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Abstrakt 
 

Syftet med examensarbetet är att få en bild över hur kommunikationen 

ser ut under matematikundervisningen samt vilka uttrycksformer som 

används.  

 

Teorin visar att språket och andra uttrycksformer som till exempel bild 

och laborativt material spelar en viktig roll under undervisningen i 

matematik. Läraren har en stor betydelse för hur elevernas förståelse 

utvecklas. Studien är av kvalitativ art och som metoder valde vi att 

observera matematikundervisningen och intervjua lärare i tre olika 

klasser.  

 

Resultatet visar att det finns stor skillnad i den kommunikation som sker i 

verksamheten. Vissa elever visar att de är mer vana vid att ”prata 

matematik” medan andra saknar väsentliga ord för att uttrycka sig på ett 

förståeligt sätt. Vi har även uppmärksammat att en varierande 

undervisning där läraren använder olika uttrycksformer har en positiv 

inverkan på elevers utveckling.   
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1. Inledning 
 

Vid de tillfällen vi har varit ute i skolorna har vi märkt hur viktigt det är att lärare kan 

förmedla det tänkta ämnesinnehållet till eleverna. Detta behöver inte se ut på samma sätt utan 

kan vara väldigt olika beroende på ämnesinnehåll och på vilka elever man vänder sig till. 

Inom ämnet matematik kan detta ske med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, språk och 

laborativt material.  

 

För att lyckas inom matematikämnet menar Malmer (2006) att eleverna behöver utveckla sitt 

logiska tänkande. Detta utvecklas främst genom att eleverna får tala mycket, vilket i sin tur 

kräver att det lämnas mycket utrymme för samtal och diskussioner. Det har under många år 

gjorts nya utvärderingar och satsningar inom matematikundervisningen i Sverige men det 

verkar dock inte som det har lett till någon betydelsefull förbättring när det handlar om 

kommunikationen (Malmer 2006). Kilborn (2007) ställer sig frågor om vad det kan bero på, 

om en förklaring kanske kan vara att beslutsfattare är övertygade om att kursplanernas 

innehåll är det som sker inne i klassrummen vilket betyder att om det står att man ska prata 

matematik så är det också det som görs. Det kan vara på grund av detta som dessa problem 

bara har analyserats på en ytlig nivå och inte vilken kommunikation det är som verkligen 

förekommer mellan lärare och elever. Det är detta som är intressant eftersom det är 

kommunikation som ger förutsättningar för eleverna för lärande inom matematiken. 

Ytterligare en fråga som tas upp är om lärare ute i verksamheten har fått den utbildning eller 

kompetensutveckling som gör dem säkra på att tala matematik samt använda matematikens 

uttrycksformer, om de har den kunskap som krävs för att kommunicera med eleverna (Kilborn 

2007).  

 

Vi har med detta som bakgrund valt att skriva vårt examensarbete om hur kommunikationen 

mellan lärare och elev ser ut i matematikundervisningen. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, har vi båda observerat och reflekterat över hur lärarna förmedlar ett 

matematiskt innehåll och anser att detta är något som behöver lyftas fram och belysas. I 

kursplanen för matematik i Lgr11 framgår det att eleverna ska ges förutsättningar för att 

kunna argumentera och föra matematiska resonemang och i syftet för ämnet matematik går 

det att läsa följande:  

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en 

förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 

om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Lgr 11 2011:62) 

 

Med detta i åtanke vill vi ta reda på om eleverna ges de möjligheter som tas upp i ovanstående 

citat och om eleverna får goda möjligheten att utveckla ett rikt och nyanserat matematiskt 

språk. Då kommunikation är ett brett begrepp och handlar om så mycket mer än att tala har vi 

valt att inrikta oss på olika uttrycksformer som bilder, laborativt material, skriftspråk och talat 

språk. För att få en bredare bild har vi valt att undersöka tre klasser, en på lågstadiet i årskurs 

1 och två på mellanstadiet en i årskurs 4 och en i årskurs 5.   
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur kommunikationen mellan lärare och elever ser ut 

under matematikundervisningen. Vi vill också ta reda på vilka verktyg som används för att 

stödja kommunikationen mellan lärare och elever samt elever och elever.  

 

2.1 Frågeställningar  

 

 Hur arbetar läraren med språk och matematisk terminologi? 

 Vilken matematisk terminologi används i undervisningen? 

 Vilka uttrycksformer utöver språket används under matematiklektionerna? 

 Hur tänker lärare kring matematikens olika uttrycksformer? 
 

2.2 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till områdena bråk i årskurs 5 och geometri i årskurs 

1 och 4 då detta var det klasserna vi observerade arbetade med. När vi använder oss av ordet 

kommunikation i arbetet avser vi hur lärare väljer att använda sig av olika uttrycksformer när 

de ska förmedla ett matematiskt innehåll till eleverna.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Social konstruktivism/Sociokulturell teori 

 

3.1.1 Lev Vygotskij 

 

Skolverket (2003) lyfter i sin rapport Lusten att lära - med fokus på matematik upp den 

socialkonstruktivistiska teorin då den har påverkat de nationella läroplanerna. De menar att 

den undervisning som bygger på en konstruktivistisk teori skapar ett större engagemang och 

aktivt deltagande hos eleverna (Skolverket 2003). I vårt arbete har vi därför utgått från Lev 

Vygotskijs lärande om utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Vygotskij finns det 

utveckling som är styrd av biologiska processer som början redan vid födseln (Forsell 2005). 

Dessa processer är färdigheter som till exempel att fixera blicken, gå, springa samt samordna 

hand och öga. Detta innebär att barn oavsett kulturella villkor och var i världen de lever 

utvecklas förhållandevis lika under denna period. Det är när barnet börjar kommunicera med 

omgivningen som utvecklingen börjar bestämmas av sociokulturella faktorer. I den 

sociokulturella utvecklingen spelar språket en central roll. Genom språket kan barnet komma i 

kontakt med sin omgivning och på så sätt bli delaktig i sociokulturella kunskaper. Detta 

betyder att sociokulturella faktorer, främst språket, är viktigt i människans utveckling 

eftersom det är genom språket som människan blir delaktig i andras verklighet. Språket är 

speciellt på grund av att det fungerar som ett verktyg för kommunikation både mellan och 

inom människor. En av Vygotskijs tankar är att språket är länken mellan samhället och den 

enskilde individen (Forsell 2005). Enligt Vygotskijs tankar är språket ett 

kommunikationsmedel där relationen mellan språk och tanke är en levande utvecklingsgång 

(Malmer 2002).  

 

3.2 Matematik och språk 

 

3.2.1 Språkets roll 

 

Bratt och Wyndhamn (1996) skriver om språket som vår mentala tumme och då menar de att 

det är med hjälp av tummen som vi kan fatta eller gripa tag i något som till exempel ett 

verktyg och på likande sätt fungerar språket i till exempel ämnet matematik. På grund av detta 

fyller språket en viktig funktion i matematikundervisningen. Utan språket kan eleverna inte 

tillgodogöra sig det innehåll som krävs för att de ska utvecklas. Trots detta är det inte ovanligt 

att lärare istället för att hjälpa sina elever att bygga upp ett användbart matematikspråk 

underviker det (Bratt & Wyndhamn 1996). Löwing och Kilborn (2002) menar att svårigheten 

ligger i att hitta rätt nivå på det språk som läraren använder. Det krävs att läraren är 

uppmärksam och inte använder ett för komplicerat språk som kan leda till onödiga 

inlärningsproblem. Samtidigt får språket inte heller bli allför vardagligt då detta kan skapa 

svårigheter för eleven längre fram i utbildningen (Löwing & Kilborn 2002). 

 

För att det ska kunna ske ett lärande krävs det ett väl utvecklat språk och detta stämmer även i 

ämnet matematik (Skolverket 2003). Det är genom språket som eleverna kan utveckla 

matematiska begrepp och det är via språket eleverna blir medvetna om vad de kan samt hur de 

tar till sig kunskap. Med detta i åtanke finns det ett behov att ge eleverna utrymme att förklara 

hur de har tänkt när de har löst olika uppgifter eftersom eleverna utvecklar sitt matematiska 

tänkande, förståelse samt det matematiska språket genom samtal inom matematik (Skolverket 

2003).  
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Löwing och Kilborn (2002) tar upp det undervisande språket som används med syftet 

inlärning och det kan till exempel vara demonstreringar, förklaringar och exemplifieringar av 

matematiska sammanhang. Kompetensen hos lärare kan skilja mycket inom detta område. 

Enligt författarna kan det undervisande språket delas upp i underrubrikerna: 

 

 Formellt undervisningsspråk som innefattar beskrivande språk och förklarande språk. 

Det beskrivande språket är det språk som elever och lärare använder sig av vid 

exempelvis högräkning vid tavlan. Förklarande språk används när man förklarar hur 

och varför man gör som man gör i en viss uppgift. 

 

 Informellt undervisningsspråk som innefattar tillämpande språk och laborativt språk. 
Det tillämpande språket används då en vardagshändelse tas som utgångspunkt för att 

förklara en uppgift eller en informell beräkning. Det laborativa språket innehåller det 

språk som används när man arbetar med laborativt material.  

  

Löwing och Kilborn (2002) menar att språket har en betydande roll både när det gäller att 

kommunicera matematik och att konkretisera undervisningen. Vidare skriver de om 

undersökningar som har gjorts om språkets roll i undervisningen. De uppmärksammade att 

många lärare i verksamheten inte använde samma språk och metod vid laborativt arbete som 

sedan användes när man gjorde motsvarande uppgift utan laborativ material. Lärarna lyckades 

i detta fall inte sammanbinda det formella språket med det informella. Detta innebär att 

konkretiseringen kommer vara utan värde för elevens kunskapsutveckling och tänkande. 

Dessa olika förklaringar kan till och med leda till förvirring hos eleverna. Det har visat sig att 

lärare ofta själva saknar språket som krävs för att förklara hur de gjorde i en viss uppgift 

(Löwing & Kilborn 2002).  

 

Löwing (2008) menar att det i klassrummet krävs ett språk där begrepp kan lyftas fram och 

göras synliga då läraren går igenom ett specifikt begrepp. För att detta ska bli möjligt fordras 

att lärare och elever är eniga om termerna som används i undervisningen. I klassrummet är 

kommunikationen mellan lärare och elev avgörande och den kan ske såväl individuellt som i 

grupp. Läraren bör ha ett korrekt språk som är förståeligt för eleverna eftersom det är utifrån 

det språk läraren använder som elever bygger upp sitt framtida språkbruk. Det krävs att denna 

kommunikation utförs på olika språkliga nivåer, både informella och formella. Det har visat 

sig att drygt 60 % av elevernas repliker under en matematiklektion endast innehåller 1-3 ord 

vilket inte är tillräckligt för att eleverna ska bygga upp ett lämpligt språk för matematik 

(Löwing 2008).  

 

3.2.2 Matematiska begrepp 

 

Matematiska begrepp har en central roll för matematiken i skolan (Engström, Engvall & 

Samuelsson 2007). Detta behöver inte betyda att en elev som lärt sig ett begrepp också har 

tillägnat sig korrekt kunskap. Två elever som språkligt uttrycker sig på ett liknande sätt 

behöver alltså inte ha samma innebörd i begreppet. Det finns alltså två perspektiv av 

begreppskunnande; begreppsuttryck och begreppsinnehåll (Engström m.fl. 2007). 

Begreppsuttryck innebär talat språk, tecken och kroppsspråk, det vill säga alla olika 

språkformer. Det är med hjälp av vårt begreppsuttryck som vi uttrycker våra tankar och 

åsikter. Begreppsinnehållet är den betydelse vi tillskriver saker och begrepp runt oss. Det 

påverkas av våra egna erfarenheter och ser därför olika ut från individ till individ. För att 

utveckla såväl begreppsuttrycket som begreppsinnehållet behöver individen använda och 

utveckla sin språkliga förmåga (Johnsen Høines 2000).  
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Elever som har ett svagt ordförråd kan ha svårt att tillägna sig nya matematiska begrepp, tyda 

och följa instruktioner samt förklara hur de tänkt när de löst en uppgift antingen skriftligt eller 

muntligt. Detta beror på att matematik i hög grad utgår från språket och den språkliga 

förmågan. Många ord och begrepp inom matematiken som är helt nya för eleverna kan 

upplevas som ett främmande språk. Eleverna kan då besitta matematiska kunskaper men 

saknar förmågan att kunna förmedla dem. Fokus bör därför flyttas från tyst mekanisk räkning 

till mer muntlig matematik För att eleverna lättare ska förstå de matematiska begreppen kan 

läraren både muntligt och visuellt presentera dessa (Malmer 2006).  

 

I all undervisning är det av stor vikt att språket är klart och entydigt, inte minst i 

matematikämnet (Löwing 2004). Vid användning av viktiga begrepp eller strategier finns det 

en stor chans för missförstånd om man till exempel säger ”fyrkant” då man menar kvadrat 

eller ”runda saker” när man talar om cirklar. Matematikämnet är speciellt känsligt för 

missuppfattningar eftersom det inte innehåller så många ord och dessutom har ett specifikt 

språkbruk. Det finns en mångfald matematiska områden som med hjälp av ett enklare 

vardagligare språk kan beskrivas. Problem kan dock uppstå då språket tappar exakthet som till 

exempel när man använder ordet fyrkant för en kvadrat eller när både en cirkel och ett klot 

beskrivs som runda (Löwing 2004) 

 

Malmer (2006) menar att för att eleverna ska kunna gå vidare i sin matematiska utveckling till 

en mer avancerad nivå krävs det en grundläggande förståelse. Några exempel på nödvändiga 

grundläggande element i matematiken är taluppfattning och tabellkunskap. Vidare anser 

författaren att en brist på förståelse hos eleverna kan leda till allvarliga negativa konsekvenser 

för fortsatt lärande och utveckling om det inte upptäcks i tid. När elever saknar förståelse och 

inte förstår vad de ska göra kan det leda till att de känner sig osäkra (Malmer 2006). De 

problem som finns med att använda ett oprecist språk i undervisningen märks inte så mycket 

de första skolåren men blir tydligare och tydligare ju högre upp i årskurserna eleverna 

kommer (Kilborn 2007). Detta kan ligga till grund för de stora problem som syns på 

gymnasieskolorna i Matematik A och även bland många blivande lärare. Språket hos dessa är 

ofta enkelt och den exakthet som krävs för att på djupet förstå matematiken som utbjuds 

saknas. Detta är troligtvis på grund av att det vardagsspråk som användes under de tidiga åren 

i skolan inte har utvecklats till det funktionella språket som behövs för att studera matematik 

(Kilborn 2007).  

 

Om lämpliga termer saknas kan man inte begripa matematiska begrepp vilket leder till att 

man inte heller lär sig att behärska dem (Kilborn 2007). Det finns då en risk att eleverna 

själva skapar personligt färgade uppfattningar som inte stämmer överens med de begrepp som 

läraren förväntar sig att eleverna ska lära sig. Även om det krävs lämpliga och klara termer för 

att tillägna sig matematiska begrepp betyder inte det att läraren ska prata över huvudet på 

eleverna. Det är emellertid av stor vikt att alla lärare redan från skolstarten stegvis hjälper 

eleverna att skapa ett funktionellt språk som behövs i den matematiska kommunikationen 

vilket är en förutsättning för att eleverna ska klara av att utvecklas vidare i ämnet (Kilborn 

2007). 

 

3.3 Vikten av att tala matematik  

 

Doverborg och Pramling (1995) tar upp vikten av att tala matematik för att eleverna ska 

lyckas erövra det matematiska språket. Som lärare är det därför viktigt att vara medveten om 

vilka ord som är betydelsefulla för barnen att förstå när det handlar om att lära in matematiska 

begrepp som till exempel storlek-, höjd- och längdrelationer. Något som har en väldigt stor 
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betydelse är att läraren själv använder matematiska begrepp på ett korrekt sätt och inte 

blandar ihop dessa när han eller hon pratar. Ett exempel på ord som lärare ibland blandar ihop 

är ”färre” som betyder mindre till antalet och ”mindre” som har betydelsen att storleken är 

mindre (Doverborg & Pramling 1995).  

 

Ett krav för att en elev ska bygga upp en språklig kompetens är att eleven samtalar med en 

person som använder sig av samma språk som eleven men på en högre nivå. Det har även 

visat sig att tiden för hur länge en elev är delaktig i ett samtal tillsammans med läraren är 

betydelsefull. Under en lektion talar en elev i genomsnitt en till två minuter med läraren, 

vilket inte är tillräckligt för att en utveckling ska ske (Löwing 2006). Hur läraren väljer att 

formulera sina frågor kan också ha betydelse för utvecklingen av elevernas lärande. De lärare 

som använder sig av frågor för att förstå hur eleverna tänker har lättare för att hjälpa eleverna 

att bygga vidare på redan tillägnad kunskap. Lärare kan med hjälp av genomtänkta frågor få 

elever att själva resonera sig fram till en korrekt lösning istället för att enbart ge dem svaret 

(Holmqvist 2006). Även Rydstedt och Trygg (2010) lyfter fram hur frågor kan bidra till att 

skapa en förändring i elevers tänkande. De har valt att dela upp frågorna i följade tre 

kategorier: 

 

 Undersökande frågor, som innebär att läraren ber eleverna att resonera kring samt 

utveckla den egna tankegången med hjälp att tidigare inhämtad kunskap.  

 

 Guidade frågor, som består av frågor som syftar till att hjälpa eleverna framåt till 
nästa steg i en lösningsprocess. Dessa frågor ska synliggöra tänkbara sätt att gå vidare 

med en uppgift. 

  

 Faktabaserade frågor, används när läraren är ute efter en speciell definition och på 
frågor där det enbart finns ett korrekt svar.  

 

Den kategori av frågor som förekommer mest i matematikundervisning är de faktabaserade 

frågorna (Rydstedt & Trygg 2010). 

 

Ett välkänt begrepp som kan användas för att beskriva hur kommunikationen i klassrummet 

kan se ut är lotsning (Emanuelsson 2001). Begreppet lotsning innebär att läraren etappvis 

avgränsar en uppgiftsformulering och med mer och mer avgränsade frågor hjälper eleven 

fram till ett svar. Ett problem med detta är att även om eleven uppger ett svar som är rimligt är 

det inte säkert att eleven har en förståelse som är relevant med tanke på den ursprungliga 

uppgiften. Löwing och Kilborn (2002) menar att lotsning är vanligt förekommande under 

matematiklektioner. Att lotsning sker beror ofta på att det finns en brist på djup 

kommunikation i mötet mellan lärare och elev. När lotsning inträffar saknar ofta eleven de 

förkunskaper som krävs för att lösa en viss uppgift och läraren är vanligtvis stressad över att 

många elever behöver hjälp samtidigt. Därför försöker läraren göra uppgiften lättare med sina 

frågor för att få med sig eleven.  

 

3.4 Lärarens betydelse för god kommunikation i matematikundervisningen 

 

3.4.1 Lärarens ansvar 

 

Det är läraren som ansvarar för elevernas muntliga utveckling under 

matematikundervisningen i skolan (Löwing 2006). Det innebär att det krävs att läraren 

behärskar ett språk som fungerar både för att förklara något eller för att på ett formellt sätt 
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lösa ett problem. Läraren bör också ha ett språk för att kunna konkretisera och 

verklighetsanpassa förklaringar för eleverna. När lärare försöker undvika det matematiska 

språket kan det leda till missförstånd både när det handlar om kommunikationen mellan lärare 

och elever och när elever ska tolka texter i till exempel en lärobok (Löwing 2006).  

 

Löwing (2006) berör svårigheter för en lärare att nå fram till alla elever när man 

kommunicerar ett matematikinnehåll. Detta eftersom elever tänker olika, har olika 

förkunskaper och är olika motiverade till att lära sig. Därför har läraren ett krav på sig att 

planera och utföra undervisningen på ett sätt som gör att alla elever kan tillgodose sig det som 

är tänkt under ett visst undervisningstillfälle. Detta ställer höga krav på läraren. Vidare skriver 

Löwing (2006) att det ofta under en lektion är samma elever som är muntligt aktiva och tar 

för sig av lärarens uppmärksamhet. Det är också samma elever som är mer tystlåtna och 

tillbakadragna. Eftersom läraren enbart har en viss tid avsatt blir det svårt att möta alla elever 

och framförallt de elever som inte medvetet hörs eller syns (Löwing 2006).  

 

Att vara lärare i de tidigare skolåren innebär också att man ofta är den första personen som 

försöker hjälpa eleverna att tillägna sig ett lämpligt matematiskt språk (Engström m.fl. 2007). 

Språket kan ses som ett hjälpmedel i inlärningen av matematik och det finns ett stort antal 

uttryck som hjälper till att beskriva matematiska fenomen. När man lär sig dessa kan man ofta 

på ett mer tydligt sätt resonera i matematiska kontexter. Vid skolstarten har barnen ofta med 

sig vardagliga begrepp som läraren har till uppgift att omvandla till mer vetenskapliga. I 

matematiska sammanhang uttrycker man sig ofta på ett annat sätt än i konkreta vardagliga 

situationer. Ett exempel på detta är att man i en matematisk kontext använder sig av ordet 

”addera” medan man i vardagliga situationer istället kan säga ”lägga till”. Ordet ”addera” är 

entydigt och kan bara betyda en sak medan ”lägga till” kan ha flera olika betydelser beroende 

på i vilket sammanhang det sägs (Engström m.fl. 2007). Eleverna möter ett problem i skolan 

när det gäller att översätta ett vardagligt språk till ett formellt och vetenskapligt språk och 

tvärtom (Löwing 2004). Kilborn (2007) menar att det är vanligt att lärare använder sig av ett 

”nybörjarspråk” då de använder ord som ”gångra”, ”plussa” och ”fyrkant” istället för de 

korrekta orden ”multiplicera”, ”addera” och ”kvadrat”.  

 

Malmer (2002) tar upp att det finns ett stort antal ord, så kallade terminologiord, som enbart 

förekommer inom matematiken. Exempel på sådana ord är ”addition”, ”termer” och 

”summa”. Det går inte att kräva att eleverna direkt ska kunna använda dessa. Genom att 

läraren frekvent använder dessa ord kommer de till slut införlivas i elevernas ordförråd. 

Författaren menar att det är en fördel om läraren under denna tid är ”tvåspråkig”, vilket 

innebär att läraren använder sig av ett korrekt språk tillsammans med ett förenklat språk. 

Författaren lyfter fram följande exempel ”vi ska nu addera termerna-lägga samman talen”. 

Läraren kan även korrigera eleverna då de uttrycker sig på ett felaktigt sätt genom att upprepa 

det som eleven sagt men omformulerar meningen så att den blir korrekt. Eleverna blir på 

dessa sätt uppmärksammade på viktiga matematikord som de bör tillägna sig (Malmer 2002). 

 

3.4.2 Lärarens kunskap 

 

Det är inte tillräckligt att en lärare själv har kunskap om ett område i matematiken utan denne 

behöver också ha förmågan att förklara för eleverna på ett sätt som de förstår (Löwing 2006). 

Ett konkret exempel på detta är att det inte räcker att läraren själv kan storlekssortera 

decimaltal. Om läraren endast kan göra detta har han/hon enbart ett elevperspektiv på 

innehållet. Den uppgift man har som lärare är att kunna förklara för elever med skiftande 

förmåga och förkunskaper vilket kräver ett lärarperspektiv. Även Riesbeck (2008) tar upp att 
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kommunikationens didaktiska kvalitet konstrueras av tre grundläggande delar. Dessa är 

lärarens egen kunskap i det som undervisningen handlar om, lärarens förmåga att framhålla 

det viktiga i undervisningen och att ha elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga i 

åtanke.  

 

I undervisningen finns goda möjligheter för alla elever att tillägna sig ett matematiskt språk 

genom gemensamma genomgångar i början av lektionerna eller i en summering av vad som 

gjorts i slutet av en lektion (Löwing 2006). Denna kommunikation verkar dock bli mer och 

mer ovanlig i verksamheten och de lärare som har dessa genomgångar har svårt att nå fram 

med det budskap som var tänkt till eleverna. En förutsättning för att elever under högstadiet 

och gymnasiet ska kunna fördjupa sina matematiska kunskaper i matematik samt konstruera 

ett funktionellt redskap för problemlösning är att de successivt utvecklar ett rikt funktionellt 

och matematiskt språk. Detta kräver att man från början startar med att utgå från ett vardagligt 

språk där man får arbeta mycket med konkretisering (Löwing 2006).  

 

3.5 Konkretisering 

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att läraren för att underlätta elevernas språkliga förståelse 

kan konkretisera undervisningen på olika sätt. När läraren konkretiserar är det viktigt att 

använda material eller exempel som verkligen fungerar som ett språkligt stöd. Om det inte ger 

ett stöd för begreppsbildningen bidrar det inte till förståelsen och materialet hjälper bara 

eleverna till att få svar på uppgifterna för stunden. Vidare berör författarna att poängerna med 

konkretisering försvinner då man kallar ett laborativt material för ett konkret material 

eftersom materialet i sig är dött. Att använda materialet i ett konkretiserande syfte innebär att 

man använder det så att det underlättar den språkliga förståelsen i en uppgift. I vilken 

utsträckning som läraren lyckas konkretisera med hjälp av ett material beror således på hur 

materialet används. Konkretisering kan ske genom att man kopplar innehållet till erfarenheter 

från hem och samhälle. Det går dock inte att konkretisera all matematik eftersom viss 

matematik är för formellt logisk för att det ska kunna göras (Löwing & Kilborn 2002).  

En väg till abstraktion är genom konkretisering (Löwing 2006). För att eleverna ska kunna 

abstrahera krävs det att de vet vad som ska abstraheras. Detta innebär att undervisning bör 

utgå från något som redan är bekant för eleverna. Det man då kan göra är att anknyta det som 

ska abstraheras till en bekant situation eller metafor hos eleven. Man kan även använda ett 

passande material för att lyfta fram det som ska belysas. Det är vanligt att lärare tar för givet 

att aktivitet är det samma som konkretisering men så är inte fallet. Matematik lärs inte enbart 

genom att vara aktiv utan det krävs även att man reflekterar över det som görs. Malmer 

(2002) menar att elever som får arbeta laborativt blir medvetna om såväl vad de faktiskt vet 

som hur de vet det. Genom att skapa möjligheter för eleverna att tala om vad de gör och vad 

de kommer fram till utvecklas både ordförrådet och elevernas tankestruktur. Författaren 

framhäver med detta resonemang talandets betydelse för allt lärande (Malmer 2002).  

Rystedt och Trygg (2010) menar att det kan variera vilket material som passar bäst för 

konkretisering och det är viktigt att tänka på att olika material passar till olika saker. 

Möjligheterna ökar att utföra en god konkretisering om tillgång till väl utprövade material 

med bra arbetsfunktioner finns. Vidare berörs att laborativt material kan delas in i två 

huvudgrupper, vardagliga föremål och pedagogiska material. Vardagliga föremål är de 

verktyg eller föremål som finns i vardagslivet, arbetslivet och naturen. De pedagogiska 

materialen är de som är speciellt tillverkade för undervisning i matematik och som antingen 

finns att köpa eller som är gjorda av lärare och elever. En annan huvudgrupp som har kommit 

till på senaste tiden är spel. När det handlar om spel är det av stor vikt att de används på ett 
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korrekt och genomtänkt sätt så att det stödjer elevernas begreppsbildning (Rydstedt & Trygg 

2010). 

 

3.6 Aktuella områden i matematik i observationsklasserna 

 

Under följande avsnitt redogör vi specifikt för de områden klasserna arbetade med under våra 

observationstillfällen, nämligen bråk och geometri.  

 

3.6.1 Bråk 

 

Bråkräkning i grundskolan är ett område som under de senaste åren har tonats ned (Löwing & 

Kilborn 2002). En anledning till att detta har skett är att bråkräkning inte finns med lika 

mycket i vardagliga situationer som det tidigare gjort. Ett annat skäl till bråkräkningens 

nedtoning är att det tycks vara ett svårt stoffområde. Det är vanligt förekommande hos lärare 

att försöka undvika problem med bråkräkning genom att byta till decimalform vilket 

författarna ser som en kortsiktig metodik. Något dessa lärare påtagligen inte är medvetna om 

är att decimalformen är ett särskilt sätt att skriva bråk på samt att decimalräkning enklast 

förklaras med hjälp av bråk. Något som ibland glöms bort är att bråkräkning är en nödvändig 

förutsättning vid konkretisering av algebraiska problem. En fara med att eleverna inte lär sig 

bråkräkning i grundskolan är att det kan skapa nya problem i framtiden, speciellt i 

gymnasieskolan. Löwing och Kilborn (2002) menar att bråkräkning inte är så krångligt om 

det byggs upp på rätt sätt, det vill säga på tankeformer som är konkreta och vardagsförankrade 

för eleverna. Det är även viktigt att tänka på att bråk kan benämnas på flera olika sätt. Två av 

dessa är som del av hel och som del av ett antal. För att kunna undervisa om bråk på ett 

framgångsrikt sätt bör läraren vara medveten om dessa olika aspekter. Är läraren inte detta 

kan det bli svårt att avgöra vilken uppfattning eleverna har om bråk och den kunskap de har 

inom området (Löwing & Kilborn 2002). 

 

I skolmatematiken används många olika begreppsmodeller för tal i bråkform (Bentley & 

Bentley 2011). Det har internationellt gjorts forskning om modellernas kvalitet och man har 

då kommit fram till att vissa modeller är bättre än andra. En av de mest kända modellerna 

kallas för del-helhetsmodellen som består av bland annat pizzamodellen och 

chokladkakemodellen (se figur 1 & 2). Dessa modeller ger en begreppsbild av ett bråktal 

(Bentley & Bentley 2011). I dagens skola krävs det konkretisering av bråkräkning för att 

försöka fånga alla elevers förståelse. Det ställer krav på läraren att ha en klar teori för vilket 

sätt man ska förklara och konkretisera innehållet på i sammankoppling till vilka förkunskaper 

eleverna borde ha för att förstå förklaringar läraren ger (Löwing 2006).  
 

 

Figur 1. Pizzamodellen visar 1/2 och 1/3.                             Figur 2. Chokladkakemodellen visar tredjedelar 

                                                                                            

               
 

 
                                                                                                              (Bently & Bently 2011:89-93) 
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När man ska börja ett nytt område i matematiken är det bra att börja med att göra en 

förkunskapsanalys. Det betyder att man avgör vilka kunskaper som behövs för att kunna ta till 

sig ämnesinnehållet som ska beröras. För att arbeta med tal i bråkform krävs det tre 

förkunskaper. Dessa tre är nämnarens innebörd, täljarens innebörd och att varje bråk kan 

skrivas på väldigt många olika sätt. Om en elev har dessa förkunskaper och förstår 

räknesättens innehåll har den bra förutsättningar att klara uppgifter med bråk, annars blir det 

svårt för eleven att hänga med. Löwing (2006) tar även upp vikten av att börja med bråk redan 

i de första skolåren, gärna på förskolan. Det finns en mängd olika sätt att visa bråktals 

utseende på och för eleverna är det av stor vikt att möta och hantera många olika illustrationer 

av en helhet (Malmer 2006). Detta kan göras på ett bra sätt genom att vika ett A4-papper olika 

många gånger. 

 

Något som har visat sig vara svårt för eleverna när det gäller bråkräkning är att jämföra och 

storleksordna bråk (Malmer 2006). Med konkret material kan det underlätta för eleverna att ta 

till sig och förstå. Eftersom 3 är större än 2 är det vanligt att elever anser att 1/3 är större än 

1/2. För att skapa förståelse hos eleverna kan man använda färgstavar för en visuell mätning.  

 

3.6.2 Geometri 

 

För att eleverna ska utvecklas inom geometri är det viktigt att läraren utgår från elevernas 

egna erfarenheter. För att eleverna ska få en fördjupad förståelse krävs det att samtal och 

diskussioner sker utifrån elevernas egna vardagserfarenheter. Risken är annars stor att 

eleverna inte kan applicera de kunskaper de tillägnar sig under matematiklektionerna utanför 

dessa sammanhang. ”Kvadrater”, ”rektanglar”, ”trianglar” med mera blir enbart något som 

existerar i matematikboken. För att kunna delta i samtal inom området geometri krävs det att 

eleverna behärskar de ord och begrepp som används. Läraren bör därför vara uppmärksam på 

elevernas faktiska förståelse för de begrepp som berörs (Emanuelsson red. 1996).  

 

Löwing (2006) menar att många lärare använder sig av felaktiga termer när de undervisar och 

detta får direkta konsekvenser för elevernas förståelse. Författaren menar att de är av stor vikt 

att läraren använder korrekta termer då termer, begrepp och innebörd är nära knutet till 

varandra. En förklaring till lärarnas felaktiga språkanvändning är att de tror att de underlättar 

för elevernas förståelse om de använder enklare ord vilket troligtvis inte är fallet. Det är inte 

termerna i sig som är svåra utan det är det som de står för som kan uppfattas som komplicerat, 

då underlättar det inte om läraren använde ett otydligt språk. Det är även viktigt att kontrollera 

så att eleverna verkligen förstår innebörden av olika begrepp och termer så att de inte enbart 

mekaniskt lärt in dem. När eleverna väl erövrat begreppen, så väl som dess innebörd, upplevs 

de ofta som funktionella (Löwing 2006).  Något som Löwing och Kilborn (2002) menar kan 

skapa problem för eleverna är övergången mellan två och tredimensionella figurer. I de fall då 

läraren varit otydlig med begreppen från början kan denna övergång bli svårare än vad den 

behöver vara.  

 

När eleverna arbetar med geometri kan det vara till deras fördel om de får arbeta mycket 

laborativt då detta kan underlätta deras förståelse. Läraren kan dock inte förlita sig på att ett 

laborativt material garanterar eleverna förståelse utan det krävs att de lyfter fram kritiska 

aspekter och ställer frågor som utmanar och utvecklar elevernas tänkande. Som tidigare 

nämnts har studier visat att många elever inte tillägnat sig ett adekvat språk inom området 

geometri. Läraren behöver därför integrera elevernas vardagliga språk med ett mer 

matematiskt språk för att utveckling ska äga rum. För många elever upplevs det även som 

fördelaktigt att arbeta med flera uttrycksformer samtidigt. Inom geometrin är det framför allt 
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de verbala och visuella uttrycksformerna som fyller en viktig funktion. De visuella 

symbolerna fungerar som en minneshjälp och ett stöd för elevernas tänkande. För att uppnå 

full förståelse behöver eleverna kunna se sambandet mellan begrepp och symboler (Riesbeck 

2008). 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redogör vi för vårt val av metod. Vi kommer även att redovisa vilka 

observationsgrupper och intervjupersoner vi valt och på vilka grunder vi gjort detta urval. Vi 

har valt att disponera metodavsnittet på följade sätt; först kommer vi att presentera de 

datainsamlingsmetoder vi använt oss av, sedan diskuterar vi de urval vi gjort. Därefter 

kommer vi beskriva vårt tillvägagångssätt och vilka etiska övervägande vi gjort. Vi avlutar 

med att redogöra för tillförlitligheten i detta arbete utifrån begreppen reliabilitet och validitet.   

 

4.1 Urval 

 

För att kunna säga något om det fenomen man undersöker krävs det att forskningsresultaten är 

så generella som möjligt. Det innebär att forskaren vill kunna applicera de resultat som 

framkommer på en annan grupp individer som är likvärdiga med den grupp som varit delaktig 

i själva undersökningen. Då möjligheten inte alltid finns att undersöka en hel population då 

detta är mycket kostsamt och tidskrävande kan forskaren istället göra ett urval som kan ses 

som ett stickprov av populationen. Detta urval kan ske på olika sätt (Patel & Davidsson 

2011). Ett av sätten benämner Bryman (2002) som bekvämlighetsurval, vilket enligt 

författaren innebär att forskaren väljer att använda personer som finns i hans eller hennes 

närhet och är lättillgängliga. Författaren menar även att denna typ av urval är mindre 

tidskrävande än andra och därför lämpar sig när forskaren har begränsat med tid för att 

genomföra sin undersökning. En av nackdelarna när man använder sig av denna typ av urval 

är att det är svårt att generalisera det resultat som framkommer eftersom det inte går att säga 

vilken population urvalet är representativt för (Bryman 2002). Vårt urval av såväl skolor som 

lärare är en följd av ett bekvämlighetsurval då vi valde att använda oss av skolor där vi gjort 

vår verksamhetsförlagda utbildning eller som vi på annat sätt har kontakter på. Vi gjorde detta 

val på grund av att vi inte hade så mycket tid på oss innan vi var tvungna att påbörja 

underökningen. När vi valde de lärare som skulle medverka i intervjuerna var vi noga med att 

alla skulle vara behöriga i att undervisa i matematik. Vi valde ut tre lärare på olika skolor och 

samtliga var kvinnor.   

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av observationer och intervjuer för att besvara 

de frågeställningar, samt uppfylla det syfte, vi presenterade i början av arbetet. Valet att 

använda oss av just dessa två kvalitativa metoder kändes naturligt då vår undersökning är av 

kvalitativ natur och vår intention är att gå djupare i vårt sökande efter information. Bryman 

(2002) menar att tyngdpunkten för en kvalitativ undersökning ligger på hur individer upplever 

och tolkar den verklighet de befinner sig i. Det handlar i första hand inte om att belysa 

statistiska och kvantifierbara resultat. Målet med en kvalitativ undersökning är istället att lyfta 

fram bakomliggande orsaker till det som undersöks och på så vis skapa en djupare förståelse. 

Den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig och till stor del beroende av människors 

skapande förmåga (Bryman 2002).  

 

4.2.1 Observationer 

 

Observationer ger oss möjligheten att studera beteenden och händelser i en naturlig kontext 

och i samma ögonblick som de inträffar. I dessa fall är inte den som undersöker beroende av 

hur en annan individ återberättar en viss händelse. Observationer är också ett bra komplement 

till information som erhållits med hjälp av andra metoder (Patel & Davidsson 2011). Vi anser 
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också att vi genom observationer får en bättre bild av hur kommunikationen faktiskt ser ut 

under en matematiklektion än om vi enbart använt oss av intervjuer. Undersökningar visar att 

observationer synliggör om individer verkliga beteende överensstämmer med den bild de 

framhåller, det vill säga att de inte är lika beroende av människors egna uppfattningar som 

andra metoder kan vara (Bell 2006). 

 

Vi valde att genomföra deltagande observationer, vilket enligt Ejvegård (2009) innebär att 

observatören själv är delaktig i den process hon önskar att beskriva. Forskaren är vid flera 

tillfällen med och observerar ett pågående händelseförlopp vilket gör det möjligt att utforska 

ett skeende på djupet och därmed få en ökad förståelse. Det är viktigt att ha i åtanke att 

observatörens medverkan kan påverka hur en händelse utspelar sig då deltagarna kan uppföra 

sig annorlunda när det är någon faktor som avviker från det normala. Det kan även vara svårt 

för den som observerar att hålla en distans till det som utspelar sig och inte låta analysen 

påverkas av egna tankar och känslor (Ejvegård 2009). Fokus för observationerna har i första 

hand varit lärare och deras handlande men till viss del även eleverna. Vi har genomfört sex 

observationer, två i varje klass.  

  

Patel och Davidson (2001) menar att observationer kan genomföras på många olika sätt men 

att man i grunden kan urskilja två olika typer. Författarna har valt att benämna dem som 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Det som framför allt skiljer dessa två 

observationer ifrån varandra är graden av strukturering. Då vi hade ett relativt väl preciserat 

område vi ville undersöka, nämligen hur kommunikationen under en matematiklektion såg ut, 

ansåg vi att en strukturerad observation var mest lämplig för vår undersökning. Patel och 

Davidson (2001) menar att denna typ av observation förutsätter att området som ska 

undersökas är väl preciserat. Detta gör det möjligt att konstruera ett observationsschema 

(bilaga 1) som sedan blir utgångspunkt för själva observationerna. Schemat består av ett antal 

olika kategorier som tillsammans täcker in det beteende som ska granskas. Hur dessa 

kategorier kommer att se ut beror på vad det är som ska undersökas. Ett sätt kan exempelvis 

vara att lista de beteenden som är relevanta för att sedan pricka av dem när de sker (Patel & 

Davidsson 2001). Vi konstruerade vårt observationsschema utifrån punkter som var relevanta 

för det vi ville undersöka. Utöver observationsschemat förde vi löpande anteckningar under 

hela lektionen för att få ut tillräckligt med material för vår undersökning.  

 

4.2.2 Intervjuer 

 

Den andra datainsamlingsmetoden vi valde var intervjuer. Hur en intervju ska genomföras 

och utformas beror till stor del på syftet bakom undersökningen. Strukturen vid en intervju 

kan vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. Strukturen påverkar hur stort 

svarsutrymme som intervjuaren ger respondenten. Vid kvalitativa undersökningar är en 

ostrukturerad intervju att föredra då respondenten får ett större utrymme att bestämma 

innehållet.  Frågorna är av öppen karaktär och de följer ingen given ordning utan den som 

intervjuar anpassar sig efter det som kommer fram under samtalets gång. Det är inte 

nödvändigt att ha redan formulerade frågor, det räcker att ha att tydligt tema och frågeområde 

att utgå ifrån. Vid en ostrukturerad intervju lyfts även respondentens egna erfarenheter fram 

vilket ger en mer beskrivande bild av det som undersöks. Vid denna typ av intervju utnyttjas 

samspelet mellan intervjuaren och respondenten för att på så vis få ut så mycket information 

om ett område som möjligt (Ruane 2006). Vid en strukturerad intervju har frågorna till stor 

del fasta svarsalternativ och ställs i samma ordning till alla deltagande. Detta ger 

intervjupersonen litet utrymme att svara inom och svaren blir därav inte så djupgående (Patel 

& Davidson 2011).  
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Vi skulle vilja benämna våra intervjuer som semistrukturerade då vi hade med oss ett 

intervjuschema. Detta eftersom vi hade ett förutbestämt syfte med intervjun och frågor som vi 

ville ha besvarade. Vi använde oss däremot av denna mall på ett flexibelt sätt för att inte bli 

alltför bundna till frågorna och på så vis begränsa respondenten.  Utgångspunkten för 

intervjuerna var en del större övergripande frågor för att vi sedan skulle kunna följa upp 

respondentens svar med mer specifika följdfrågor. Detta är något som Patel och Davidson 

(2011) benämner som ”tratt-tekniken”. Fördelen med denna taktik är att den gör 

intervjupersonen mer aktiv och många upplever det som motiverande att få uttrycka sig friare 

i början av en intervju.  Frågorna i intervjuschemat konstruerade vi utifrån olika kategorier 

som arbete var tänkt att belysa. Vi spelade in samtliga intervjuer. Detta gjorde vi för att fokus 

inte skulle ligga på att skriva ner det som sades.  

 

4.3 Etik 

 

När vi gjorde vår undersökning utgick vi ifrån följande etiska principer som Bryman (2002) 

tar upp:  

 

 Informationskravet som handlar om att personer som deltar i undersökningen ska få 

information av forskaren om syftet med undersökningen. Försökspersonerna ska få 

reda på att de deltar frivilligt och att de kan välja att sluta vara med om de inte längre 

vill. Information ska även ges om undersökningens moment. 

 

 Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning själva har rätt till att 
besluta om sin medverkan.  

 

 Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter kring undersökningspersonerna ska 
hanteras med stor konfidentialitet. Obehöriga ska inte kunna komma åt 

personuppgifter.  

 

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter man får av personerna i undersökningen 

enbart får användas i den aktuella undersökningen.   

 

Innan vi skulle göra våra intervjuer och observationer gav vi de lärare som skulle vara med i 

undersökningen information muntligt om syftet med vårt arbete samt meddelade dem att de 

själva fick avgöra om de ville vara med och delta. Vi gav dem även information kring vad det 

var vi skulle göra under våra undersökningstillfällen. I vårt arbete nämns aldrig några 

personuppgifter så att obehöriga kan komma åt dessa. Den information vi fick ut under 

observationer och intervjuer användes bara i detta arbete.  
 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

När vi hade valt ut de två skolorna och de två lärare som vi ville göra våra observationer och 

intervjuer med tog vi kontakt med de utvalda lärarna. Vi informerade dem om att vi skulle 

skriva vårt examensarbete, vad det skulle handla om och frågade ifall detta var något som de 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på. För att få ett så tillförlitligt underlag som möjligt att 

arbeta med var vi lite restriktiva med den information som vi gav ut till lärarna. Detta var till 

stor del ett val vi gjorde för att vi kände att vi annars eventuellt skulle påverka deras 

handlande i för stor utsträckning. Tanken med observationerna var att belysa hur det faktiskt 

ser ut under en vanlig matematiklektion. Bryman (2002) tar upp situationsbetingad etik som 
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handlar om på vilket sätt och i hur stor utsträckning observationspersonerna ska informeras 

om vad man observerar. Han menar att man i vissa situationer är tvungen att undanhålla lite 

av sanningen för att det ska bli möjligt att studera det som är av intresse.   

 

Detta var inte den första kontakten vi hade med dessa lärare utan vi har gjort en stor del av vår 

verksamhetsförlagda utbildning hos dem. Då vi upplevde att vi kände personerna väl skedde 

den mesta av informationen muntligt vid direkta möten. Vi gick sedan vidare med att lämna 

förslag på veckor som skulle vara lämpliga för observationstillfällena. Lärarna fick sedan 

återkomma med tider som passade den aktuella klassen bäst. Denna kontakt skedde över 

telefon eller via mail. Då det främst var lärarnas kommunikation vi skulle undersöka och vi 

inte skulle filma observationerna ansåg vi inte att vi behövde ta kontakt med elevernas 

föräldrar utan lärarna fick själva välja hur de ville informera hemmen angående våra besök. 

En del skrev ut det i veckobreven medan andra valde att berätta det för eleverna så att de 

själva fick tala om det hemma. När vi sedan kom ut till klasserna berättade vi vad vi skulle 

göra där. Eftersom eleverna kände oss sedan innan upplevde vi inte att de tyckte att vår 

närvaro var störande.  

 

Under observationerna valde vi att båda två vara närvarande under samtliga tillfällen. Detta 

ansåg vi skulle maximera våra chanser att upptäcka viktiga händelser som vi annars kunde gå 

miste om då det kan vara svårt att fokusera på flera händelser på en och samma gång. Vi 

upplevde nästan att det var en förutsättning att båda var med då vi på ett tidigt stadium valde 

att inte filma observationerna. Detta var ett beslut vi tog då vi kände att det skulle påverka 

klassrumsklimatet i för stor utsträckning. Risken var för stor att eleverna skulle bli för 

medvetna om vår delaktighet och att en kamera skulle hindra såväl dem som läraren från att 

bete sig på ett normalt sätt. Observationerna genomförde vi under en tvåveckorsperiod. Vi 

fyllde i våra observationsscheman genom att sätt ett streck i rutan varje gång vi 

uppmärksammade någon av de punkter vi hade med oss (se bilaga 1). Under observationerna 

skrev vi också upp det vi såg som hade betydelse för vår studie. Efter att vi genomfört två 

observationer i varje klass bokade vi in ett möte med de berörda lärarna för en intervju. Att vi 

valde att lägga intervjuerna efter observationstillfällena var ett aktivt val från vår sida då vi 

inte ville påverka lärarna med våra frågor och på så vis leda deras handlingar. Syftet var att få 

se hur verkligheten såg ut och inte vad lärarna trodde att vi ville se.  

 

Innan vi skulle ut till skolorna och genomföra våra intervjuer valde vi att testintervjua några 

av våra studiekamrater. Vi gjorde detta för att vi ville vara väl förberedda och ha tänkt igenom 

följdfrågor som möjligtvis skulle bli aktuella. Testintervjuerna gav oss chansen att utvärdera 

och omformulera frågor som inte gav oss den informationen vi var ute efter. Bryman (2002) 

menar att det är viktigt att den som ska genomföra en intervju är väl förtrogen med sina frågor 

för att minska risken att tappa bort sig eller glömma viktiga aspekter.  

 

Intervjuerna genomförde vi som personliga intervjuer men var noga med att fråga lärarna om 

vi fick kontakta dem via telefon eller mail efteråt om vi hade några kompletterande frågor. 

Tiden för intervjuerna varierade från femton till trettio minuter och alla utgick från samma 

intervjuschema. Trots att alla intervjuer utgick från samma schema (bilaga 2) blev resultatet 

olika då vi använde intervjuschemat på ett flexibelt sätt för att kunna spinna vidare på de 

tankar och åsikter som de enskilda lärarna gav uttryck för. Vi ville att intervjuerna skulle likna 

ett naturligt samtal för att alla inblandade skulle känna sig naturliga och att möjligheten till 

följdfrågor skulle finnas. Intervjuerna genomfördes på den aktuella skolan där läraren 

arbetade. För att skapa en trygghet för respondenten. För att underlätta efterarbetet frågade vi 

alla lärare om vi fick spela in samtalet, detta var något som samtliga lärare tillät. Vi var noga 
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med att upplysa dem om att det endast var vi som skulle lyssna på inspelningen och att de 

sedan skulle raderas.  

 

När vi genomfört samtliga observationer och intervjuer läste vi igenom vårt material. Vi 

kände då att vi inte hade tillräckligt med material för att kunna göra en tillfredsställande 

analys och valde därför att kontakta ytterligare en lärare för att få chansen till fler 

observationer. Vi informerade även denna lärare på samma sätt som vi tidigare beskrivit. 

Tillsammans kom vi överens om två tillfällen för observation samt ett intervjutillfälle.  

 

4.5 Databearbetningsmetoder 

 

När vi genomfört de sista observationerna och intervjuerna började arbetet med att 

sammanställa den information vi fått fram. Vi började med att transkribera samtliga intervjuer 

och observationer. Intervjuerna transkriberade vi så ordagrant som möjligt. Bryman (2002) 

menar att det är av stor betydelse att man återger det respondenten har sagt så precist som det 

går. Han menar dock att det ibland finns situationer som kräver viss redigering, som 

exempelvis när intervjupersonen upprepar sig. Vid en redigering är det viktigt att den som 

transkriberar inte förändrar innehållet av det som sagts. För att förhindra detta finns det ett 

antal regler att förhålla sig till vid en intervjuutskrift. Vi utgick därför från de regler som 

Bryman (2002) tar upp i boken Samhällsvetenskapliga metoder. Exempel på dessa regler är 

att man bör använda citationstecken eller kortare indrag för att markera ett direkt citat och att 

tydligt ange vem det är som säger någonting. Efter vi transkriberat intervjuerna kategoriserade 

vi informationen som framkommit utifrån de frågeställningar vi satt upp. Vi valde att redovisa 

resultatet från observationer och intervjuer i löpande text. För att förstärka viktiga aspekter 

valde vi ut citat från intervjuerna och exempel från observationerna. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

4.6.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet säger något om tillförlitlighet och stabilitet i exempelvis en mätning eller 

undersökning. Ett högt mått av reliabilitet innebär att resultatet blir det samma oavsett när och 

var undersökningen äger rum (Hult & Olofsson 2011). Resultatet som framkommer ska 

således vara konstant och inte en tillfällighet för att det ska anses vara reliabelt. Detta 

förutsätter dock att det inte skett någon påtaglig förändring i de faktorer som mäts. För att 

kontrollera reliabiliteten hos en mätning krävs det därför upprepade mätningar. Det är även 

viktigt att reflektera över tidsperioden mellan olika mätningar och vad det får för eventuella 

konsekvenser för resultatet (Ruane 2006) .  Då det i det flesta fall är forskaren själv som 

utformat de mätinstrument som används i undersökningen är det även relevant att studera 

reliabiliteten hos dessa (Ejvegård 2009).  

 

Vi upplever att reliabiliteten i observationerna är relativt hög då vi utgick från samma 

observationsschema vid samtliga tillfällen. Detta gjorde att vi medvetet fokuserade på samma 

aspekter av de samtal som fördes i klassrummen. Då vi inte helt hade informerat lärarna om 

vad vi skulle undersöka och även sagt att de inte behövde förbereda något speciellt när vi var 

där, upplever vi att de lektioner vi medverkade i speglar hur verkligheten faktiskt ser ut. Att vi 

båda två medverkade vid samtliga observationer anser vi höja reliabiliteten eftersom vi då 

kunde uppfatta fler viktiga händelser. Vi menar dock att reliabiliteten hade kunnat höjas 

ytterligare om vi hade gjort fler än två observationer i samma klass. Vi känner även att det är 

en del aspekter som vi saknar i observationsschemat. Hade vi gjort om undersökningen hade 
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vi bearbetat det ytterligare. Reliabiliteten i intervjuerna anser vi vara hög då samtliga 

respondenter intervjuades av samma person. Vi har dessutom använt oss av samma 

intervjuschema och ställt frågorna i samma ordning. Att vi spelade in intervjuerna gör att vi 

inte missar något som den intervjuade säger. Det ger oss även möjligheten att lyssna flera 

gånger för att säkerställa att vi inte missuppfattar något. 

 

4.6.2 Validitet 

 

Begreppet validitet är ett mått på om det som mäts verkligen är det man avser att mäta. I 

kvalitativa undersökningar är målet bland annat att upptäcka specifika företeelser samt att 

förstå och beskriva den livsvärld vi befinner oss i. Detta leder till att begreppet validitet får en 

något annorlunda betydelse än i en kvalitativ undersökning och kommer därför att genomsyra 

hela forskningsprocessen. Validiteten hos datainsamlingsmetoderna är till stor del beroende 

av hur forskaren lyckas samla material som sedan kan bli underlag för en trovärdig tolkning 

av det som studerats. Kvalitativa undersökningar kan ofta vara mångtydiga och 

motsägelsefulla, validiteten kopplas därför även till hur forskaren lyckas belysa detta. I de fall 

där olika datainsamlingsmetoder används kan utfallet av dessa antingen sammanfalla eller 

skilja sig åt. En person kan exempelvis säga en sak i en intervju för att sedan handla tvärtemot 

i en observation. Detta är en aspekt av validitetsproblematiken som forskaren måste ta 

ställning till vid tolkningen av resultatet (Bryman 2002).  

 

Andra aspekter som är viktigt att belysa i relation till validiteten är de val som forskaren gör 

vid hanteringen av de resultat som framkommer vid en undersökning och deras betydelse för 

analysen. I de fall forskaren har bedrivit någon form av intervju eller observation krävs det att 

denna eller dessa transkriberas, det vill säga skrivs ner från talspråk till skriftspråk. Under 

tiden detta sker kommer materialet troligtvis i viss utsträckning påverkas av en mer eller 

mindre medveten påverkan från den som transkriberar det. Forskaren måste därför vara 

medveten om detta så att inte resultatet färgas av egna antaganden och åsikter (Patel & 

Davidson 2011).     

 

För att vårt arbete skulle få en så hög validitet som möjligt började vi med att läsa in oss på 

tidigare forskning och teorier. Detta för att vi skulle ha en bra grund att utgå ifrån när vi skulle 

genomföra våra intervjuer och observationer. Vi var även noga med att utforma våra 

observationer så att vi observerade situationer som var relevanta för våra frågeställningar. 

Genom att vi valde att observera hela lektioner gav det oss möjligheten att få med olika 

aspekter av matematikens olika uttrycksformer. När vi sedan skulle transkribera såväl 

intervjuerna som observationerna var vi noga med att inte lägga in egna värderingar i det som 

sades och hände. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redogör vi för det material vi fått fram under de observationstillfällen som vi 

genomfört i de olika klasserna. Vi redogör också för de svar vi fått under intervjuerna. 

Intervjufrågorna syftade främst till att synliggöra lärarnas syn på kommunikationen under 

lektionerna samt vilka verktyg som lärarna använder för att kommunicera ett matematisk 

innehåll.   

 

5.1 Hur läraren arbetar med språk och matematisk terminologi 

 

Kommunikationen under de matematiklektioner vi observerade varierade och till stor del 

berodde det på vad eleverna arbetade med. Generellt sett kan man se att lärarna började 

lektionen med en gemensam genomgång framme vid tavlan. Här gick lärarna igenom vad de 

skulle arbeta med under lektionen. Samtliga genomgångar vi observerade innehöll förutom 

skrift- och talspråk även bilder, laborativt material och kroppsspråk. Vid ett lektionstillfälle 

började läraren med att säga ”idag ska vi prata matematik”. Läraren fortsatte sedan med att 

rita på tavlan för att tydliggöra det hon ville få fram. De lärare som arbetade med geometri 

ritade olika geometriska figurer samtidigt som de gick igenom vad de heter. Läraren som 

arbetade med bråk ritade upp del-helhetsmodellen och använde sig då av 

chokladkaksmodellen. En av lärarna använde sig sedan av laborativt material för att 

ytterligare förstärka de hon muntligt sa. Det material som användes var magnetremsor som 

beskrev sambandet mellan olika bråktal.  

 

Vid ett annat tillfälle lät en lärare eleverna använda sig av kroppen för att mäta och visa sin 

förståelse. Eleverna fick visa 3 cm med hjälp av fingrarna och de skulle även mäta arean på 

bordet med hjälp av sina händer, det vill säga hur många händer de fick plats med på ett bord. 

Under genomgångarna ställde alla lärarna frågor till eleverna. Det som skilde dem åt var att 

vissa lärare enbart ställde en fråga som eleven svarade på och sedan bekräftade läraren svaret. 

Ett exempel på detta är: 

 

Lärare: Vad är det här? (pekar på en kvadrat) 

Elev: En kvadrat. 

Läraren: Ja. 

 

Andra lärare uppmuntrade till kommunikation genom olika följdfrågor och ett exempel på 

detta är: 

 

Lärare: Vad är en rektangel? Säg något så hjälps vi åt. 

Elev 1: Två sidor är parallella.  

Lärare: Vad innebär det? 

Elev 1: Att sidorna aldrig möts och att de är mittemot varandra, asså sidorna är motstående. 

Lärare: Bra, något annat? 

Elev 2: Hörnen är 90 grader. 

Läraren: Vad kallar man det? 

Elev 2: Vinkeln är 90 grader. 

 

Under en lektion i bråkräkning sa en av lärarna till eleverna att använda sig av både talat språk 

och skriftspråk när de redovisade sina uppgifter. Eleverna började då med att samtala om 

uppgiften och hur de skulle lösa den. De sammanfattade sedan detta genom att skriva ner 

lösningen i sina arbetsböcker. Eleverna fick välja om de ville använda bildspråk eller 
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skriftspråk beroende på hur de lättast kunde uttrycka sig. Vid detta tillfälle arbetade eleverna 

med bråk och läraren uppmanade dem till att använda sig av ett korrekt ”bråkspråk” i såväl 

talad som skriftlig form.   

 

När en elev gav ett svar på lärarens fråga förekom det att läraren uppmuntrade till en 

diskussion genom att lämna frågan till de andra eleverna och fråga om de höll med eller inte. 

Ett exempel på ett sådant samtal var när eleverna arbetade med begreppet kvadratmeter. 

Eleverna var vid detta tillfälle uppdelade i grupper och i denna grupp var det nio elever. 

Läraren började med att fråga hur många kvadratdecimeter det får plats på en kvadratmeter. 

Alla elever fick säga vad de trodde och läraren skrev upp detta på tavlan, svaren varierande 

mellan 40-1000 kvadratdecimeter. Därefter fick alla eleverna berätta hur de hade tänkt för att 

komma fram till sitt svar och de fick kommentera varandras svar. Efter det fick alla eleverna 

chans att ändra sitt svar om de ville och alla eleverna svarade till slut 100. Läraren 

kommenterade aldrig om detta var korrekt utan eleverna fick sedan möjlighet att bygga en 

egen kvadratmeter och kontrollera om deras teori stämde. Under detta tillfälle blev det istället 

eleverna som rättade varandra. Vid några tillfällen då läraren ställde en fråga till en elev och 

eleven sa rätt svar men använde ett felaktigt begrepp rättade läraren elevens svar genom att 

bara ändra meningen så som hon ville att eleverna skulle uttrycka sig. Ett exempel på detta är 

att en lärare frågade ”hur skriver jag en och tjugo?” Eleven svarade då ”ett komma tjugo” och 

läraren svarade ”ett decimaltecken tjugo, bra”. 

 

Lärarna valde att avsluta lektionerna på olika vis. En av dem försökte på något sätt att knyta 

ihop lektionen tillsammans med eleverna. Läraren ställde frågor som, ”vad har ni kommit 

fram till?” och ”har ni andra tänkt likadant?” Vid ett tillfälle fick eleverna gå fram i par och 

redovisa sina resultat och hur de kommit fram till sitt svar. Samtliga elever hade mer eller 

mindre svårt för att uttrycka sig på ett adekvat matematiskt språk. Läraren stöttade eleverna 

genom att ställa frågor som syftade till att hjälpa dem i deras resonemang och föra det framåt. 

Många elever använde sig av ett mer vardagligt språk och använde ord som ”tre av fyra” 

istället för ”tre fjärdedelar”. Läraren lyfte fram detta genom att säga att ”man kan tänka så 

men hur säger vi det med mattespråk”. Eleverna förstod var läraren ville komma och ändrade 

sig till ”tre fjärdedelar”. Övriga lärare valde att inte sammanfatta lektionerna tillsammans med 

eleverna utan lät eleverna gå på rast när de avslutat arbetet.  

 

Att själv använda språket på ett korrekt sätt var något som samtliga lärare ansåg vara en viktig 

förutsättning för att elevernas språkliga kompetens ska utvecklas: ”Det är viktigt att  jag 

använder det och håller språket levande”, sa en av lärarna. En av lärarna upplevde att eleverna 

ofta tar efter lärarens beteende och inställning i olika sammanhang. Om hon visar att hon 

tycker det är viktigt att kunna uttrycka sig och prata om ett matematiskt innehåll så kommer 

eleverna också att tycka det: ”Är jag en kommunikativ lärare får jag kommunikativa elever”. 

Flera lärare menade att det var lärarens uppgift att skapa tillfällen där eleverna får öva på att 

uttrycka sig och utmana sitt tänkande: ”Som lärare måste man ställa de rätta frågorna”. En 

fallgrop som en av lärarna berörde när det handlar om lärarens frågor är lotsning: ”Det är ju 

alltid det som är svårigheten, att man inte leder fram. Där får man ju bita sig i tungan ibland”, 

sa en av lärarna.  

 

Grupparbete var något lärarna ansåg kunde utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Detta 

sker genom att de får prata med varandra och får öva att på att uttrycka hur de har tänkt. En 

lärare upplevde dock att det kan vara svårt att ha gruppövningar i de första skolåren eftersom 

hon upplever att många vill arbeta ensamma. Elever som känner att de behärskar ett visst 

område ser inget behov av  att prata med andra om det utan gör hellre uppgifterna ensamma. 
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Två lärare tog upp att det är viktigt att lära eleverna att inte fokusera allt för mycket på svaret 

utan lägga stor tyngdpunkt på processen. Återigen lyfter de upp att eleverna bör få träna på att 

förklara hur de har gått tillväga för att lösa en uppgift både skriftligt och muntligt. Det är först 

då som deras kommunikativa förmåga kan utvecklas. En av dessa lärare sa ”jag förklarar att 

det viktigast inte är svaret utan vägen till svaret”.    

 

5.2 Matematisk terminologi som används i undervisningen 

 

Under observationstillfällena använde alla tre lärare sig någon gång av ord som ”delat med”, 

”gånger med” och ”plussa”. Även eleverna använde sig vid flertalet av tillfällena av dessa 

begrepp. Vid några tillfällen rättade läraren eleverna genom att lyfta fram och själv använda 

de ord hon ville att eleverna själva skulle använda. När läraren gick runt bland eleverna när de 

arbetade med bråk sa en elev ”Är två delat med åtta rätt?” och läraren svarade ”Ja, det är två  

åttondelar”. I de klasser som arbetade med geometri använde sig både lärare och elever av ord 

som ”trekant” och ”fyrkant” istället för ”triangel”,” kvadrat” och ”rektangel”. I början av 

lektionen gick läraren igenom de olika aktuella geometriska formerna vid tavlan tillsammans 

med eleverna. Hon bad eleverna berätta vad figurerna hette och eleverna svarade då ”fyrkant” 

och ”trekant”. Då frågade läraren om det fanns några andra ord de kunde använda istället för 

dessa och då svarade en elev ”kvadrat” och ”triangel”. Läraren frågade ”vad är det som mer 

kan vara en fyrkant?” och då hon inte fick något svar svarade hon själv att ”det var både 

kvadrat och rektangel”.  

 

Vid ett av tillfällena arbetade eleven med en uppgift där man skulle dividera två tal för att få 

fram den korrekta lösningen. Eleven visste inte hur han skulle gå tillväga för att lösa 

uppgiften och frågade läraren. Läraren förklarade och sa att eleven skulle dividera det ena 

talet med det andra. När läraren lämnat eleven började eleven istället att multiplicera talen 

med varandra. Eleven fortsatte att arbeta med uppgifter och räckte sedan upp handen igen när 

han var klar. När läraren återvände så kunde hon konstatera att uppgiften var löst på ett 

felaktigt vis. Under en kortare diskussion mellan eleven och läraren fick eleven redogöra för 

hur han hade löst uppgiften och varför han gjort så. Eleven ändrade därefter sin uträkning och 

dividerade talen. 

 

Under intervjuerna frågade vi lärarna om de uppfattar att några begrepp inom bråk och 

geometri är svårare för eleverna och vilka begrepp det i så fall kan vara. Den ena läraren 

svarade att inom bråk upplevde hon att eleverna till en början hade svårt med att avgöra vilket 

bråk som är störst eller minst. Hon sa även ”att jämföra bråk är svårt, vilket är störst?  Tre 

fjärdelar eller fem sjättedelar till exempel”. Vidare tog hon upp att det är viktigt att eleverna 

ser en bild framför sig av ett specifikt bråktal för att veta vilket som är störst eller minst. 

Några elever upplever hon även har svårt med övergången mellan bråkform och decimalform. 

Inom geometri upplevde samma lärare att vissa elever kunde ha svårt att skilja på area och 

omkrets till en början men att detta ofta klargjordes efter hand. I en av klasserna som arbetade 

med geometri talade de om tvådimensionella figurer. Läraren i denna klass upplevde att de 

flesta eleverna hade goda kunskaper om de olika figurerna, då detta var något eleverna arbetat 

med redan i förskolan. Däremot menade hon att elever ofta har svårt för tredimensionella 

figurer, men att det är något som elever ofta tycker är roligt att arbeta med.  En av de andra 

lärarna upplevde inte att det fanns något som var svårare än något annat inom dessa två 

områden. Hon menade att allt är nytt från början och det krävs att man arbetar grundligt och 

på olika sätt med ett område men att eleverna inte har svårare att ta till sig ett specifikt 

moment.  
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För att arbeta med det eleverna har svårt för ansåg alla lärarna att man förutom att använda sig 

av språket för att förklara även måste använda sig av andra uttrycksformer. En av lärarna 

berörde att hon ritade mycket och det tyckte hon var tydligt. Samtliga lärare lyfte fram 

betydelsen av ett laborativt material: ”Alla elever, inte minst de som har svårt inom ett 

område i matematiken kan hjälpas av ett praktiskt material. Det är viktigt att man visar på 

olika aspekter på samma problem, det är exempelvis inte bara pizzan det handlar om när det 

är bråk utan det kan vara vad som helst”. En annan lärare sa att det också är viktigt att man i 

samtalet knyter an till elevernas vardag. Detta kan göras genom att läraren och eleverna 

tillsammans gör egna räknesagor: ”Det går inte bara köra mattespråk för du måste förklara. 

Till exempel du har 3 kronor och du får 2 till av mamma. Hur många kronor har du då?” 

 

5.3 Uttrycksformer som används under matematiklektionerna 

 

Vid flertalet av observationstillfällena arbetade eleverna laborativt med antingen uppgifter 

från matematikboken eller uppgifter som läraren försett dem med. Den klass som arbetade 

med laborativa uppgifter från matematikboken arbetade med sambandet mellan olika bråktal. 

Detta gjorde de med hjälp av ett A4-papper som de skulle vika olika många gånger, vek de 

papperet en gång visades tydligt att en hel är samma som två halva. I en annan klass som 

arbetade med geometri skulle eleverna med hjälp av olika geometriska former konstruera ett 

pepparkakshus. Vid endast några tillfällen samtalade eleverna om innehållet med ett 

matematiskt språk. Mycket av kommunikationen under dessa tillfällen dominerades istället av 

praktiska frågor rörande de material som användes som exempelvis vem som skulle ha tejpen 

eller hur många papper de skulle ta. Under det sista observationstillfället arbetade en klass i 

skolans matteverkstad. Matteverkstaden bestod av en stor mängd laborativt material 

kategoriserat utefter matematikens områden. Under denna lektion arbetade eleverna med att 

bygga olika modeller med arean en kvadratmeter. Genom att använda kvadratdecimetrar med 

olika färger skulle de bilda olika mönster. Här hördes det att eleverna hade fokus på det 

matematiska innehållet och använde sig av ett lämpligt språk. Ett exempel på ett samtal från 

denna situation var: 

 

Elev 1: Jag tror vi att vi måste börja med att lägga ut så att vi får en kvadrat.   

Elev 2: Ja, efter det så lägger vi diagonalerna i samma färg. 

Elev 1: Och sen fyller vi bara trianglarna med samma färg eller? 

Elev 3: Blir den symmetrisk då? 

Elev 2: Jag tror det.  

 

I ett av klassrummen hade läraren skrivit olika matematiska ord, som exempelvis ”addition är 

term + term= summa”, på väggarna (se bild 1). På kylskåpet satt också olika pizzabitar som 

visade delar av en helhet (se bild 2). Det fanns även klossar som visade del av antal (se bild 

3). Det fanns också brickor som visade sambandet mellan bråk, procent och decimalform (se 

bild 4). 
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                             Bild 1                                                    Bild 2 
 

 

                                  
                              Bild 3                                                          Bild 4 
  

En lärare menade att det viktigaste för att utveckla den kommunikativa förmågan hos eleverna 

är att prata mycket matematik under hela lektionen. Genom att alltid utgå från ett laborativt 

material skapas de förutsättningar som behövs för att utveckla språket hos barnen. I likhet 

med detta tog en annan av de intervjuade upp tre steg som är viktiga under 

matematikundervisningen. Dessa steg var laborera, rita och slutligen använda sig av det 

matematiska språket.  Följer man dessa steg så kommer den kommunikativa förmågan att 

utvecklas automatiskt menade läraren. En av lärarna pratade om hur hon väljer att använda 

laborativt material under genomgångar: ”Medan vi pratar är det viktigt att eleverna får plocka 

med grejer samtidigt”. På så sätt blir eleverna delaktiga på ett mer aktivt sätt och det blir 

lättare för dem att vara mer muntliga sa läraren. Det blir lättare för dem att ställa frågor på det 

vi arbetar med under tiden vilket kan minska onödiga missförstånd. Under intervjuerna lyftes 

att när man arbetar med det matematiska språket på ett laborativt sätt i skolan handlar det 

mycket om vilket material som finns att tillgå. Två av lärarna upplevde att de hade mycket 

och bra material som de kunde använda sig av. Den tredje läraren sa att hon använde sig att 

sådant material som hon alltid kunde ha i klassrummet: ”Det är viktigt att ha ett material till 

hands hela tiden så att eleverna känner sig trygga med det”. 

 

Den lärare som arbetade på lågstadiet använde sig mycket av bildspråket som komplement till 

symbolspråket och det talade språket. Under intervjun sa hon att ”jag ritar mycket, jätte jätte 

mycket, allt ritar jag för jag tycker det blir så tydligt”. Även under observationerna såg vi att 

hon ritade många av uppgifterna på tavlan. Vid ett tillfälle talade de om addition och eleverna 

hade olika tal de skulle räkna ut. Läraren började med att berätta att det var två barn som 

skulle spela ett spel som gick ut på att man skulle pricka ringar på en pinne. De skulle sedan 

räkna ut vilken omgång som gick bäst. Hon ritade upp två pinnar med olika antal ringar på. 

Efter det frågade hon eleverna hur många ringar det fanns på varje pinne. Efter detta frågade 

hon hur många ringar de båda barnen fått på tillsammans. När eleverna svarat på detta 

undrade hon om det var någon som visste hur man kunde säga detta på mattespråk. En elev 

räckte upp handen och sa ” tre plus två är lika med fem”. Under bilderna skrev läraren detta 

med siffror och symboler för ”plus” och ”lika med”.  
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5.4 Hur lärare tänker kring matematikens olika uttrycksformer 

 

Samtliga tre lärare gav uttryck för att de anser att den kommunikativa aspekten i matematiken 

är viktig. En av lärarna tog upp att den kommunikativa förmågan är något som i enlighet med 

Lgr11 ska tränas under lektioner inom matematik: ”I målen står det lite om färdighetsträning 

men mycket om kommunikation”. En av frågorna vi ställde var om de medvetet använder sig 

av ett matematiskt språk i undervisningen. Alla lärare framhöll att det krävs att aktivt och 

medvetet tänka på hur språket används i klassrummet: ”Det heter addition. Det heter 

subtraktion”. En lärare sa dock att det ibland händer att man använder ord som ”plussa” och 

att de är okej så länge man har säkerställt att eleverna är medvetna om vilket som egentligen 

är det korrekta ordet. En annan lärare gav uttryck för en liknande tanke och menade att även 

om det är viktigt att använda sig av ett korrekt matematiskt språk under lektionerna anser hon 

att fokus måste ligga på förståelse: ”Det allra viktigaste är trots allt att de förstår. Om de säger 

plus istället för addition tycker inte jag har så stor betydelse men de måste ju veta om det när 

det kommer en uppgift, så att de hänger med på vad de ska göra”. En av lärarna uttryckte 

under intervjun att det är svårt för eleverna i de tidiga årskurserna att alltid använda begrepp 

som ”addition” och ”subtraktion”. Hon valde att inte lägga så mycket fokus på det i början 

utan var istället noga med att själv använda dem: ”Sen kan jag ju inte börja kräva att de själva 

ska börja använda dem. De säger ju att de ska räkna plus, de säger inte addition. Sen kan jag 

ju säga både och”. Lärarna menande att det är viktigt att man tar tillvara på alla tillfällen att 

samtala med eleverna. Två av lärarna menade att detta inte enbart behöver vara under 

matematiklektionerna utan kan lyftas upp även under andra lektioner.  

 

Lärarna ansåg att det är en fördel ju tidigare man börjar tala matematik med eleverna. Gör 

man det redan i förskolan kommer det att underlätta elevernas utveckling: ”Barn ska vänja sig 

tidigt vid begreppen för då är det inga svårigheter att sedan jobba vidare med detta på 

mellanstadiet och högstadiet”. Lärarna uttryckte också att det är viktigt att man som lärare inte 

är rädd för att använda sig av ett matematiskt språk. Två av de intervjuade trodde att en möjlig 

orsak till att en del lärare väljer att använda sig av ett mer vardagligt språk kan vara för att de 

känner att de själva saknar den kompetens som krävs för att kunna använda språket på ett bra 

sätt. En annan lärare menade att faran med att använda ett alltför vardagligt och ”basic” språk 

är att elevernas förståelse försvinner och att det då inte går att bygga vidare på den sedan. Två 

av lärarna menade även att den kommunikativa kompetensen övas för lite på lågstadiet vilket 

leder till att det blir svårare för eleverna när de sedan kommer till mellanstadiet. De upplevde 

att det är vanligt att lärare på lågstadiet arbetar laborativt med exempelvis spel och att de i 

dessa situationer finns mycket utrymme för att tala matematik och på så vis utveckla 

elevernas språkliga kunskaper, men att lärarna ofta missar att prata om det matematiska 

innehållet och då försvinner en viktig poäng med arbetet.  

 

På frågan om de upplever att eleverna har lätt för att uttrycka sig matematiskt och kan 

förmedla det de vill, går åsikterna isär. Två av lärarna upplevde att elever ofta har svårt för att 

uttrycka sig och få fram det de vill, medan en annan ansåg att de flesta eleverna har de 

kunskaper som krävs för att kunna uttrycka sig på ett korrekt sätt. Alla menade att detta 

berodde på hur vana eleverna var vid att samtala under lektionerna. En lärare belyste sin egen 

roll i detta genom att säga att ”det kan också hänga på att jag tycker det är lite knepigt men jag 

försöker”. Samma lärare upplever att det ibland kan vara svårt att tala matematik med alla 

elever samtidigt då klassen är så stor. Hon uttryckte detta genom att säga att ”sitter du med en 

liten grupp får man igång ett samtal på ett helt annat sätt”.  
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Att skapa möjligheter för kommunikation under lektionerna är något samtliga lärare ansåg 

vara viktigt för både elevernas utveckling och förståelse. Det är när eleverna får uttrycka sig 

muntligt och förklara hur de tänker som deras egna tankar blir synliga och lärandemöjligheter 

skapas menade lärarna. Genom att eleverna får tala med varandra får de tips och idéer på olika 

lösningsförslag och det kan vid vissa tillfällen vara lättare att ta till sig det som en kompis 

säger. ”Att hjälpa en kompis leder till att man utvecklar sitt eget mattetänk”, menade en 

lärare. En lärare ansåg att det var viktigt att eleverna får arbeta mycket tillsammans i par eller 

grupp men upplevde att elever i de tidiga årskurserna har svårt för detta. Det som var tänkt 

som en gruppövning från början slutar ofta med att de arbetar enskilt eller möjligtvis två och 

två. Hon tror att detta kan bero på ”att det är någon som tycker att det här kan jag och istället 

för att dela med sig då istället vill göra det själv”. 
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6. Analys 
 

6.1 Hur lärarna arbetar med språk och matematisk terminologi 

 

Vid de lektioner vi observerade började samtliga lärare att gemensamt med klassen gå igenom 

det område de skulle arbeta med. Däremot var det endast vid två av de sex tillfällena som 

lärarna avslutade med en sammanfattning om vad de har arbetat med under lektionen och 

eleverna lärt sig. Löwing (2006) menar att detta är bra tillfällen för lärare att utveckla det 

språk som eleverna använder i matematiken. Vidare menar författaren att det är ovanligt att 

lärarna utnyttjar dessa tillfällen då många undviker dessa sammanfattningar. Detta stämmer 

delvis in på det resultat vi fick fram då inte alla lärare utnyttjade dessa lärandetillfällen.  

 

Rydstedt och Trygg (2010) menar att man kan urskilja tre olika kategorier av frågor som 

förekommer i klassrummet. Författarna har valt att kalla dem för undersökande, guidade och 

faktabaserade frågor. Vi har sett att lärarna använder sig av samtliga av dessa frågor men i 

olika stor utsträckning. Enligt Rydstedt och Trygg (2010) är det de faktabaserade frågorna 

som lärare använder sig mest av. Detta var även något som vi kom fram till efter att ha 

genomfört våra observationer. Vid upprepade tillfällen hörde vi samtal som följde detta 

mönster: 

 

Lärare: Vad är det här? (pekar på en kvadrat) 

Elev: En kvadrat. 

Läraren: Ja.   

 

Även om detta var vanligast i de klasser vi observerade var det en lärare som utmärkte sig då 

hon nästan enbart använde sig av undersökande frågor. Följande är ett exempel på en sådan 

situation: 

 

Lärare: Vad är en rektangel? Säg något så hjälps vi åt. 

Elev 1: Två sidor är parallella.  

Lärare: Vad innebär det? 

Elev 1: Att sidorna aldrig möts och att de är mittemot varandra, asså sidorna är motstående. 

Lärare: Bra, något annat? 

Elev 2: Hörnen är 90 grader. 

Läraren: Vad kallar man det? 

Elev 2: Vinkel är 90 grader.  

 

Under observationerna uppmärksammade vi att en del av lärarna använde sig av det som 

Malmer (2002) benämner som ”tvåspråkighet”, vilket innebär att läraren medvetet använder 

ett matematiskt språk tillsammans med ett mer vardagligt språk. Detta gör att eleverna blir 

uppmärksammade på viktiga ord och hur de används i ett matematiskt sammanhang. 

Författaren lyfter upp att läraren även kan rätta eleven genom att själv omformulera meningen 

och då använda ord som läraren anser att eleven bör tillägna sig (Malmer 2002). Ett exempel 

på detta var när eleven sa ”ett komma tjugo” så ändrade läraren det till ”ett decimaltecken 

tjugo, bra”.  

 

Emanuelsson (2001) tar upp begreppet lotsning som innebär att läraren hjälper elever fram till 

ett korrekt svar genom att ställa frågor. Dessa frågor syftar till att leda eleverna fram och 

lämnar lite utrymme för dem att tänka själva. Löwing och Kilborn (2002) menar att detta är 

relativt vanligt förekommande i klassrummen och att det beror på att läraren känner sig 
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stressad över att hinna hjälpa alla elever. De försöker då göra uppgiften lättare och resultatet 

blir då att de lotsar eleven fram till svaret. En av lärarna sa under intervjutillfället att detta var 

något man hela tiden måste tänka på och att det är lätt att det händer även om man försöker 

undvika det.  

 

6.2 Matematisk terminologi som används i undervisningen 

 

Johnsen Høines (2000) skriver om begreppsinnehåll och begreppsuttryck som beskriver 

elevens tankar och uttryck för olika matematiska begrepp. Begreppsuttryck är det ord vi 

använder oss av när vi beskriver någonting som exempelvis när vi säger triangel och kvadrat. 

Begreppsinnehåll är den betydelse vi ger begreppen som till exempel att en triangel har tre 

sidor och en kvadrat har fyra sidor som är lika långa. Det är inte självklarhet att alla elever 

eller lärare har samma begreppsinnehåll för ett specifikt begreppsuttryck, då innehållet 

påverkas av våra tidigare erfarenheter och förkunskaper. En av de lärare vi observerade 

uppmanade en elev att han skulle dividera två tal men när läraren lämnade eleven så började 

han multiplicera dessa. När eleven efter en stunds arbete återigen räckte upp handen för att få 

återkoppling på det svar han fått fram upptäckte läraren elevens misstag. Efter ett kort samtal 

ändrade eleven sin strategi och istället för att multiplicera så dividerade han talen.  

 

Löwing (2006) tar upp en konsekvens av att läraren undviker att använda ett adekvat 

matematiskt språk och de begrepp som tillhör. Författaren menar att det då kan förekomma 

onödiga missuppfattningar i såväl den muntliga kommunikationen mellan elev och lärare som 

i den skrivna i exempelvis en matematikbok.  Det blir således inte lättare för en elev att ta till 

sig och förstå ett matematiskt innehåll då läraren undviker, vad hon eller han uppfattar vara 

svåra begrepp för eleven, utan det kan däremot få motsatt effekt. Vid ett av våra 

observationstillfällen, som vi tagit upp i föregående stycke, fick en elev i uppgift att dividera 

två tal men istället för att göra detta multiplicerade han dem. Under en genomgång i en annan 

klass talade läraren om olika geometriska figurer. Både elever och lärare använde sig då av 

begrepp som ”trekant” och ”fyrkant”. Läraren uppmanade dock eleverna att tänka på om de 

kunde komma på några andra ord och en elev sa då: ”triangel och kvadrat”. Läraren fortsatte 

med att fråga eleverna: ”vad kan mer vara en fyrkant”.  Ingen av eleverna svarade på frågan 

utan läraren besvarade den själv genom att säga: ”det kan vara både kvadrat och rektangel”. 

Löwing (2004) menar att det går att förklara många matematiska områden med hjälp av ett 

enkelt och vardagligt språk. Författaren menar dock att detta kan medföra problem då språket 

förlorar sin exakthet som till exempel när ordet ”kvadrat” ersätts med ”fyrkant”.  

 

Under intervjuerna framkom att en av lärarna upplever att elever ofta har svårt med att 

bestämma vilket bråk som är störst respektive minst när de jämför olika bråktal. Denna 

uppfattning stämmer väl överens med det Malmer (2006) tar upp, då även författaren menar 

att något som är svårt för eleverna är just att storleksordna bråk. För att hjälpa eleverna med 

detta anser hon att läraren bör använda sig av laborativt material. Läraren i vår undersökning 

uttryckte att det var viktigt att eleverna såg en bild framför sig av det aktuella bråktalet, vilket 

eleverna kan få genom att arbeta mer laborativt. För att skapa en visuell bild hos eleverna 

använde denna lärare sig av magnetremsor som visade hur olika bråk hänger ihop. Eleverna 

kunde tydligt se att det exempelvis gick tre tredjedelar på en hel.  

 

Bentley och Bentley (2011) menar att det finns ett flertal modeller att använda sig av när 

lärare arbetar med området bråk. En av de vanligaste är del-helhetsmodellen som innehåller 

pizzamodellen och chokladkakemodellen. Under de tillfällena vi var ute i klassen som 

arbetade med detta område använde sig läraren bland annat av dessa modeller när hon skulle 
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förklara något både i helklass och i mötet med en enskild elev. I intervjun efteråt tog hon upp 

hur hon väljer att använda dessa modeller och sa ”det är viktigt att man visar på olika aspekter 

av samma problem, det är exempelvis inte bara pizzan det handlar om när det är bråk utan det 

kan vara vad som helst”.  

 

6.3  Andra uttrycksformer som används under matematiklektionerna 

 

Under våra observationstillfällen såg vi att samtliga lärare arbetade mycket med laborativt 

material. Den första klassen byggde vid ett av tillfällena egna pepparkakshus som bestod av 

olika geometriska figurer. Den andra klassen byggde kvadratmetrar med hjälp av utklippta 

kvadratdecimetrar, uppgiften då var att ta reda på hur många kvadratdecimetrar det går på en 

kvadratmeter. Den tredje och sista klassen använde sig av A4-papper för att visa relationen 

mellan olika bråktal.  En av lärarna sa också att hon ritar väldigt mycket när hon går igenom 

något framme vid tavlan för att göra innehållet tydligt för eleverna och därigenom främja 

deras förståelse. Samma lärare menade att det också är viktigt att relatera till elevernas egen 

vardag då man använder språket som uttrycksform. Det kan man göra genom att konstruera 

egna räknesagor tillsammans med eleverna. Löwing och Kilborn (2002) menar att när man 

använder sig av konkret material som exempelvis bilder är det viktigt att läraren gör det på ett 

sätt så att det fungerar som ett språkligt stöd. Författarna menar även att det finns två aspekter 

av det undervisande språket, det formella språket och det informella språket. Det är det 

informella språket som används när läraren utgår från elevens egen vardag samt när de arbetar 

med laborativt material. Hur väl eleverna förstår det matematiska innehåll de arbetat 

laborativt med är nära knutet till hur läraren lyckas förena dessa två språk. Även Riesbeck 

(2008) tar upp sambandet mellan dessa språk och elevernas utveckling. Om läraren inte 

lyckas integrera det vardagliga språket med ett mer matematiskt språk kan elevernas 

utveckling komma att hämmas.   

 

Under två av lektionerna vi observerade uppmärksammade vi att lärarna använde sig av flera 

uttrycksformer samtidigt. En av lärarna gjorde detta när hon skrev och ritade på tavlan 

samtidigt som hon talade med eleverna. Vid detta tillfälle berättade hon för eleverna om två 

barn som skulle kasta ringar på en pinne och sedan räkna ut hur många ringar de sammanlagt 

fått ihop på pinnen. Det vi observerade hos den andra läraren var att hon hade mycket bilder, 

planscher och annat material framme i klassrummet. Under genomgångar och avslutningar 

använde hon sig av ofta av detta samtidigt. Läraren menade att det var viktigt att eleverna får 

använda fler än ett sinne. ”Om eleverna skapar sig bilder av olika begrepp kan de lättare ta 

fram den kunskapen vid ett senare tillfälle” sa hon. Detta är något som Riesbeck (2008) lyfter 

då hon menar att det är en fördel för eleverna att använda sig av flera uttrycksformer på 

samma gång. Genom att till exempel använda visuella bilder tillsammans med talat språk 

hjälper man eleverna att skapa minnesbilder som gör det lättare att komma ihåg den nya 

kunskapen. Malmer (2006) tar även hon upp fördelen med att använda olika uttrycksformer 

och menar att en lärare inte enbart behöver presentera matematiska begrepp med hjälp av 

språket utan även kan använda sig av visuella hjälpmedel. Löwing (2006) berör det faktum att 

elever är olika individer som tänker och lär på olika sätt. Det kan därför vara svårt för läraren 

att få med sig alla elever när han eller hon förmedlar ett matematiskt innehåll. Läraren bör ha 

detta i åtanke vid lektionsplaneringen för att kunna utforma lektionen så att elevernas olika 

behov tillgodoses (Löwing 2006).  
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6.4 Hur lärare tänker kring matematikens uttrycksformer 

 

I intervjuerna framkom det att samtliga lärare var medvetna om att de hade en central och 

viktig roll när det gäller att utveckla det språk som eleverna behöver för att förmedla ett 

matematiskt innehåll. Två av lärarna ansåg att det var viktigt att de själva använde de ord och 

begrepp de vill att eleverna skulle tillägna sig. De menade dock att det ibland var okej att 

elever använder sig av ord som till exempel ”plus” istället för ”addition” så länge de var 

medvetna om betydelsen av båda begreppen. Detta stämmer bra överrens med de tankar som 

Malmer (2002) ger uttryck för då hon menar att det inte går att kräva att eleverna ska använda 

alla terminologiord som finns. Det viktiga är att läraren gör det, för då kommer även eleverna 

göra det så småningom.  Löwing (2006) tar upp att lärare behöver ha kunskapen att utforma 

undervisningen på ett sätt som gör att den främjar elevernas förståelse. En av lärarna sa under 

intervjun att fokus alltid bör ligga på elevernas förståelse. Hon menade att då gör det inte så 

mycket om man ibland använder ord som ”plus” och ”minus” istället för ”addition” och 

”subtraktion” om det underlättar för eleverna. Enligt Kilborn (2007) är det vanligt att lärare 

använder sig av ord som exempelvis ”plussa” och ”fyrkant” istället för ”addera”, ”kvadrat” 

och ”rektangel”. Detta kan enligt Engström m.fl. (2007) försvåra för eleven då dessa ord kan 

ha fler än en betydelse. Att lärare använder förenklade ord för att de tror att det ska hjälpa 

eleverna är ingen självklarhet utan kan istället försvåra för deras utveckling.  

 

Löwing (2006) menar att elever måste ges möjligheten att stegvis utveckla ett matematiskt 

språk för att klara av mer komplicerade uppgifter högre upp i årskurserna. Det förutsätter att 

läraren börjar utveckla detta redan under de första skolåren. Samtliga lärare sa under 

intervjutillfällena att ju tidigare man börjar tala matematik med eleverna desto bättre är det. 

Gör man inte detta kommer det eventuellt att försvåra för elevernas förståelse i de högre 

årskurserna. Möter eleverna matematiska begrepp redan från början så blir det inte svårt att 

bygga vidare på dem vid ett senare tillfälle. Samma lärare fortsatte med att säga att man inte 

får vara rädd för att använda ett matematiskt språk. Hon trodde att en förklaring till att lärare 

ibland använder ett allt för vardagligt språk kan vara att de känner att de saknar den 

kompetens som krävs för att undervika det. Detta är något som även Löwing och Kilborn 

(2002) tar upp när de menar att kompetensen att sammanbinda det formella 

undervisningsspråket med det informella varierar mellan olika lärare. Två av lärarna vi 

intervjuade menade att den språkliga förmågan övas för lite på lågstadiet. Detta trots att det 

finns stora möjligheter till kommunikation när eleverna exempelvis spelar spel. Rydstedt och 

Trygg (2010) belyser även spelens funktion och menar att om man ska använda sig av spel i 

laborativt syfte krävs det att det finns en baktanke med användandet. Det räcker inte enbart att 

det är roligt utan måste på något sätt utveckla elevernas tänkande.  

 

Alla lärare i vår undersökning ansåg att det är viktigt att skapa situationer där eleverna får 

träna på att uttrycka sig och beskriva hur de tänker. När eleverna talar med andra blir deras 

egna tankegångar synliga och utveckling kan ske. Ibland är det lättare för eleverna att ta till 

sig det som en kamrat säger istället för det läraren säger. Därför är det viktigt att de får 

diskutera och samarbeta mycket under lektionerna. Denna tankegång stöds av Skolverket 

(2003) som också tar upp vikten av att låta eleverna berätta hur de resonerat kring olika 

uppgifter. Genom samtal under matematiklektionerna utvecklas många förmågor som 

exempelvis det matematiska tänkandet, matematiskt språk samt förståelse. Även Vygotskijs 

sociokulturella teori belyser språkets centrala roll för individens utveckling (Forsell 2005). 

Det är med hjälp av språket som människan blir delaktig i sin omgivning och den verklighet 

hon befinner sig i. Vygotskij tar upp relationen mellan språket och tanken och menar att 

kommunikationen är en förutsättning för att utveckling ska äga rum (Forsell 2005).  
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7. Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Metoddiskussion  

 

I vår undersökning valde vi att intervjua och observera lärare som förutom att de är behöriga i 

matematik också har ett stort intresse för att utveckla undervisningen. Detta tror vi kan ha 

påverkat vårt resultat. Om vi hade valt lärare som inte hade samma intresse för 

matematikundervisningen så hade resultatet nog sett annorlunda ut. Vid flertalet av 

observationer blev vi inspirerade av hur lärarna hade valt att lägga upp lektionerna. Många av 

dem var inte så bundna till matematikboken utan arbetade mycket laborativt. Det märktes 

tydligt att de flesta elever tyckte att matematiklektionerna var roliga. Vår tidigare bild var att 

undervisningen i större grad utgick från matematikboken vilket inte stämde. Det tror vi kan 

bero på just dessa lärares inställning. En reflektion som gjordes över vårt urval var att vi 

enbart har observerat kvinnliga lärare. När vi valde vilka lärare vi skulle ha med i vår 

undersökning hade vi ingen tanke på genus. Nu i efterhand funderar vi på om detta hade 

betydelse för resultatet vi fick fram. Vi är dock tveksamma till om detta skulle lett till någon 

större skillnad.  

 

Bryman (2002) menar att ett problem när man spelar in intervjupersonerna kan vara att de blir 

oroliga av att deras ord blir så definitivt. Det innebär att de inte kan ändra sig i efterhand utan 

det som är sagt finns kvar. När vi gjorde våra intervjuer frågade vi samtliga lärare om vi fick 

spela in dem. Vi övervägde om det skulle påverka resultatet negativt men kom fram till att vi 

inte trodde det. Detta var för att vi känner dem och upplever att de är självsäkra personer som 

inte skulle låta sig påverkas. Enligt Bryman (2002) är en fördel med inspelning att den som 

intervjuar inte blir så frånvarande i samtalet, eftersom man inte tvingas föra anteckningar 

under tiden. Eftersom vi var två vid intervjutillfällena var detta inget problem. En av oss 

ställde frågorna och den andra kunde skriva lite anteckningar samtidigt, men ändå vara 

delaktig i samtalet genom att flika in med följdfrågor som annars lätt kan missas. Innan 

intervjuerna genomfördes reflekterade vi över risken att våra egna åsikter skulle påverka den 

intervjuades svar. Detta gjorde att vi blev medvetna och lät därför inte våra egna personliga 

synpunkter lysa igenom. Vi valde att varken filma eller spela in ljud under 

observationstillfällena. Detta var ett medvetet val för att vi inte ville att det skulle påverka 

lärare och elever i deras handlande. Å andra sidan så kan detta ha lett till att vi eventuellt 

missat något. Dock tror vi inte att det påverkade resultatet märkbart eftersom vi ändå var två 

som genomförde observationerna och kunde placera oss på olika platser i klassrummet.  

 

Eftersom vi valde att använda oss av både intervjuer och observationer i vår studie fick vi en 

bredare bild av det vi undersökte. Det gav oss också möjligheten att se om det läraren sa 

under intervjuerna stämde överens med det vi såg under observationerna. Till största delen 

tyckte vi att det stämde överens och att det lärarna berättade var även det som genomfördes i 

praktiken.  

 
7.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka uttrycksformer lärare använder för att 

förmedla ett matematiskt innehåll till sina elever samt hur kommunikationen ser ut i 

klassrummet mellan lärare och elever. Vi ville även ta reda på vilken matematisk terminologi 

som används i undervisningen samt hur lärare tänker kring olika uttrycksformer.  
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Under våra observationstillfällen märkte vi att lärare ibland rättade eleverna trots att det som 

eleverna uttryckte var det korrekta. Ett exempel på detta var när en elev sa ”ett komma tjugo”, 

läraren ändrade då meningen och sa istället ”ett decimaltecken tjugo”. Vi tror att detta kan 

bero på läraren har för mycket fokus på att elevernas ska använda sig av, vad de anser är, 

korrekta begrepp. Läraren reflekterar då inte över att det egentligen blir fel. I detta fall lades 

för stort fokus på vad tecknet heter utan att ta hänsyn till i vilket sammanhang det användes. 

Ett annat exempel var att många elever sa ”tre av fyra” istället för ”tre fjärdedelar”. Läraren 

förklarade att man kan tänka ”tre av fyra” men att det inte heter så på ett mattespråk. Återigen 

så missar läraren att se till i vilket sammanhang eleverna uttrycker sig på detta sätt. Vi tycker 

att läraren kunde lyft fram att när man talar om del av antal är det korrekt att säga en av fyra. 

En anledning till att lärarna i båda ovan nämnda fallen sa som de gjorde kan vara att de tror att 

det bara finns ett rätt sätt. Vi tror också att det kan vara att lärarna var så fokuserade på det 

moment de arbetade med att de förbisåg andra alternativa svar. 

 

Något annat vi uppmärksammade under våra observationer var att det fanns en skillnad 

mellan hur väl olika elever kunde uttrycka sig med hjälp av ett matematiskt språk. Det var 

många elever som hade svårt att hitta orden som behövdes för att förklara hur de hade tänkt 

eller om de hade en fråga angående arbetet. Vi blev dock positivt överraskade när eleverna i 

en klass använde sig av ett väl utvecklat språk och kunde med lätthet uttrycka sig med 

matematiska termer som till exempel ”symmetri” och ”diagonaler”. En rimlig orsak till den 

stora skillnad vi såg mellan eleverna är att åldern varierade, då de yngsta eleverna gick i ettan 

och de äldsta i femman. Ytterligare en förklaring anser vi kan finnas i hur läraren väjer att 

arbeta med matematiken. Det kan handla om hur mycket tid läraren lägger på att låta eleverna 

samtala och hur läraren själv använder det matematiska språket. Detta tas även upp av 

Doverborg och Pramling (1995) som menar att det är viktigt att läraren lämnar utrymme för 

att tala matematik för att eleverna ska tillägna sig det matematiska språket. De berör också 

vikten av att läraren själv talar matematik och, när han/hon gör det, använder sig av begrepp 

och ord som läraren vill att eleverna ska ta efter. Löwing (2006) menar att det kan vara svårt 

för läraren att låta alla elever få samma utrymme. Vissa elever är mer muntligt aktiva medan 

andra är tystlåtna och tillbakadragna. Detta ser vi som ytterligare en förklaring till att elever 

utvecklar sin kommunikativa förmåga olika. Om det är en nödvändighet att eleven själv talar 

matematik för att utveckla denna förmåga är det inte konstigt att de elever som är tystlåtna 

utvecklas i en långsammare takt. Därför anser vi att det är lärarens uppgift att skapa tillfällen 

där alla elever kan och vågar ta plats. Det kan handla om att variera undervisningen så att man 

inte alltid arbetar i helklass eller grupper, utan att man kan ibland endast arbeta två och två 

eller enskilt med läraren.  

 

En av lärarna i vår undersökning upplevde att det var svårt att nå ut till alla elever när hon 

arbetade muntligt med matematiken. I de fall möjligheten fanns att arbeta i mindre grupper 

var arbetet mer givande och eleverna fick ut mer av det. Löwing (2006) tar också upp att den 

tid varje elev i genomsnitt får chansen att samtala med läraren är för kort för att han eller hon 

ska utvecklas. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att det är svårt för 

lärare att tillgodose varje elevs behov och att det är svårt att hitta tid att samtala med varje 

elev i den utsträckning de behöver det. Vi anser att om en diskussionsövning ska bli givande 

och utvecklande krävs det att läraren finns tillgänglig och kan stötta eleverna under tiden. Om 

det är för många elever för att läraren ska hinna med detta är risken stor att eleverna istället 

för att fokusera på det matematiska innehållet talar om något annat.  

 

Något vi observerade var att läraren vid några tillfällen använde sig av orden ”fyrkant”, 

”plussa” och ”minus” istället för ”kvadrat”, ”addera” och ”subtraktion”. Under intervjuerna 
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kom det fram att lärarna gjorde detta mer eller mindre medvetet. En av lärarna förklarade 

detta genom att säga att fokus ska ligga på förståelsen i första hand. Hon upplevde att det 

viktigaste var att eleverna förstod det innehåll de arbetade med. Innan eleverna har gjort den 

nödvändiga kopplingen mellan det vardagliga språket och ett mer matematiskt ansåg hon att 

det inte gick att undvika ett mer informellt språk. Vi tror att om man hela tiden skulle använda 

sig av de matematiska terminologiorden skulle eleverna uppfatta det som abstrakt och 

högtravande, framförallt i de tidigare årskurserna. Det betyder dock inte att man helt och 

hållet kan utelämna den matematiska terminologin eftersom eleverna bör ha kunskap om 

betydelsen av dessa ord och begrepp. Malmer (2006) menar att då många av dessa ord enbart 

används inom matematiken går det inte att begära att eleverna från början ska använda dem. 

För att underlätta elevernas utveckling kan läraren använda sig av det som författaren 

benämner som tvåspråkighet. Läraren använder då vardagliga begrepp som exempelvis ”plus” 

tillsammans med mer formella ord som ”addition”. Det är även viktigt att eleverna frekvent 

får höra orden vilket betyder att läraren behöver använda sig av dem. Vi håller med om 

ovanstående resonemang och tycker att läraren bör variera det språk som används i 

klassrummet för att optimera elevernas språkliga utveckling. Samtidigt menar Engström m.fl. 

(2007) att lärare bör vara uppmärksamma när de använder ord som exempelvis ”fyrkant” då 

det kan ha mer än en betydelse och därför försvåra mer än de hjälper eleven.  

 

I en av intervjuerna framhöll en lärare att det fanns tre steg som var viktiga att följa. Dessa var 

att laborera, att rita och att sedan använda sig av det matematiska språket. Hon menade att om 

dessa tre steg följdes kommer resultatet att bli att den kommunikativa förmågan utvecklas. Vi 

anser att samtliga av dessa delar är viktiga att ha med i undervisningen men ifrågasätter om de 

måste komma i denna ordning. Det går också att ifrågasätta ifall denna arbetsgång alltid 

resulterar i att den kommunikativa förmågan utvecklas. Vi tror att man kan variera detta 

arbetssätt genom att istället börja med det matematiska språket för att sedan konkretisera det 

med hjälp av laborativt material och ändå uppnå samma resultat. Vi tror att ett varierat 

arbetsätt gynnar fler elever så att de inte upplever att alla matematiklektioner följer ett och 

samma mönster. Löwing (2006) tar upp att elever i samma klass tänker och lär bäst på olika 

sätt. Detta upplever vi är viktigt för lärare att tänka på vid all lektionsplanering. I fall läraren 

använder sig av flera olika representationsformer vid förmedlandet av ett matematiskt innehåll 

tror vi därför att möjligheten att nå ut till fler elever förbättras. Riesbeck (2008) menar även 

att användandet av ett visuellt material tillsammans med språket gör det lättare för eleverna att 

tillgodogöra sig den nya kunskapen. Detta för att eleverna då kan skapa sig minnesbilder som 

de vid senare tillfällen kan plocka fram och bygga vidare på.  

 

Under våra observationstillfällen på de tre olika skolorna upplevde vi att det var stor skillnad 

på tillgången till laborativt material. En av skolorna hade byggt upp en matteverkstad med ett 

stort utbud av material. Allt var kategoriserat efter olika områden vilket gjorde det väldigt 

lättillgängligt för både lärare och elever. En lärare sa att även om de hade material på skolan 

så var det svårt att veta var det var och vem som hade det. Hon fick ofta gå runt och leta efter 

det och det var alltid någon annan som ville ha samma material. Detta resulterade i att hon 

hellre tog ett material som lämpade sig sämre för uppgiften men som hon kunde behålla i 

klassrummet. Vi anser att tillgången till laborativt material i stor grad styr resultatet av hur 

givande arbetet blir. Det är viktigt att man har ett material som passar uppgiftens syfte, annars 

är risken stor att arbetet inte leder någonstans. Ska lärare arbeta med ett laborativt material är 

det viktigt att man har ett klart mål med vad man vill att eleverna ska få förståelse för. Löwing 

och Kilborn (2002) menar att ett laborativt material i sig är dött och om det ska underlätta för 

elevernas språkliga förståelse är det hur det används som är det viktiga, inte att det används. 

Vi tror att ett laborativt material kan skapa många chanser till samtal mellan såväl elever som 
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mellan elev och lärare. Används det på rätt sätt anser vi att det är ett av de främsta medlen för 

att utveckla elevens kommunikativa förmåga. Sen måste man som lärare ha i baktanke att 

detta arbetssätt eventuellt inte passar alla elever och att man måste vara lyhörd för allas olika 

behov.  

 

Om läraren inte skapar tillfällen där elever får berätta och ge uttryck för sina tankar anser vi 

att det blir svårt för läraren att avgöra vilka kunskaper eleven har och vilken hjälp han eller 

hon behöver. Johnsen Høines (2000) talar om begreppsuttryck och begreppsinnehåll och 

menar att dessa två inte alltid behöver överensstämma. Elever kan ha samma begreppsuttryck 

men olika begreppsinnehåll, exempelvis kan två elever säga triangel men endast en av dem 

har en korrekt bild över hur figuren ser ut. Vi menar att det därför är viktigt att eleverna tidigt 

lär sig att redogöra för sina tankegångar så att dessa missuppfattningar och felaktiga 

tankegångar upptäcks och kan korrigeras. Detta måste dock inte ske enbart med hjälp av 

språket utan olika representationsformer kan användas. I vissa fall kan eleverna rita sina 

lösningar eller bygga dem med hjälp av annat material. Det viktiga är att eleverna inte enbart 

lär sig att komma fram till ett svar utan att de är medvetna om att vägen till svaret är minst 

lika viktig. Vi har under andra tillfällen, när vi varit ute på olika skolor, sett att många elever 

enbart anger svaret i sin matematikbok vilket gör att vi undrat om de verkligen förstått 

uppgiften eller enbart kopierat lösningen från exempeluppgiften innan.  

 

I den teoretiska bakgrunden lyfte vi tankar som Bratt och Wyndhamn (1996) ger uttryck för. 

Det handlar om språkets betydelse för att förstå matematikundervisningen i skolan. Detta är 

något vi inte har använt oss av i vår analys eller diskussion. Däremot har det varit 

betydelsefullt för vår förståelse då vi har använt oss av detta i utformandet av 

observationsschema och intervjuschema. 

 

7.3 Förslag till framtida studier  

 

Under tiden vi har skrivit detta arbete har nya frågor och funderingar väckts hos oss. Utifrån 

vad vi har sett när vi har varit ute och observerat i skolorna blev vi inspirerade av hur 

laborativt arbete kan öka lusten till matematikämnet hos eleverna. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att vidare undersöka om det faktiskt finns ett samband mellan laborativ matematik 

och en ökad lust att lära matematik.  

 

Vid våra observationstillfällen såg vi att det finns många olika sätt för en lärare att förklara 

och förmedla ett matematiskt innehåll. Lärare kan förklara med talat eller skrivet språk, med 

bilder, laborativt material och med hjälp av händelser knutna till elevens vardag. Frågan man 

kan ställa sig är om eleverna verkligen förstår vad det är läraren vill förmedla? Vi anser därför 

att en intressant fortsättning på detta arbeta skulle kunna vara att undersöka hur lärare arbetar 

med att kontrollera elevernas förståelse. Nöjer sig läraren med att eleverna enbart säger att det 

har förstått eller kontrolleras detta djupare? 

 

I efterhand har vi reflekterar över att vi valde lärare som alla är behöriga i matematik. Hade vi 

istället valt lärare utan behörighet hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Detta kunde 

utmynnat i ännu en studie.  

 

7.4 Slutord  

 

Vi upplever att skrivandet av detta arbete har varit givande då det väckt många nya tankar hos 

oss båda. Vi har insett hur stor betydelse ett väl genomtänkt arbetssätt har då läraren ska 
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förmedla ett matematiskt innehåll till sina elever. Det finns många uttrycksformer att använda 

sig av och variationen mellan hur lärare gör är stor. Vi upplever att matematik handlar om så 

mycket mer än mekaniskt arbete i matematikboken. I Lgr11 betonas vikten av att eleverna 

utvecklar förmågan att argumentera och föra logiska resonemang (Skolverket 2011). Läraren 

bör därför frekvent skapa tillfällen för eleverna att samtala under arbetets gång. Vi upplever 

att ett laborativt arbetssätt öppnar upp för samtal på ett naturligt sätt. Det ger även stora 

möjligheter för elever att berätta hur de tänker och på så sätt kan de lära av varandra.  
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Bilaga 1 
 

Observationsschema 
Kommunikationens innehåll samt utformning 

Datum: Klockan: 

Årskurs: Antal lektionsminuter: 

Antal elever: Namn på observatör:  

 
Eleven 

 

Eleven ställer en fråga som läraren 

besvarar 

 

 

 

Eleven ställer en fråga, läraren svarar, 

eleven ställer en följdfråga osv 

 

 

 

Eleven använder sig av korrekt 

terminologi 

 

 

 

Eleven använder sig av felaktig 

terminologi 

  

 

 
Läraren 

Läraren ställer en fråga (med 

matematiskt innehåll), en elev svarar 

och läraren bekräftar svaret. 

 

 

Läraren använder sig av korrekt 

terminologi. 

 

 

Läraren använder sig av felaktig 

terminologi. 

 

 

Läraren uppmuntrar till 

kommunikation (ex följdfrågor) 

 

 



 

    

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

–  På vilket sätt kommunicerar du matematik med eleverna? 

 

–  I vilka situationer samtalar du matematik med eleverna? 

 

–  Använder du dig medvetet av ett matematiskt språk i undervisningen? 

 

–  Anser du att det är viktigt att använda ett matematiskt språk med och inför eleverna? 

Varför/varför inte? 

 

– Uppmuntrar du eleverna till samtala under lektionerna i matematik? 

 

–  När anser du att de är lämpligt att använda ett matematiskt språk med eleverna, finns 

det någon speciell ålder?  

 

–  Anser du att ett matematiskt språk främjar elevernas matematiska utveckling, på 

vilket sätt? 

 

–  Tycker du att det är viktigt att eleverna samtalar under lektionerna? 

 

– Vad gör du för att eleverna ska använda sig av det matematiska språket och 

matematiska termer när de samtalar matematik? 

 

–  Uppfattar du att eleverna har lätt att uttrycka sig matematiskt och förmedla det de 

vill? 

 

– Upplever du att eleverna har ett behov av att samtala matematik? 

 

– Hur arbetar du för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga? 

 

– Vilka begrepp inom bråk/geometri upplever du är svåra för eleverna? 

 

– Hur synliggör du dem? (så att eleverna får förståelse för dem) 
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