta matematiska begrepp tillsammans med inkorrekta 

matematiska begrepp.  

 

Homonymer, ord som stavas likadant och uttalas likadant, används på ett sätt där de inte 

utvecklas vidare av läraren. Lärarna som observeras ger också eleverna tillfällen att 

kommunicera matematik med varandra, men på olika sätt beroende på vilken årskurs 

lärarna undervisar i.  

 

 

Nyckelord 
Kommunikation, matematiska begrepp, sociokulturellt perspektiv och språk. 

 

Tack 
Vi vill tacka de lärare som vi har fått äran att observera under våra empiriska 

undersökningar, tack för att vi fick besöka era klasser och ta del av era lektioner. 
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1 Inledning 
Liksom det svenska språket är det matematiska språket ett språk för sig. Matematiken 

består av egna ord och begrepp som endast används inom detta område. Undersökningar 

visar att det som skiljer matematikens språk, från exempelvis svenska, är att elever 

generellt har större svårigheter att förstå matematikens språk (Malmer, 2002). Detta 

gäller alla elever och inte enbart de som redan befinner sig i svårigheter (Malmer, 2002; 

Löwing, 2004). Dessa muntliga svårigheter är också något vi har noterat under 

praktikperioder och vikariat. Kan detta beror på att elever inte är vana vid att muntligt 

kommunicera matematik, varken i skolsammanhang eller i deras vardag?  

 

Skolverkets läroplan menar att skolans undervisning ska ge eleverna “förutsättningar att 

utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet” (Skolverket, 2016:55). Denna begreppsförtrogenhet är grunden för att 

undvika missförstånd och därmed de språkliga svårigheter som eleverna kan möta inom 

matematik (Löwing, 2004). Vi är medvetna om att det matematiska språket kan 

uttryckas på många sätt, exempelvis skriftligt, symboliskt och bildligt, men vi ämnar att 

fokusera denna studie på det muntliga språket (Sterner, 2015). Därför frågar vi oss hur 

det matematiska språket, genom begrepp, används muntligt av lärare i undervisningen. 

Detta för att i våra framtida yrkesroller kunna möta eleverna på bästa möjliga sätt i 

samtal inom matematik. 

  

I denna studie kommer vi att utgå från termen matematiska begrepp och även om dess 

användbarhet. Vi har utifrån ordet begrepp kategoriserat detta i två olika riktningar, 

varav det ena är korrekta matematiska begrepp medan det andra är inkorrekta 

matematiska begrepp. Exempel på detta är skillnaden mellan det matematiskt korrekta 

begreppet addera gentemot begreppet plus, som inte är en korrekt benämning av 

räknesättet. Denna indelning har gjorts utifrån vår uppfattning av tidigare forskning av 

Riesbeck (2008) samt Löwing (2004), som har fått oss att tänka på hur lärare använder 

begrepp och kommunikation i den matematiska undervisningen.  

 

En djupare förståelse krävs för att eleverna ska använda sig av korrekta matematiska 

begrepp i samtal med varandra (Riesbeck, 2008; Löwing, 2004). Vikt läggs därför på 

lärarens användande av korrekta begrepp i matematikundervisningen likväl som att 

använda olika representationsformer för att förstärka elevernas begreppsförståelse 

(Häggblom, 2013). Elevernas vardagsspråk måste nämligen under matematiken 

omvandlas till ett matematiskt språk med korrekta begrepp, dels för att vidareutveckla 

kommunikationsförmågan, men även för att uppnå kraven för betyg E i ämnet 

matematik i årskurs 6 (Skolverket, 2016). 

 

Vi vill i denna studie undersöka den matematiska kommunikationens möjligheter och 

förhoppningsvis komma fram till ett resultat som kan inspirera och vara användbar för 

verksamma lärare, likväl som lärarstudenter. Vi kommer därför att undersöka hur 

språket används genom observationer inom matematikundervisningen för att 

förhoppningsvis nå en djupare förståelse kring detta. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder sig av matematiska 

begrepp i sin undervisning. Vi ämnar även undersöka om, och i så fall hur, läraren ger 

sina elever tillfälle att kommunicera matematik muntligt i undervisningen. 

 

1.2  Frågeställningar 

• Hur synliggörs användandet av matematiska begrepp av läraren i 

undervisningen? 

• På vilka sätt ger läraren sina elever tillfälle att kommunicera matematik muntligt 

i  undervisningen? 
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2 Litteraturbakgrund 
Nedan följer en litteraturbakgrund som är baserad på sekundärlitteratur och tidigare 

forskning, där vi belyser begreppens roll för en god kommunikation i undervisningen. 

Matematikens alla begrepp har delats upp i två olika grupper, matematikord samt 

homonymer. Anledningen till grupperingen är på grund av olika aspekter som kan leda 

till att eleverna inte förstår ett begrepps innebörd. 

2.1 Begrepp för kommunikation 

Språket inom matematik måste hålla en god kvalitet för att lärare och elever ska kunna 

möta varandra i ett samtal, där båda parter har en jämlik förståelse i konversationen 

(Riesbeck, 2008). Lärare måste alltså bistå som språkliga förebilder för att eleverna ska 

kunna utveckla en jämlik kommunikation. Förutom att vara språkliga förebilder är det 

även viktigt att lärare ställer bra frågor till eleverna, och få dem att ställa frågor tillbaka, 

för att skapa en jämlik kommunikation (Jensen, 2012). Löwing (2004) och Norén 

(2010) lyfter fram lärarens matematiska språk som en avgörande faktor för att 

kommunicera det matematiska innehållet på rätt sätt till eleverna. Norén (2010) 

framhäver språkutveckling inom alla ämnen som en gynnande faktor för 

kommunikation, och inom matematiken betyder det att lärare bör fokusera på de 

matematiska begreppen för att öka kommunikationen. Lärare bör därför arbeta 

språkutvecklande för att stärka begrepp och kommunikation (a.a).  

Lärare bör även vara entydiga och konsekventa i sitt användande av matematiska 

begrepp eftersom detta underlättar för de elever som är i matematiska svårigheter 

(Löwing, 2004). Förutom hjälp till att uppnå förståelse av begrepp bidrar även det 

konsekventa användandet till en långsiktig förtrogenhet hos eleverna. Eleverna hör 

korrekta begrepp och imiterar dem vilket i sin tur leder till en ökad kommunikativ 

förmåga inom matematik (Löwing,2004; Sterner, 2015). 
 
2.1.1 Matematikord 

De begrepp som är typiska inom matematiken har Malmer (2002:49) valt att kalla för 

“matematikord”. Dessa begrepp är ord som sällan används i vardagliga sammanhang, 

utan är främst förekommande inom matematikundervisningen. Det finns flera hundra av 

dessa ord, såsom addition, differens, täljare, kvadrat med flera (a.a). Den kritiska 

aspekten med dessa begrepp är att de inte används i elevernas vardagliga sammanhang, 

och de ser därför inte något syfte med att lära sig dessa. Begreppen “tillhör skolan, inte 

verkligheten” (Malmer, 2002:46). Risken finns att matematikorden därför förenklas av 

läraren för att “underlätta” för eleverna i undervisningen (Häggblom, 2013:46). Detta 

bidrar dock inte till en utveckling av det matematiska språket, utan eleverna fortsätter att 

kommunicera matematik utifrån deras vardagsspråk. Detta bidrar i sin tur inte till någon 

djupare förståelse i matematiken. Vardagsspråket måste därför formas om till ett 

matematiskt språk, vilket även forskning styrker (Riesbeck, 2008). Att vara trygg i 

användandet av begrepp betyder att eleven måste förstå begreppens innebörd men även 

kunna sätta de korrekta begreppen i ett sammanhang. Lärarens kommunikativa roll är av 

största vikt för att hjälpa eleverna i deras utveckling då vardagsspråket är något som 

man “växer in i”, men det matematiska språket måste “skolas in” (Riesbeck, 2008). 

Denna inskolning måste få ta tid, eftersom språket uttvecklas med elevens mognad 

(Lindström & Pennlert, 2012).  



  
 

4 

2.1.2 Homonymer 

Den andra begreppsgruppen i denna studie går under namnet homonymer. Denna grupp 

innebär att två eller flera ord sammanfaller fonematiskt (ljudmässigt) och grafematiskt 

(skriftmässigt) (Dahllöf, 1999). Inom matematiken finns det därför begrepp som 

eleverna kan associera till sin vardag snarare än till den matematiska betydelsen. Detta 

är ett problem, eftersom eleverna kan bli förvirrade av begreppen och missuppfattningar 

kan då ske (Löwing, 2004). I denna studie har vi valt att granska homonymer utifrån det 

svenska språket där några homonyma begrepp inom matematiken exempelvis är 

“högtalarens volym, förlängning av bråk eller en godtycklig punkt” (Löwing, 2004:118). 

Andra språk än svenska ger troligtvis andra homonyma problem inom matematiken. 

 

2.2 Verklighetsanknytning 

“Det är genom individens personliga verklighet som den tillägnar sig begreppen och ger 

dem mening” (Riesbeck, 2008:45). Men hur utvecklar lärare elevers begreppsförmåga? 

Häggblom (2013) menar att flera representationsformer krävs för att utveckla 

begreppsförmågan, varav verklighetsanknytning är en representationsform. De övriga är 

konkret modell, bildmodell, symboler och språk (a.a). Dessa fem representationsformer 

belyser olika tillvägagångssätt att närma sig ett begrepp för att till slut få en 

begreppsförtrogenhet (a.a). I processen att förstå ett begrepp utgör språket, liksom 

verkligheten, därför en femtedel var. Synliggörandet av begrepp i undervisningen kan 

därmed ske på fler sätt än enbart muntligt. Lärarens fokus i elevernas begreppsinlärning 

bör därför även vara verklighetsanknytning likväl som användandet av matematiska 

begrepp. Genom att verklighetsanknyta återkopplar man de matematiska begreppen till 

elevernas vardagliga situationer, och därmed till något som eleverna är bekanta med 

(Riesbeck, 2008). 

 

Anledningen till att elever främst associerar till sin vardag är för att matematiken 

upplevs som mer abstrakt (Karlsson & Kilborn, 2015). Forskning visar att eleverna 

måste upptäcka mönster vid användandet av olika begrepp för att hålla isär vilket språk 

som används i vardagen och vilket språk som används vid ett matematiskt samtal 

(Riesbeck, 2008; Lo, 2012). Av denna anledning krävs det desto mer av läraren för att 

utveckla elevernas begreppsförståelse, och framförallt för att få den mångsidig 

(Häggblom, 2013). Häggblom (a.a) betonar att denna mångsidiga begreppsförståelse 

därför kräver att läraren använder sig av olika representationsformer, för att utveckla 

förståelsen av både matematikord och homonymer. 

  

2.3 Sammanfattning av litteraturbakgrund 

Det är viktigt att en lärare tänker på hur han eller hon använder sitt språk i matematik 

eftersom de ska vara förebilder för eleverna. Elevernas begreppförståelse kan ibland tas 

för givet av läraren och då sker en miss i kommunikationen vilket kan leda till 

motivationssvårigheter hos eleverna (Löwing, 2004; Sterner, 2015). För att lättare 

kunna förstå vad det finns för olika typer av begrepp inom matematiken har en 

indelning skett i denna forskningsstudie efter inspiration av bland annat Häggblom 

(2013). Dessa indelningar är matematikord och homonymer. I detta avsnitt har 

verklighetsanknytningen behandlats och lyfts fram som en viktig faktor vid elevers 

begreppsinlärning. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Vygotskijs sociokulturella perspektiv, 

då matematikens kommunikationsförmåga främjas genom att använda korrekta begrepp. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kommer den proximala utvecklingszonen att 

belysas, följt av kommunikationsförmågan.  

   
3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs kompensation för behaviorismen som är 

den syn som dominerande under 1900-talets början, kring hur människan utvecklas 

kognitivt (Säljö, 2014). Han anser att behaviorismen är otillräcklig för att beskriva 

lärande och utveckling hos människor och skapade därför ett perspektiv där detta får stå 

i centrum genom socialt samspel och kommunikation (a.a). Det sociala samspelet är en 

av de främsta delarna i Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Hwang & Nilsson, 2011). 

Det sociala samspelet innebär, i detta perspektiv, att man lär av varandra genom att dela 

med sig av erfarenheter och kommunicera med varandra. Denna typ av 

matematikundervisning ska också enligt forskning främja elevens individuella förståelse 

av matematik (Sterner, 2015). Vygotskij anser även att Piagets kognitiva perspektiv inte 

tillräckligt framhäver människans utveckling då det kulturella sammanhanget också 

spelar en stor roll i kunskapsutvecklingen (Hwang & Nilsson, 2011). 

 
I det sociokulturella perspektivet använder sig människan av två olika verktyg, det 

språkliga eller det materiella, för att kunna skapa sig en förståelse av sin omvärld (Säljö, 

2014). Det är det språkliga verktyget som kommer att belysas i denna forskningsstudie. 

Säljö (2014:301) synliggör vikten av språket i det sociokulturella perspektivet genom 

citatet: “Vygotskij refererar till språket som redskapens redskap.” Även barns behov av 

stöd, som det sociokulturella perspektivet lyfter för att människan ska kunna utvecklas, 

är en viktig del i den teoretiska utgångspunkten (Hwang & Nilsson, 2011).  
  
3.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij anser att barn besitter kunskap redan innan de kommer i kontakt med skolans 

värld. Han är mycket bestämd i sina åsikter kring att läraren måste möta eleverna där de 

befinner sig kunskapsmässigt för att skapa en meningsfull undervisning (Kinard & 

Kozulin, 2012). Mötet mellan de vardagsbegrepp som eleverna redan kan och de 

vetenskapliga begrepp som läraren introducerar bidrar till en “komplex interaktion” i 

elevens tänkande (a.a). Det är därför viktigt att som lärare möta eleverna i denna 

interaktion, för att nå ny språklig kunskap. 

 

 

 

       Vad kan eleven  

          utan hjälp? 

 

 
Figur 1: Den proximala utvecklingszonen utifrån inspiration av Säljö (2014).  

              Figuren är gjord av Ida Robertsson & Caroline Svensson (2017).  
   

Detta klarar eleven 

inte just nu. 

Utvecklingszon, 

Vad klarar eleven med 

hjälp? 
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I undervisningen bör läraren utgå från elevens aktuella kunskapsnivå vid planering av 

undervisning då detta är den nivå eleverna behärskar (Säljö, 2014). I den gröna zonen 

behöver inte eleven någon hjälp av läraren för att lösa de uppgifter som ges i 

undervisningen. Vygotskijs tankar om hur kunskap lärs in och förvaltas gör honom 

kritisk till att göra IQ-test på barn, då han menar att de testerna endast gäller vid detta 

tillfälle. Testerna säger ingenting om vad barnen kommer att ha för kunskaper i 

framtiden (Kinrad & Kozulin, 2012). Elevens nuvarande kunskapsnivå representeras av 

den gröna delen i figur 1. 

 

Den proximala utvecklingszonen, som är gulmarkerad i figur 1, är enligt Vygotskij den 

zon där eleven får utveckla sina tankar och färdigheter, men för att nå denna utveckling 

krävs det av eleven att ta ett eget ansvar för sitt lärande (Hwang & Nilsson, 2011; 

Kinrad & Kozulin, 2012). För att eleven ska kunna utveckla sina kunskaper i denna zon 

behövs en mer erfaren person för att utmana de kunskaper som eleven redan behärskar. 

Det innebär att eleven har nått ett stadium där han eller hon inte kan utvecklas på egen 

hand, utan behöver expertis för att nå målet att hela tiden tänka framåt på framtida 

kunskap (Vygotskij, 1999). 
 
Den röda zonen representerar framtiden, den kunskap man vill uppnå, och är därför en 

nivå man aldrig kan nå utan att gå igenom den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014). Denna kunskap är för närvarande för avancerad för eleven att förstå, men inte 

omöjlig, då man med hjälp av utvecklingszonen kan utmana svårigheten i den röda 

zonen för att tillslut bemästra den. Kunskapen blir då befäst och förs över till den gröna 

zonen i elevens lärande. De tre zoner som presenteras ovan i figur 1 är därför en 

demonstration på det livslånga lärandet. 

  
3.1.2 Kommunikationsförmågan, utifrån det sociokulturella perspektivet 

I 2011 års läroplan, under ämnet matematik, nämns fem olika förmågor; 

problemlösnings-, begrepps-, räkne-, resonemangs- samt  kommunikationsförmågan 

(Skolverket, 2016). Dessa förmågor ska användas i undervisningen för att nå de 

kunskapsmål som är satta, dock bör man som lärare även vara medveten om deras 

komplexitet. För att eleverna ska uppnå ett matematiskt kunnande, generellt, behöver de 

vara förtrogna med alla fem förmågor (Häggblom, 2013). Komplexiteten betyder dock 

att förmågorna hör ihop och därför påverkar varandra. Begreppsförmågan och 

kommunikationsförmågan är, som matematiska förmågor, nära sammankopplade och 

därför relevanta för denna forskningsstudie (a.a).    

 “Elevernas muntliga [och skriftliga] språkanvändning uppmuntras i avsikt att 

 hjälpa eleverna att utveckla och synliggöra sin förståelse för matematiska begrepp” 

 (Häggblom, 2013:43). 
 

Kommunikationsförmågan är utifrån det sociokulturella perspektivet baserad på ett 

socialt samspel. Häggblom (2013) menar att genom användandet av ett muntligt 

matematiskt språk, förstår och befäster eleven de matematiska begreppen, se citat ovan. 

Utifrån elevernas förståelse av matematiska begrepp främjas sedan den kommunikativa 

förmågan eftersom eleverna blir förtrogna med begreppets betydelse. Vygotskij 

framhäver resultatet av en god begreppsförtrogenhet då man blir bekväm med att 

använda ord, och kommunikationen gynnas: “Ordet är nästan alltid redo när begreppet 

är klart” (Vygotskij, 1999:257). Man kan därför se att begreppen förstärker 

kommunikation, men även att kommunikation befäster begreppen. 
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3.2 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som kommer att genomsyra denna forskningsstudie är 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv, då det sociala samspelet är av betydelse i 

elevernas matematiska inlärningsprocess (Häggblom, 2013). Genom det sociala lär sig 

eleverna att kommunicera på ett matematiskt språk, baserat på de korrekta matematiska 

begrepp som för tillfället behövs (Sterner, 2015). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kommer därför även den proximala utvecklingszonen att belysas, där 

lärarens roll som förebild poängteras i avsikt att utmana elevens nuvarande 

kunskapsnivå. 
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4 Metod 
Följande avsnitt kommer att beskriva valet av metod för denna forskningsstudie, följt av 

en motivering kring de lärare som kommer att delta i observationerna. Därefter 

presenteras de etiska övervägande som vi har behövt ta hänsyn till under arbetets gång. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av de observationer som har gjorts. 
 

4.1 Kvalitativ metod 

Vid uppstarten av en forskningsstudie måste forskaren bestämma sig för en inriktning 

som den ska ta, och i grunden handlar det om att hitta den forskningsstrategi som 

lämpar sig bäst för varje specifik forskning (Denscombe, 2016). Antingen väljer man att 

arbeta med kvantitativa metoder för att nå svaret på sina frågeställningar, där forskaren 

hamnar långt ifrån objektet/n som ska studeras exempelvis enkäter (a.a). Forskaren kan 

också välja att komma närmare objekten och välja den kvalitativa vägen för att nå ett 

resultat. Kvalitativa forskningsmetoder har igenkänningsfaktorn att karaktärisera något 

och på det sättet beskriva ett sammanhang eller ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). 

Denscombe (2016) beskriver även att den kvalitativa inriktningen lämpar sig då 

forskaren har som avsikt att använda sig av till exempel intervjuer och observationer 

som metoder. Då syftet med denna forskningsstudie var att granska lärares 

begreppsanvändning, valde vi oss av den kvalitativa inriktningen och dess observerande 

metod. Anledningen till detta var att observationer visar det sociala samspelet mellan 

lärare och elever, vilket ansågs relevant för våra forskningsfrågor. I denna studie kan de 

kvalitativa metoderna bidra till en tillförlitlighet som enkäter inte kan bidra med. 
  
Deduktiv forskning utgår från en abstrakt teori för att sedan skapa en slutsats baserad på 

empiri (Allwood & Eriksson, 2017). I denna forskningsstudie granskades olika 

premisser för att forma en konkret slutsats, därför kan studien ses som en deduktiv 

forskning. 
 

4.2 Urval  

De lärare som valdes ut för att deltaga i observationerna var verksamma på skolor vi har 

varit i kontakt med tidigare. Urvalet kan därför kallas för ett bekvämlighetsurval, detta 

behöver dock inte ses som negativt då den tidigare kontakten betyder att det finns ett 

förtroende från både lärarnas sida samt observatörernas (Denscombe, 2016). Vi som 

observatörer valde att observationerna skulle ske i två olika kommuner, något som 

förhoppningsvis kunde ge en lite bredare synvinkel för analys. 
  

 “En elev under det femte skolåret läser kanske en miljon ord per år; av dessa kan  

omkring 20 000 vara helt okända för eleven.  Det är bland annat sådana erfarenheter  

som gör att ordförrådet växer” (Hwang & Nilsson, 2011:266). 
  

Även årskurserna var olika beroende på vilken lärare som observerades, en lärare var 

verksam i årskurs fyra medan den andra var verksam i årskurs fem. Valet av att 

observera hur en lärare använder sig av begrepp i en årskurs fem blev enkelt efter 

inspiration från citatet ovan. Observationer i årskurs fyra blev därför aktuellt då en 
diskussion kring hur begreppsanvändning kan skilja sig åt mellan de olika årskurserna 

fördes mellan observatörerna. 
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4.3 Etiska övervägande  

Även om observationerna genomfördes i en undervisningsmiljö, skickades inga 

formulär ut till elevernas föräldrar för godkännande. Anledningen var för att fokus 

endast låg på läraren och hur dennes kommunikation till eleverna skedde. Dock fick 

lärarna ett missivbrev med information om vad som gällde, se bilaga 1. Syftet med ett 

missivbrev är dels att motivera lärarna, men även för att alla deltagare ska få samma 

information (Patel & Davidson, 2011). Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav belystes i 

missivbrevet, då lärarna fick ta del av deras egen medverkan i examensarbetet för ett 

godkännande. Innan detta missivbrev delades ut hade vi dock pratat med lärarna och fått 

ett muntligt godkännande för deras deltagande. 

 

I missivbrevet poängterade vi även anonymiteten, då varken namn eller lärarnas 

arbetsplatser namnges i denna forskningsstudie. Denscombe (2016) betonar att 

figurerade namn ska användas för att garantera total anonymitet. Istället för lärarnas 

namn används därför lärare 1 samt lärare 2. Även de två kommuner som lärarna var 

verksamma i förblir anonyma, för att garantera anonymiteten.  

Observationerna skedde utan att meddela de olika lärarna om det direkta syftet för 

observationen, då medvetenheten om syftet med största sannolikhet kunde påverka 

resultatet. Vetenskapsrådet framhäver det relevanta i att informera de berörda om syftet, 

men även att ”Den information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad” (2002:7). 

Lärarna fick därför informationen om att observationens syfte var granskning av hur 

begrepp och kommunikation skildras i matematiska genomgångar, men inte att det var 

korrekta och inkorrekta begrepp som stod i fokus. 
 

4.4 Genomförande 

Fyra övergripande observationer skedde på två olika skolor, där varje observatör 

observerade två lektionstillfällen på varsin skola. Under dessa två lektionstillfällen var 

det samma lärare som observerades. Varje observation gjordes därför av endast en 

observatör, men ett observationsschema fylldes i för att möjliggöra gemensamma 

analyser i efterhand, se bilaga 2. Observationsschemat strukturerades efter diskussion 

mellan observatörerna. De begrepp som inkluderades från början var därför begrepp 

som observatörerna trodde kunde vara vanligt förekommande, men plats för andra 

begrepp lämnades för att fyllas i under observationernas gång. 
  
Matematiklektionernas genomgångar hade inget krav på något specifikt matematiskt 

område, utan lärares vardagliga användning av begrepp stod i fokus oavsett område. 

Begrepp och tillfällen för kommunikation var de två områden som granskades under 

observationerna, utifrån de två frågeställningarna. 
 
Under de fyra observationerna satt observatörerna längst bak i klassrummen. Någon 

utförligare kommunikation mellan observatörerna och de lärare som observerades 

skedde varken före eller efter observationerna. Den enda information som de båda 

observatörerna fick i förväg var vilka matematiska områden som skulle behandlas under 

de fyra observationerna. 
  
4.4.1 Observation 1 

Den första observationen genomfördes under samma dag, på de två olika skolorna. Den 

första lektionen med lärare 1 varade i 40 minuter. Lärare 1 började lektionen med att 

förklara för eleverna vad ett examensarbete innebär och klargjorde även tydligt för 
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eleverna att observatören var där i roll som student och inte lärarvikarie eller 

elevassistent. Därefter fortsatte han med att introducera stapeldiagram på smartboarden 

genom att visa flertalet diagram som hade olika betydelser. Lärare 1 ställde frågor till 

eleverna som de fick besvara i helklass, exempelvis “vad visar det här 

stapeldiagrammet?”. Efter ett antal exempel fick eleverna två och två diskutera vad 

stapeldiagrammet på smartboarden hade för syfte. Lärare 1 rörde sig konstant i 

klassrummet vid diskussionerna och mötte eleverna i deras diskussioner om frågetecken 

uppstod. Lektionen avlutades med en muntlig sammanfattning av läraren. 
  
Även lärare 2 började sin 50 minuter långa matematiklektion med att presentera 

observatören, som för tillfället var obekant för eleverna. Hemsidan elevspel.se 

introducerades därefter på smartboarden och klassen fick gemensamt lösa några av 

dessa tal i form av handuppräckning. Talen som visades var från det matematiska 

området “decimaltal”. De resterande 40 minuterna tillbringades därefter i halvklass, 

varav den ena halvan av klassen fick sitta i korridoren och den andra i klassrummet. De 

elever som satt ute i korridoren fick spela ett spel, som handlade om tiondelar och 

hundradelar. Den del av klassen som satt kvar i klassrummet skulle fortsätta arbeta 

självständigt i läroboken, efter ytterligare en liten repetition på tavlan. Efter 20 minuter 

flyttade eleverna från korridoren in till klassrummet och bytte plats med de eleverna. 

Lektionen avslutades med en kort sammanfattning i helklass. 
 
4.4.2 Observation 2 

I början av den 70 minuter långa lektionen gick lärare 1 igenom med eleverna hur 

vädret skulle bli den kommande veckan. Lärare 1 gick sedan igenom veckans läxa med 

eleverna som skulle träna dem på matematiska uppställningar inom addition och 

subtraktion. Ungefär 20 minuter in i lektionen började lärare 1 prata om de olika 

talsorterna och bjöd in eleverna till att kommunicera kring dessa genom att ställa frågor. 

Därefter fick eleverna göra egna enhetstabeller och under aktiviteten gick lärare 1 runt i 

klassrummet och kontrollerade elevernas tabeller. Efter 40 minuter började läraren att 

prata om volym. Läraren bad eleverna att jämföra volymens enhetstabell med deras 

tidigare tabeller som de gjort. Därefter undersökte läraren tillsammans med eleverna i 

helklass om en Coca Cola burk innehöll 3 dl och 3 cl genom att hälla vatten i burken 

och sedan hälla upp det i ett decilitermått. Lektionen avslutades med en film om volym, 

som varade ungefär 10 minuter. Även under observation 2 fick observatören observera 

ostört. 
  
Den andra observationen hos lärare 2 genomfördes under en 60 minuter lång lektion, 

där även klassens andra matematiklärare närvarade. Lärare 2 var dock den mest 

undervisande läraren, medan den andra läraren verkade som ett stöd i elevernas 

uträkningar. Lektionen började med en kort repetition av omvandling och dess enheter. 

Klassen fick, genom handuppräckning, svara på tal som lärare 2 skrev på tavlan. Under 

denna repetition användes många längdbegrepp. Efter den korta repetitionen fick 

eleverna en gemensam problemlösning på smartboarden att tänka på enskilt under några 

minuter. Därefter ringde lärare 2 i en liten klocka, och eleverna började diskutera sina 

lösningar med varandra. Båda lärarna lyssnade på elevernas diskussioner innan lärare 2 

avbröt för att tillsammans i helklass lösa problemet på tavlan. Några elever valdes ut 

genom handuppräckning och fick då gå upp och visa hur de hade kommit fram till 

svaret. Läraren poängterade att svaret inte var det viktigaste, utan uträkningen. Efter tre 

stycken problemlösningsuppgifter med efterföljande diskussioner avslutades lektionen 

med ett spel med fokus på decimaler. Eleverna tyckte detta var roligt och lektionen 

varade därför tio minuter längre än sina planerade 60 minuter. 
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4.5 Bearbetning av material 

Efter insamling av kvalitativ data måste observatören sammanställa och strukturera 

datan innan den kan analyseras (Denscombe, 2016). Observatörerna bearbetade därför 

sina egna observationer samma dag som de ägde rum genom att renskriva och 

sammanfatta dem individuellt. Efter detta träffades observatörerna och diskuterade vad 

de hade upplevt ur ett sociokulturellt perspektiv. Diskussionerna handlade om att hitta 

likheter men också skillnader som funnits mellan de fyra observationerna. Studiens två 

forskningsfrågor “Hur synliggörs användandet av matematiska begrepp av läraren i 

undervisningen?” och “På vilka sätt ger läraren sina elever tillfälle att kommunicera 

matematik muntligt i  undervisningen?” har sedan fått vara utgångspunkt för vidare 

diskussioner, där Vygotskijs sociala samspel och den proximala utvecklingszonen har 

fått stå i fokus. Även begreppsförmågan har stått i fokus i bearbetningen av resultaten. 
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5 Resultat & analys 
I detta avsnitt kommer observationernas resultat och analys att presenteras. 

Forskningsstudiens frågeställningar kommer att stå i fokus och är därför indelade i två 

underrubriker. 

5.1 “Hur synliggörs användandet av matematiska begrepp av läraren     
        i undervisningen?” 

Denna frågeställning kommer att besvaras utifrån följande två underrubriker; 

matematikord och homonymer. Då verklighetsanknytningen är en av 

representationsformerna för att förstå matematiska begrepp, har vi valt att implementera 

detta i resultaten och analyserna av båda typer av begrepp (Häggblom, 2013). 

Informationen i dessa två underrubriker är baserad på data som har samlats in under fyra 

observationer, och kommer slutligen att återges i en sammanfattning. 

 
5.1.1 Matematikord   

Under observationerna synliggörs matematikord på många olika sätt, ibland utvecklas 

deras betydelse och ibland inte. Då matematikord är vanligt förekommande har vi valt 

att presentera dessa i bilaga 3. Under observationerna noteras vissa förenklingar genom 

inkorrekta begrepp, såsom plus, minus, gånger och skillnad, men de används däremot i 

samband med de korrekta matematiska begreppen. Detta gör att de korrekta och de 

inkorrekta begreppen samspelar med varandra på ett naturligt sätt som resulterar i att 

eleverna kan koppla samman exempelvis addition till plus. Istället för att förenkla på ett 

sätt där de väljer att enbart använda sig av inkorrekta begrepp använder lärarna dem 

som en utfyllnad, exempelvis “differens, alltså skillnaden”. När begreppen plus och 

minus exempelvis används under genomgången av veckans läxa fyller lärare 1 i med att 

säga addition och subtraktion efter de inkorrekta begreppen. 

Nedan följer två specifika exempel på hur lärare 1 och lärare 2 synliggör matematikord 

som begrepp. 
 
5.1.1.1 Betydelsen av matematikordens prefix 

Under alla observationer står enheter och dess prefix i fokus. Begrepp som centiliter, 

centimeter, decimaltal, millimeter med flera synliggörs under lektionerna. Lärare 1 ger 

ofta eleverna betänketid efter att ha nämnt ett begrepp. När läraren tillsammans med 

eleverna kollar hur veckans väder ska bli synliggörs begrepp såsom minusgrader, 

plusgrader, timmar och minuter. Ofta frågar lärare 1 eleverna om de tycker att svaren är 

logiska utan att förklara innebörden av begreppet logiskt. Eleverna tar därefter upp sina 

skrivböcker för att tillsammans i helklass konstruera två enhetstabeller. Se figur 2. 

m dm cm mm 

  

 l dl cl ml 

 

Figur 2 - En rekonstruktion på de tabeller som eleverna fick göra under lektion 2.  
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Lärare 1 ber eleverna att titta på sina egengjorda tabeller, “ser ni några likheter”, 

eleverna sitter tysta och kollar på tabellerna. Läraren väntar och säger sedan “men om ni 

lyssnar på det här då, decimeter och deciliter”. Eleverna ger ett bekräftande mummel 

och läraren säger då uppmuntrande “visst är det logiskt”. 

  
Detta sätt att jobba med prefix är något som Malmer (2002) betonar som viktigt för att 

få eleverna medvetna om vad prefixet innebär och betyder, i detta fall prefixet deci. När 

lärare 1 lägger betoning på prefixet deci, både i decimeter och i deciliter, kan man utgå 

från att han medvetet vill betona likheterna mellan enheterna genom just prefixet. Det 

spåkliga vektyget används här på ett tydligt sätt i ett socialt samspel, mellan läraren och 

eleverna (Säljö, 2014). Detta sätt att arbeta med prefix uppmuntras då det inte räcker att 

bara lära eleverna ett ord, de måste först förstå innebörden av det (Riesbeck, 2008). 

Språket som ett verktyg hamnar i fokus och jämför man hur lärare 1 använder sig av 

språket gentemot Malmers (2002:131) exempel att “flytta decimaltecknet” blir det 

tydligt vilken av situationerna som är till elevernas fördel när det gäller att bli förtrogna 

med begrepp. Det språk som lärare 1 använder är just det som eftersträvas inom det 

sociokulturella perspektivet, en användning där kommunikation och socialt samspel går 

hand i hand (Vygotskij, 1999). 
 
5.1.1.2 Bekräftelse genom matematikord 

Vanligt under observationerna är också den bekräftelse som lärarna ger vid elevernas 

korrekta användande av matematikord. Detta förekommer även genom bekräftelser där 

läraren själv använder det korrekta begreppet. Som repetition skriver lärare 2 

exempelvis tal på smartboarden som eleverna i helklass får hjälpa till att besvara. Under 

den första lektionen är det summan av decimaltal som efterfrågas, medan det under den 

andra lektionen är omvandling mellan olika enheter. Enheter i form av tusendel, 

hundradel och tiondel används därför frekvent under båda lektionerna, tillsammans med 

längdenheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter. Omvandlingen av 

enheterna görs på samma sätt som visas i figur 3 nedan. 
 

 

        1 m      =  ________ dm 

        1 dm    =  ________ m 

        1 m      =  ________ cm 

        1cm     =  ________ m 

        1m       =  ________ mm 

        1 mm   =  ________ m 

 

 
Figur 3 - Repetition av matematikämnet decimaltal under observation 2. 

               

Då eleverna svarar på lärarens frågor bekräftar läraren svaren genom att upprepa med 

det korrekta matematiska begreppet. Detta visas sig till exempel på frågan “Hur många 

meter går det på en centimeter?” då en elev svarar “noll komma noll ett”. Lärare 2 

bekräftar då det korrekta svaret med  “Bra, alltså en hundradel”. Genom att upprepa 

svaret med ett matematikord istället för siffror så får eleverna höra begreppet i ett 

sammanhang. 

Med dessa resultat i åtanke kan man konstatera att lärare 2 inte ingående förklarar de 

aktuella begreppen och enheterna, och observatören noterar att det inte heller behövs. 
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Klassen, som under observationen gått hälften av sin tid på mellanstadiet, har troligtvis 

arbetat med dessa enheter och decimaltal upprepade gånger och har därför en 

grundläggande förtrogenhet med begreppen. Eleverna är därför redan i Vygotskijs gröna 

utvecklingszon och har flera pusselbitar för att skapa ett mönster för begreppsinlärning 

(Riesbeck, 2008). Eleverna förstår därför innebörden av dessa matematikord, problemet 

ligger snarare i att de glömmer bort att använda dem, vilket läraren påminner om genom 

att exempelvis benämna svaren med matematikord. På detta sätt utmanar lärare 2 

eleverna till att utveckla de kunskaper de redan kan, alltså genom den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999).  
 
En annan anledning till att läraren själv upprepar matematikorden kan vara att få 

eleverna mer aktiva i undervisningen, och därmed undvika att eleverna svarar “jag vet 

inte”. Ett typiskt elevsvar i undervisningen, oavsett ämne, är just “jag vet inte” (Malmer, 

2002). Detta kan betyda att eleverna inte känner att de har språket som krävs för att göra 

sig förstådda (a.a). Det är vanligt att eleven kan svaret, dock är problemet att de inte kan 

formulera sina tankar så som de tror att läraren vill att eleven ska svara (Kinard & 

Kozulin, 2012). Det blir då lättare att bara skaka på axlarna och säga jag vet inte, “i 

hopp om att den frågande ska lämna dem ifred” (Malmer, 2002:46). Lärare 2 väljer här 

istället att själv använda matematikorden, som ett språkligt verktyg, för att uppmuntra 

eleverna att svara på frågorna. Det ska inte hänga på begreppen att eleverna svarar, utan 

på matematiken.  
 
Vygotskijs proximala utvecklingszon syns tydligt i denna situation, på två olika sätt. 

Eleverna får under repetitionerna upprepa sina matematiska kunskaper om enheter och 

omvandling mellan dessa, vilket kan ses som den gröna utvecklingszonen. Frågorna 

som läraren ställer i helklass är anpassade efter elevernas kunskaper, för att sedan under 

lektionens gång utvecklas med lärarens hjälp. Detta kan ses som en proximal utveckling 

av det matematiska innehållet (Hwang & Nilsson, 2011). Det som läraren gör är 

däremot en proximal utveckling på ytterligare ett sätt. Genom att låta eleverna svara 

med siffror snarare än med matematikord, så sänker läraren nivån på den språkliga 

kunskapen. Detta då läraren kan vara medveten om att många elever saknar ord för att 

“formulera hur de har tänkt” (Malmer, 2002:46). Man kan därför se två olika proximala 

utvecklingszoner på samma gång i denna situation. 

 

5.1.2 Homonymer 

Några homonyma begrepp som uppfattas under de fyra observationerna är “skala”, 

“skilja”, “god”, “volym”, “stora”, “enhet”, “hel” samt “komma”.  “Komma” är även en 

homonym inom det matematiska språket. Begreppet används under samma lektion på 

två olika sätt, både som en förkortning för ordet kommatecken, men även komma som i 

riktningen då lärare 2 säger “hur många [decimaltal] behövs då för att komma upp till 

1?”. I följande stycken har vi valt att fokusera på homonymerna volym samt enhet, och 

hur dessa begrepp används av läraren i undervisningen. 
 
5.1.2.1 Att verklighetsanknyta homonymer 

Under lektionerna används ett antal homonymer som eleverna förstår utan vidare 

utveckling. Exempel på detta är begreppet volym som används utan att missuppfattas då 

läraren, innan frågetecken infaller, verklighetsanknyter begreppet volym genom att ta 

fram en coca-cola burk. Därefter säger lärare 1: “Volym, alltså innehållet i denna 

burken”. Detta gör att eleverna aldrig associerar begreppet volym till ljudet på till 
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exempel en högtalare utan direkt till det matematiska begrepp som läraren vill belysa. 
 
Ett av de homonyma begrepp som kan skapa kommunikationsproblem är, enligt Löwing 

(2004), begreppet volym. Tidigare i denna forskningsstudie har det nämnts att lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv lägger ett ansvar på eleverna, inte enbart på läraren 

(Vygotskij, 2009). Detta betyder inte att eleverna ska ta lärarens roll utan istället kunna 

bidra till sitt egna lärande genom att till exempel ifrågasätta, svara på frågor eller 

verklighetsanknyta. Eftersom verklighetsanknytningen med coca-colaburken sker under 

observation 2 är det omöjligt för oss som observatörer att förutse lärarens framtida 

arbete kring volym. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, för att eleverna ska får en mer 

aktiv roll i sitt lärande, kan ett fortsatt arbete vara att låta eleverna bidra med egna 

verklighetsanknytningar kring begreppet volym. Detta för att eleverna ska få 

möjligheten att bearbeta begreppet och få en mångfald i betydelsen, då förtrogenhet för 

begrepp kommer med mångsidighet (Häggblom, 2013). Risken är annars att eleverna i 

framtida möten med volym kommer att associera begreppet med en coca-colaburk, och 

därför få en mycket enformig och svag förståelse för begreppet. Mötet mellan lärare och 

elev kring homonymer och matematikord är en komplex situation, vilket både 

observation, teori och litteratur har belyst. 
  
5.1.2.2 Homonymer i ett sammanhang 

Det sammanhang som homonymen nämns i har under observationerna visat sig vara av 

stor vikt. Lärare 2 använder sig av begreppet enhet under observationerna, vilket kan 

uppfattas som till exempel en dator, mobil eller dylikt. Begreppet enhet utvecklas dock 

aldrig av lärare 2, vilket är en likhet med lärare 1 som inte heller utvecklar vissa 

begrepp vidare. När lärare 2 ställer frågor kring enheter till eleverna, visar deras respons 

och förslag ändå på en förståelse kring begreppets betydelse. Exempel på frågor som 

lärare 2 använder sig av är “Vad betyder ett komma fjorton [1,14] i detta 

sammanhang?” och “Vilken enhet ska svaret skrivas i?”. Det är enheten som läraren 

eftersöker med dessa frågor.  
 
Ordet enhet kan betyda i vilken enhet något presenteras inom matematiken, till exempel 

längdenhet, viktenhet eller volymenhet (Sollervall, 2015). Då det matematiska området 

under lektionen är decimaltal, påminns eleverna regelbundet under lektionens gång att 

placera ut “rätt” enhet både i uträkningar och i dess svar. Denna upprepade påminnelse 

är en del av en progressiv process för att eleven i framtiden ska kunna ta ansvar för sitt 

eget lärande, vilket Vygotskij förespråkar inom det sociokulturella perspektivet. Läraren 

utvecklar aldrig begreppet enhet, men observatören anser inte heller att det finns något 

behov av ett utvecklande. Lärare 2 använder sig istället under observationen av två olika 

sorters frågor, slutna frågor och följdfrågor, för att få fram rätt sorts enhet som svar av 

eleverna (Jensen, 2012). Då eleverna under lektionen går fram och visar sina lösningar 

på smartboarden synliggörs dessa två sorters frågor tydligt. Följdfrågan “Vad betyder 

ett komma fjorton [1,14] i detta sammanhang?” används här för att få kompletterande 

information till det svar som ges av eleverna på tavlan och stimulerar eleven till ett 

matematiskt resonemang (Sterner, 2015). Däremot ställs ibland även slutna frågor där 

urvalet av svar är begränsat, exempelvis “Vilken enhet ska svaret skrivas i?”. Detta 

visar att sammanhanget som begreppet enhet används i avgör betydelsen av 

homonymen. Med lärarens olika frågor förstår eleverna att det inte är en teknisk enhet 

som efterfrågas utan längdenheten, alltså den matematiska betydelsen av homonymen. 

Läraren hjälper eleverna här, i den gula utvecklingszonen, genom att använda ett 

språkligt verktyg.  
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5.1.3 Sammanfattning av första frågeställningen 

Lärarnas användning av matematiska begrepp har observerats på många olika sätt under 

observationerna. Generellt har fyra sorters synliggörande av begrepp kunnat fastställas. 

I vissa fall väljer lärarna att synliggöra begrepp genom att jämföra och betona prefixen. 

I andra situationer synliggörs begreppen genom att läraren upprepar elevernas 

matematiska svar med svarets korrekta begrepp. Ytterligare synliggörande sker därefter 

genom verklighetsanknytningar då begreppet används i ett konkret sammanhang, men 

ibland synliggörs begreppet även i ett abstrakt sammanhang, utan förklaring. Vid dessa 

tillfällen leder sammanhanget in eleverna i en förståelse med hjälp av olika typer av 

frågor. Observationerna har även visat att inkorrekta matematiska begrepp används av 

de båda lärarna tillsammans med korrekta begrepp.  
 
Vid analyserandet kring synliggörandet av begrepp är mönsterskapande och samband 

något som återkommer hos de båda lärarna för att eleverna ska nå en förståelse. Lärarna 

arbetar för att skapa en helhet inom matematik likväl som att koppla matematiken till 

elevernas vardag. Denna vardagsanknytning kan ses som den gula utvecklingszonen då 

läraren möter eleverna på deras vilkor i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1999). Skillnaden mellan de olika lärarnas användande av begrepp har varit att i årskurs 

fyra verklighetsanknyter och använder sig läraren av konkret material, alltså 

kompletterar det materiella verktyget det språkliga verktyget (a.a). Lärare 2 i årskurs 

fem använder dock mer muntliga sammanhang vid användandet av begrepp. Detta ser vi 

som ett resultat av ett års skillnad mellan årskurserna, då elevernas kunskap och 

mognad påverkar lärarens begreppsanvändning (Lindsträm & Pennlert, 2012). Detta 

visar att alla begrepp, både homonymer och matematikord, behöver språkligt anpassas 

till elevernas individuella nivå. 
 
5.2 “På vilka sätt ger läraren sina elever tillfälle att kommunicera    
        matematik muntligt i undervisningen?” 

Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom Vygotskijs sociala samspel och 

den proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 2011). Dessa sociokulturella 

aspekter kommer dock att belysas utifrån två exempel hämtade från observationerna, 

som båda behandlar tillfällen där eleverna muntligt fick kommunicera matematik. 

Slutligen kommer dessa två exempel att sammanfattas utifrån den teoretiska 

utgångspunkten. 
 
5.2.1 Kommunikation elev till elev 

Under observationerna ges det tillfällen för eleverna att kommunicera matematik. Ett 

exempel på ett sådant tillfälle är när lärare 1 delar upp eleverna i par och de får 

diskutera kring ett stapeldiagram. Pardiskussionen sker under ungefär tio minuter och 

eleverna får både samspela och kommunicera med en klasskamrat och med läraren. 

Under pardiskussionen rör sig läraren runt i klassrummet och läser av hur eleverna har 

tagit till sig uppgiften, att hitta ett lämpligt syfte till stapeldiagrammet som visas på 

smartboarden. När läraren uppfattar att eleverna tappar fokus, är han snabbt där och 

stöttar dem. Lärare 1 säger vid ett tillfälle “det här kan inte vara omöjligt, vi kollar 

tillsammans!”. Efter pardiskussionerna går läraren vidare med lektionen, vid diskussion 

i helklass får eleverna berätta hur de tänker kring olika stapeldiagram. Återigen 

synliggörs kommunikationsförmågan. Ibland blir inte svaren som läraren har tänkt sig 

och istället för att säga att eleverna tänker fel, uttrycker sig läraren på följande sätt “Jag 

fattar hur du har tänkt, men har du tänkt på detta viset i stället...”. Matematiklektionen 
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avslutas aldrig genom en sammanfattning eller liknande då ett annat ämne tar vid. 
 
Kommunikationen under observationerna sker mellan läraren och elever men även på 

en elev till elevnivå (Lindström & Pennlert, 2012). Rollen som lärare kräver både en 

kompetens och känslighet för att kunna möta eleverna på deras nivå och göra dem 

aktiva i lärandet (Sterner, 2015; Säljö, 2014), vilket båda lärarna vi har observerat har 

visat. När läraren ber eleverna att sluta upp i par och diskutera stapeldiagrammet är 

eleverna bekväma i situationen, vilket tyder på att de är vana vid socialt samspel. Lärare 

1 visar hela tiden att han vill möta sina elever vilket gör att vid de tillfällen som de inte 

förstår och ger upp stöttar han, “vi gör det tillsammans”. Vygotskij (1999) poängterar 

vikten av läraren i rollen som förebild där han eller hon ska utmana elevernas nuvarande 

kunskapsnivå. Sättet som läraren utmanar eleverna på sker genom en kommunikation på 

det sociala och muntliga planet vilket kan knytas an till det sociokulturella perspektivet. 

Riesbeck (2008:25) tolkar Vygotskijs ståndpunkt om lärande “Genom att [lyssna], 

samtala,[härma] och samverka med andra kan människan ta del av kunskaper och 

färdigheter och dessa båda är nära förankrade i varandra”, vilket tydligt praktiseras 

under observationen. I denna undervisningssituation uppfattas inte elevernas nedgående 

fokus som brist på motivation utan för att de helt enkelt inte kan gå vidare med den 

tidigare kunskap som de redan besitter. Kunskapen måste utvecklas och det är då läraren 

får guida eleverna genom den proximala utvecklingszonen, att möta eleverna där de inte 

har kunskap att ta sig igenom själva (Vygotskij, 1999).     

5.2.2 Spel för kommunikation 

Ytterligare tillfällen som ges till eleverna att kommunicera matematik är de spel som 

lärare 2 inkluderar i undervisningen. Lärare 2 använder spel för att öka elevernas 

kommunikation inom matematik under båda observationerna. Under den ena 

observationen är spelet hämtat från sidorna “välj bland förmågorna” i läroboken och är 

ämnat för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Instruktionerna som läraren 

ger är att eleverna ska slå tärningen sex gånger vardera och därmed komma så nära 1 

som möjligt, genom att omvandla siffran på tärningen till antingen tiondelar eller 

hundradelar. Detta görs på färdiga tallinjer som läraren har förberett. Efter instruktionen 

får eleverna själva sitta ute i korridoren och spela i par. Efter varje avslutad spelomgång 

påbörjas nästa spelomgång till dess att läraren byter grupp. Lektionen avslutas med att 

läraren frågar om någon har uppnått målet med spelet, det vill säga att nå heltalet 1. 

Utifrån detta tillfälle att kommunicera matematik muntligt i undervisningen, då lärare 2 

inkluderar kommunikativa spel, kan man analytiskt tyda att läraren inte styr så mycket 

utan använder sig av ett mer öppet klimat i undervisningen. Då lärare 1 och lärare 2 har 

olika sätt att inkludera muntlig kommunikation i matematikundervisningen, så kan man 

inte heller jämföra deras undervisningstekniker. Det man kan tolka utifrån deras 

kommunikativa tillfällen inom matematik är dock att det eventuellt hade sett annorlunda 

ut om lärare 1 också hade släppt ut sin elever för att diskutera ute i korridoren. Som 

tidigare nämnt innebär det sociala samspelet att “man lär av varandra” (Hwang & 

Nilsson, 2011). Detta ska dock baseras på den proximala utvecklingszonen då yngre 

barn oftast är i större behov av stöd för att kognitivt utvecklas (a.a). Det betyder att 

anledningen till att de olika klasserna utför sina muntliga övningar på olika sätt kan vara 

baserat på de åldrar lärare 1 samt lärare 2 har i klasserna. Femteklassarna behöver få 

uppleva ett större ansvar jämfört med en fjärdeklass, och att då få spela ett spel i 

undervisningssyfte ute i korridoren kan ses som en steg mot mognad (Lindström & 

Pennlert, 2012). Då elever i femte klass också har ett bredare ordförråd, bidrar detta till 

en ökad möjlighet till kommunikation och därmed är det troligare att elever i femte 
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klass kan kommunicera matematiskt utan hjälp av en närvarande lärare ute i korridoren 

(a.a).   
 
I den matematiska undervisningen ska “Elevernas muntliga [och skriftliga] 

språkanvändning uppmuntras i avsikt att hjälpa eleverna att utveckla och synliggöra sin 

förståelse för matematiska begrepp” (Häggblom, 2013:43). Detta betyder att 

kommunikation inte enbart stärker elevernas sociala utveckling utifrån det 

sociokulturella perspektivet (Hwang & Nilsson, 2011), utan är även nödvändig för att 

befästa de matematiska begrepp som används i undervisningen (Häggblom, 2013). 

Begreppsinlärningen blir därför beroende av kommunikationen och det sociala 

samspelet. Å andra sidan blir också det sociala beroende av begreppsförtrogenheten. 

Vygotskij (1999:257) menar att “Ordet är nästan alltid redo när begreppet är klart”. Det 

betyder att utan korrekta begrepp kan man inte sätta ord på sina tankar, vilket hämmar 

den matematiska kommunikationen. Detta leder alltså till en cirkel där kommunikation 

är beroende av begrepp och begreppen är beroende av kommunikationen, se figur 4. 
 

                       Kommunikation 

 

 

 

 

                             Begrepp    

                      
 
Figur 4 - En illustration av sambandet mellan kommunikation och matematiska begrepp. 

               Figuren är gjord av Ida Robertsson och Caroline Svensson (2017). 
 
5.2.3 Sammanfattning av andra frågeställningen 

Möjlighet till muntlig kommunikation i matematik sker under observationerna, men på 

olika sätt. Muntlig kommunikation ges möjlighet till på en elev till elev nivå genom till 

exempel pardiskussioner och genom matematiska spel. Något som även är en 

gemensam nämnare för de observerade lärarna är att de använder sig av kommunikation 

i helklass. Detta dels genom att inkludera eleverna i större diskussioner men även att 

låta dem aktivt bidra till räknehändelser på smartboarden. 

 

Skillnader som synliggörs i sättet att låta eleverna kommunicera på är att i årskurs fyra 

har läraren en mer kontrollerad kommunikation när det gäller elev till elev gentemot 

årskurs fem, där eleverna får lämna klassrummet för att kommunicera med varandra. 

Som analys av detta har mognad och elevernas egna ansvar för sitt lärande tagits upp 

och därför inte granskats med en negativ syn utan givit en större förståelse kring hur 

läraren måste ge eleverna mer förtroende kring ansvar (Vygotskij, 1999; Lindström & 

Pennlert, 2012). Lärarna ger alltså eleverna möjlighet till att kommunicera matematik 

men på olika sätt beroende på vilken årskurs eleverna går i. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv har däremot båda lärarna undervisat på ett sätt där eleverna ges tillfälle att 

kommunicera matematik muntligt och samspela med varandra, oavsett ålder på 

eleverna.  
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6 Diskussion 
I följande avsnitt kommer metod att diskuteras, följt av en resultatdiskussion. Slutligen 

kommer olika förslag på fortsatt arbete att föreslås. 

 

6.1 Metoddiskussion 

För det första har kvalitativa metoder fungerat bra under denna forskningsstudie, där 

observationer blev vår övergripande metod att använda oss av. Observationerna ägde 

rum på ett sätt som gjorde att trovärdigheten för forskningsstudien blir hög då 

observatörerna vid samtliga fyra tillfällen har fått observera ostört. Denscombe (2016) 

poängterar vikten av att se olika vägar då en undersökning utförs, för att göra den rättvis 

och nå ett så trovärdigt resultat som möjligt. Han trycker även på att den som 

undersöker ska lita på sitt omdöme. Tankar kring att vid andra observationen ha ett 

specifikt matematiskt område för de observerade lärarna att hålla sig till fanns från en 

början. Vi som observatörer bestämde oss dock för att inte ställa detta krav på lärare 1 

och lärare 2. Första observationen gav en bra grund och därför valde vi att gå vidare i 

forskningsstudien genom att använda samma upplägg som för observation 1. Detta 

beslut lämpade sig också bra då det inte fanns någon risk för att påverka resultatet av 

observationerna, genom att exempelvis bestämma ett matematiskt område där begrepp 

och social kommunikation kanske faller sig mer naturligt.  

 

För det andra så rekommenderas även intervjuer som metod inom det kvalitativa 

forskningsområdet (Olsson & Sörensen, 2011). Detta sätt att gå tillväga var något som 

vi övervägde vid uppstarten av forskningsstudien, men vi valde att inte utföra intervjuer 

eftersom observationerna gav mycket data att bearbeta. När vi granskar våra metoder 

kritiskt anser vi att intervjuer hade gjort vår forskning mer trovärdig men samtidigt när 

man ser på hur observationerna har fungerat för att få fram data är vi nöjda. Innan 

observationerna hade vi en mycket stark syn kring hur det skulle se ut av användandet 

av begrepp och socialt samspel i verkligheten men observationerna fick oss att börja 

processa våra åsikter och tankar. Detta är den största anledningen till varför intervjuerna 

inte behövdes för denna forskningsstudie.  

Ur en etisk synpunkt har det under forskningsstudien varit av högsta prioritet att 

deltagande lärare ska känna sig respekterade och korrekt behandlade. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska det inte finnas några tvivel kring vad berörda och deras 

anhöriga kan känna sig kränkta eller missuppfattade över, vilket har varit det största 

etiska förhållningssättet under forskningsstudien. Denna del av forskningsstudien är 

något vi är stolta över då vi anser oss vara objektiva i framställningen av de observerade 

lärarna. Perspektivet kring hur vi i våra framtida yrkesroller hade velat bli framställda 

och tolkade som deltagande lärare har varit en övergripande tanke. Detta betyder dock 

inte att vi har undanhållit sanningen utan fick mer koncentrera oss på vad av resultatet 

som var relevant att lyfta fram i forskningsstudien. Utifrån dessa etiska överväganden 

upplever vi att en god validitet för arbetet har uppnåtts (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Det finns många relevanta exempel som vi har fått sålla bort, eftersom analysen annars 

hade blivit för bred. I och med dessa selektiva val finns det exempel från 

observationerna som inte har kunnat bearbetas, vilket kan ha påverkat de slutsatser som 

har framkommit i resultaten. 
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6.2 Resultatdiskussion 

De resultat som samlats in under de fyra observationerna har möjliggjort att slutsatser 

har kunnat fastställas. Detta har dock skapat nya frågor och nya delar att undersöka. Vad 

hade exempelvis hänt om lärare 1 hade pratat om volym med en högtalare placerad 

framför sig? Som nämnt tidigare i denna studie kopplar elever kognitivt till det som de 

är bekanta med i sin vardag (Riesbeck, 2008; Löwing, 2004). Detta kan betyda att om 

det funnits en högtalare placerad framför eleverna när läraren introducerade begreppet 

volym, så hade eleverna kanske missuppfattat innebörden utan att läraren noterat denna 

missuppfattning. Det är därför relevant att man som lärare reflekterar över hur eleverna 

tolkar de begrepp som introduceras i undervisningen. 

 

Angående den första forskningsfrågan upplever vi att ordet homonym aldrig används 

för sig självt, varken i svenskaundervisningen eller i matematikundervisningen. Även vi 

hade svårt att hitta information inför denna studie angående homonymer. Det kan därför 

upplevas som att begrepp inom matematik enbart är det som i studien kallas för 

matematikord, alltså begrepp som inte förvirrar på det sätt som homonymer kan göra 

(Löwing, 2004). “Eleverna kan tolka det olika” nämns ibland inom matematiken, men 

har läraren då varit tillräckligt tydlig i förklaringen kring begreppet? Denna 

omedvetenhet om att homonymer är en kategori för sig, kan eventuellt resultera i att 

lärare glömmer att belysa begreppen som enskilda ord. Genom denna forskningsstudie 

vill vi därför uppmärksamma homonymer, både som begrepp med två betydelser men 

även ordet homonym.  

 

Utifrån den andra forskningsfrågan, på vilka sätt ges tillfällen för eleverna att muntligt 

kommunicera matematik, kan det konstateras att tillfällen ges under observationerna 

både genom EPA (en, par, alla), grupparbeten och genom kommunikativa spel. Lärarna 

använde sig av olika tillfällen för eleverna att kommunicera muntligt i 

matematikundervisningen, trots att forskning visar på att lärare ofta drar sig för 

kommunikations uppgifter (Lo, 2012). Liksom nämnt i metoddiskussionen, spelar 

åldern på eleverna roll för vilka sorts tillfällen som ges i undervisningen. De yngre får 

kommunicera matematik genom pararbeten och i helklass, jämfört med eleverna i 

årskurs fem som, förutom årskurs fyra kommunikativa tillfällen, även fick 

kommunicera genom matematiska spel ute i korridoren. Dock hade resultatet eventuellt 

kunnat variera om vi hade haft fler klasser ur samma årskurs under observationerna. 

Mellan de två lärarna som observerades uppfattades skillnader i de kommunikativa 

tillfällen som gavs, men baserat på om det berodde på klasserna eller lärarnas 

undervisningssätt är det svårt att skapa ett generaliserande resultat på varför vissa 

tillfällen var vanligare än andra i ett klassrum.  

 

Vi har utifrån de fyra observationerna upptäckt både likheter och skillnader mellan 

lärarna, trots att de inte undervisar i samma årskurs eller i samma kommun. Utifrån 

observationerna har vi exempelvis upptäckt att verklighetsanknytningen får ta större del 

i årskurs fyra än i årskurs fem. Resultatet kan därför ses utifrån årskursernas utveckling, 

då eleverna i fyran är yngre än de i femman (Lindström & Pennlert, 2012). De yngre 

eleverna kanske behöver mer verklighetsanknytningar för att förstå det matematiska 

innehållet. Dock kan dessa verklighetsanknytningar även kopplas till de matematiska 

områden som observerades, eftersom decimaltal kanske inte gav samma möjligheter till 

verklighetsanknytning som området volym. Lärarnas sätt att undervisa kan också ha 

bidragit till olikheter kring användandet av verklighetsanknytningar, vilket har givit oss 

en inblick i hur vi kan använda oss av olika metoder i vår framtida yrkesroll.  
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Lektionstiderna kan ha påverkat resultatet, då eleverna i femteklass hade 50 minuters 

matematik under första observationen och klass fyra enbart 40 minuter. Detta kan 

eventuellt ha påverkat resultatet då det kanske inte gavs tillfälle för likvärdig muntlig 

kommunikation, eftersom tid inte fanns. För att göra resultaten likvärdiga så skulle alla 

fyra observationer därför haft samma undervisningstid. Det kan även ha påverkat 

resultatet att observationerna har hamnat för tätt inpå varandra, vi skulle behövt mer tid 

mellan den första och den andra observationen (Denscombe, 2016). Om det funnits mer 

tid mellan observationerna hade olika matematiska områden eventuellt kunnat 

observerats, vilket hade gett oss mer variation i begreppsanvändningen. Denna tanke 

styrks av vårt resultat som visar på att lärarna använder sig av begrepp på olika sätt 

beroende på vilken årskurs de undervisar i. Mer tid bidrar till en större 

begreppsförtrogenhet hos eleverna och då använder inte läraren begreppen på samma 

sätt längre. Resultatmässigt hade denna studie därför kunnat utvecklas. 

 

Denna studie har belyst vikten av att använda korrekta begrepp inom matematik. Vi har 

under studiens gång ändrat vår uppfattning angående begreppens innebörd, från att ha 

en förutfattad mening om inkorrekta begrepp till att ha breddat vår syn på språkets 

användning i den matematiska undervisningen. Under observationerna noterades vissa 

inkorrekta begrepp, såsom plus, minus och skillnad, men de användes tillsammans med 

de korrekta matematiska begreppen addera, subtrahera och differens. Vi anser nu att det 

inte gör så mycket att använda inkorrekta begrepp då de används i samråd med de 

korrekta, vilket ändå leder till en begreppsinlärning. Vi kan därför konstatera att lärarens 

begreppsanvändning har utvecklats sedan grundskolans första läroplan, Lgr 62. 

Kursplanen i matematik framhöll då att “Vid undervisningen bör ett klart och koncist 

språk användas, och en korrekt matematisk terminologi införas alltefter elevernas ålder 

och förutsättningar” (Skolöverstyrelsen, 1962:171). Resultatet från observationerna har 

visat att detta numera inte är lika relevant för att eleverna ska uppnå ett språkligt lärande 

inom matematik, utan lärandet uppnås även i samråd med det inkorrekta begreppen.  

 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under forskningsstudiens arbetsgång har vi kommit till insikt om vikten av en god 

kommunikation i klassrummet. Eftersom denna forskningsstudie endast har studerat 

kommunikationen utifrån ett lärarperspektiv ställer vi oss frågan hur elever upplever 

matematiska begrepp och hur det känner inför att använda dem i matematiska samtal. 

Detta ser vi också som aktuellt då eleverna i årskurs 6 genomför muntliga nationella 

prov i matematik där de förväntas kunna kommunicera och resonera kring matematik.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Missivbrev för examensarbete I - November och December 2017 

 

Hej! 

Vi heter Ida Robertsson och Caroline Svensson och vi studerar grundlärarprogrammet 

med inriktning åk 4-6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser nu vår näst sista termin 

och gör just nu vårt första självständiga arbete i matematik. I detta arbete kommer vi att 

granska hur en genomgång inom matematik kan se ut, med fokus på kommunikation. 

 

Detta har vi sedan tidigare informerat er om att: 

- Inga speciella förberedelser krävs från undervisande lärares håll 

- Vi kommer att granska genomgångar inom matematik 

- Observationen kommer att ske under två olika tillfällen 

- Insamlad data kommer att användas i vårt examensarbete 

 

Vi vill även informera om att syftet med vårt arbete är att vi ska utvecklas som blivande 

lärare, detta är alltså inte någon bedömning av er som deltagande lärare. Deltagande 

lärare kommer i vårt arbete att vara anonyma, både till namn och till arbetsplats. 

Ytterligare information är att deltagande elever i undervisningen inte kommer att 

observeras, då fokus ligger på läraren. 

 

Våra frågeställningar för detta examensarbete är Hur synliggörs användandet av 

matematiska begrepp av läraren i undervisningen? samt På vilka sätt ges eleverna 

tillfälle att kommunicera matematik muntligt i  undervisningen? Vi kommer att ha dessa 

frågeställningar i åtanke under observationerna. Eventuellt kan en intervju bli aktuell 

om något som behöver utvecklas observeras. Detta sker isåfall efter observation två och 

kommer att informeras i god tid innan. Det är helt frivilligt att delta och man får när 

som helst under arbetet dra sig ur om man ändrar sig utan att behöva förklara varför, hör 

bara av er till oss då. Innan publicering kommer ni även att få ta del av er medverkan i 

examensarbetet för ett godkännande. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dem! Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Robertsson 070 43 32 312, ir222xc@student.lnu.se 

Caroline Svensson 0768-030701, cs222xn@student.lnu.se 

____________________________________________________________________ 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att deltaga under dessa 

förutsättningar. 

 

 

______________________________                   _____________________________ 

Deltagande lärare                                                          Datum 

______________________________                   _______________________________ 

Ida Robertsson                                                              Caroline Svensson 
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Bilaga 2 - Observationsschema  

 

Matematiskt område :  _________________________________ 

Kommun 1 eller 2 : _________ 

 

Forskningsstudiens två frågeställningar: 

1. Hur synliggörs användandet av matematiska begrepp av läraren i undervisningen? 
2. På vilka sätt ges eleverna tillfälle att kommunicera matematik muntligt i  undervisningen? 
 

 

 

Lärarens uppdrag 

1. Korrekta matematisk begrepp (förebild) (vilka begrepp) 

2. Representationsformer  hur begreppen befästs hos eleverna, läraren lär ut på olika 

sätt (hur) 

3. Ge tillfällen till kommunikation i matematik  prata ett matematiskt språk 

 

 

 

 

Användandet av homonyma begrepp 

 

 

 Antal Hur förklaras begreppet? 

Rymmer 

 

 

 

 

Volym 

 

 

 

 

Kropp 

 

 

 

 

Bas 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Användandet av matematiska ”glosor” 
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 Antal Hur används begreppet? 

Addition/addera   

 

”Plus/plussa”   

 

Subtraktion/subtrahera   

 

”Minus”   

 

Multiplikation/multiplicera   

 

”Gånga/gånger”   

 

Division/Dividera   

 

”dela”   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

Vardagliga situationer kopplat till eleven 

Begrepp Hur visas det i praktiken? Fria kom. 

Addition/addera  

 

 

”Plus/plussa”  

 

 

Subtraktion/subtrahera  

 

 

”Minus”  

 

 

Multiplikation/multiplicera  

 

 

”Gånga/gånger”  

 

 

Division/Dividera  

 

 

”dela”  
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Ges möjlighet till socialt samspel? 

 Antal Fria kom. 

 

Diskussion i helklass 

 

 

  

 

Grupparbete 

 

 

  

 

Pararbete 

 

 

  

 

Övrigt 
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Frågeställningar 
Anteckningar 

 

”Hur synliggörs 

användandet av 

matematiska begrepp av 

läraren i 

undervisningen?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntligt 

 

 

Skriftligt 

 

 

Verklighetsankytning 

 

 

 

”På vilka sätt ges 

eleverna tillfälle att 

kommunicera matematik 

muntligt 

i  undervisningen?” 
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Bilaga 3 - Matematikord från observationerna 

Vi reserverar oss för att andra begrepp kan ha använts men inte noterats under 

observationerna. 
                         

Begrepp 

Ental 

Tiotal 

Hundratal 

Tusental 

Tiondelar 

Hundradelar 

Tusendelar 

Decimaltecken 

Taluppfattning 

Tallinje 

Addera 

Plus 

Omvandla 

Decimaltal 

Procent 

Meter 

Decimeter 

Centimeter 

Millimeter 

Frekvens 

Tabell 

Minnessiffra 

Tiotalsövergångar 

Talsorter 

Grundenhet 
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Liter 

Deciliter 

Centiliter 

Milliliter 

Kvadrat 

Rektangel 

Cirkel 

Cirkeldiagram 

Volymenheter 

Stapeldiagram 

Enhetstabell 

Differens 
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