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Sammanfattning 
I kunskapskraven för årskurs 3 finns det krav på att eleverna ska kunna samtala och 

resonera kring matematik. Samtidigt finns det ofta en bild av att en matematiklektion 

går ut på att eleverna ska arbeta tyst i sina matematikböcker. Men hur kan då en 

matematiklektion där eleverna får öva på sin resonemangs - och 

kommunikationsförmåga se ut? Vilka faktorer i lärarens undervisning är viktiga för att 

eleverna ska få utöka sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga i 

matematik? Denna studie syftar att ta reda på det. Resultatet tas fram genom en 

kvalitativ metod där fyra lärare i årskurs 3 genomför varsin lektion som ska syfta till att 

eleverna ska få träna på sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga i 

matematik. Efter observationerna intervjuas studiens deltagande lärare. Resultatet visar 

att lärarnas lektioner bygger på olika sorters problemlösning för att skapa diskussioner i 

klassrummet. De faktorer som påverkar elevernas möjligheter till att utveckla sin 

muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga är elevers placering och 

gruppering i klassrummet, lärarens förväntningar, lärarens roll i samtalet samt val av 

uppgift. 

 

Nyckelord 
Resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, matematikdidaktik, lärare, 

undervisning, sociokulturellt perspektiv  

 

English title  
Oral mathematics in the class room 
A comparative study of factors which develop the reasoning and communicative 

abilities of pupils, in mathematics 

 

Tack   
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de verksamma lärare som ställt upp för 

observationer och intervjuer i era klasser under en påfrestande period med mycket 

nationella prov och utvecklingssamtal. Vi är enormt tacksamma. Vidare vill vi tacka de 

opponenter som gett oss givande synpunkter på vår studie och format vårt arbete till det 

bättre. Slutligen riktar vi ett stort tack till vår handledare Andreas Eckert. Tack för 

många bra inspel och all hjälp du gett oss.  
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1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet tar Skolverket (2011) 

upp i kursplanen för matematik, de fem förmågor som eleverna ska få träna på under sin 

skolgång. Två av de förmågor som tas upp är förmågan att resonera om matematik och 

förmågan att samtala och argumentera om matematik. Även i kunskapskraven för 

årskurs tre återkommer ovanstående förmågor.  

 

Vidare ger Skolverket (2015) ut nationella prov i matematik för årskurs 3. Proven 

innehåller sju delprov varav ett av proven består av en muntlig del som utförs i grupp. I 

den muntliga delen ska eleven kunna resonera för sitt matematiska tänkande och kunna 

argumentera för sitt tillvägagångssätt vid lösningen av ett matematiskt problem.  

 

Hur man som lärare väljer att organisera sin undervisning för att eleverna ska nå 

kunskapskraven och klara de nationella proven, är upp till varje enskild lärare. Våra 

upplevelser av undervisning på lågstadiet säger oss att många lärare har relativt få inslag 

i sin matematikundervisning där eleverna får samtala om och resonera muntligt kring 

matematik. Precis som Riesbeck (2008) uttrycker det, så tar den “tysta räkningen” ofta 

väldigt stor plats i den svenska skolan och den muntliga matematiken hamnar i 

skymundan. Genom att låta eleverna resonera och kommunicera muntligt kring 

matematik ökar elevernas matematiska tänkande och lärande.  

 

Lerman (2002) betonar även han vikten av att låta elever resonera och kommunicera 

kring matematik för ett ökat lärande. Han uttrycker sig följande: “Learning mathematics 

or learning to think mathematically is learning to speak mathematically” (Lerman, 

2002:107). Med det menar han att elevens matematiska lärande utvecklas genom att 

kunna använda sitt matematiska språk.  

 

Frågan är då hur lärare i årskurs 3 kan forma lektioner som främjar elevernas förmågor 

att samtala om och resonera muntligt kring matematik? Det är något som vi har 

reflekterat över ute i verksamheten, inte minst under våren när de nationella proven ska 

genomförs i årskurs 3. Vidare har vi även reflekterat över vilka faktorer som har 

betydelse för att skapa matematiskt resonerande samtal i klassrummet. Därför kommer 

olika faktorer och deras påverkan att undersökas i studien.  
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2 Syfte  

Studien syftar till att förstå hur fyra lärare i årskurs 3 utformar varsin lektion med avsikt 

att få eleverna att kommunicera och resonera muntligt kring matematik. Vidare är syftet 

att förstå vilka faktorer i lärarnas lektioner som kan ha betydelse för att eleverna ska 

kunna skapa ett matematiskt resonerande samtal.  

 

2.1 Frågeställning  

Utifrån ovanstående syfte kommer studien att undersöka följande frågeställningar:  

 Hur utformar lärarna en lektion för att deras elever ska få öva på att resonera 

muntligt och kommunicera kring matematik? 

 Vilka faktorer i lärarnas lektioner påverkar elevernas resonemangs- och 

kommunikationsförmåga?  
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3 Teori  

Under avsnittet teori behandlas begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij tankar kring lärande inom perspektivet ligger till grund för vår studie som 

belyser elevers möjlighet till att utveckla sin resonemangs- och 

kommunikationsförmåga i matematik. Begreppen som behandlas nedan är kopplade till 

Vygotskijs teorier och tankar kring samspelet mellan människor. Även teorier kring 

matematiska resonemang kommer behandlas då det är en viktig del av vår studie.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Hwang och Nilsson (2011) skriver om forskaren Lev Vygotskij (1896-1934) som har 

gjort ett stort avtryck inom utbildningsvetenskapen med hans teorier kring hur barns 

utveckling påverkas av den kulturella omgivning som barnet befinner sig i. Genom att 

samspela och kommunicera med andra människor i barnets omgivning utvecklas barnet 

i sitt lärande.  Enligt Vygotskij spelar språket en stor roll för barnet, då det är med hjälp 

av språket som barnet kan kommunicera och resonera med andra kring sitt eget och 

andras tänkande. Vidare skriver Säljö (2012) att Vygotskij menade att man genom att 

kommunicera med andra utvecklar och formar sina egna tankar. På så vis finns en nära 

koppling mellan en människas tankar och språk. En annan viktig grund för Vygotskijs 

teorier är att människan utvecklas och lär sig under hela livet vilket innebär att lärandet 

är en naturlig del av människans liv.  

 

 Den proximala utvecklingszonen  3.1.1

Phillips och Soltis (2010) skriver att Vygotskij, till skillnad från Piaget, inte intresserar 

sig för vilket utvecklingsstadium ett barn befinner sig i för tillfället, utan anser att det 

väsentliga i barns utveckling och lärande är att undersöka barns inlärningspotential. 

Vygotskij menar att ett barns inlärningspotential handlar om vad barnet kan utföra med 

hjälp av barn eller vuxna som har mer kunskap inom ett specifikt område än det berörda 

barnet. Enligt Vygotskij kan alltså barn som är på samma utvecklingsstadie, enligt 

Piaget, ha olika inlärningspotential, beroende på sin omgivning. För att få ett barn att 

lära sig mer handlar det därför om att vuxna eller barn med mer kunskaper i det 

specifika området kan hjälpa att utveckla det enskilda barnets proximala 

utvecklingszon. 

 

Säljö (2012) skriver vidare om Vygotskijs teorier kring Den proximala 

utvecklingszonen (Zone of proximal development). Som ovanstående skrivet ser 

Vygotskij människan som en varelse som ständigt lär sig och utvecklas i samspel med 

andra. För varje ny sak som människan lär sig tar människan ett kliv mot att lära sig och 

förstår något mer. När en elev till exempel har förstått att hur man räknar ut arean på en 

kvadrat är den ett steg närmare till att förstå hur man räknar ut volymen av en kub. I 

utvecklingszonen kan eleven i samspel med en lärare eller en klasskamrat, som har mer 

kunskap om ämnet, bli hjälpt att nå nya nivåer av kunskap. I början kan eleven behöva 

mycket hjälp från till exempel en lärare, men efter ett tag kan ofta eleven utföra 

uppgifterna på egen hand. Då har eleven tagit till sig ny kunskap och kan då ta nya steg 

i sin utveckling. Dessutom skriver Hwang och Nilsson (2011) att den proximala 

utvecklingszonen är zonen mellan det som eleven klarar att genomföra utan hjälp och 

det som eleven behöver någon med mer kunskaps hjälp för att genomföra. Det är viktigt 

att man som lärare är medveten om vilka kunskaper eleven har för att kunna mötas i 

elevens proximala utvecklingszon. Som lärare är det därför viktigt att fokus inte är på 

vad eleven inte kan, utan på hur man kan vidareutveckla den kunskap eleven har. Att en 
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elev klarar att lösa något tillsammans med exempelvis en lärare, menar Vygotskij är bra 

för elevens fortsatta utveckling, både socialt och kulturellt. 

 

 Mediering  3.1.2

Säljö (2012) beskriver mediering som ett av de mest centrala begreppen i den 

sociokulturella traditionen. Mediering innebär att människan nyttjar verktyg och 

redskap för att förstå och verka i den värld vi lever i. Vygotskijs teorier menar att 

människan använder två olika redskap för att uttrycka sig, det språkliga och materiella. 

Vygotskij benämner även det språkliga redskapet som ett intellektuellt eller mentalt 

redskap. Det språkliga redskapet handlar om hur man kan kommunicera med andra med 

hjälp av bokstäver, siffror och andra begrepp, till exempel enheter inom matematiken. 

Det språkliga redskapet har utvecklats genom historien och har skapats i kulturella 

gemenskaper, där språk i tal och skrift har utvecklats för att kunna förstå varandra. Säljö 

(2012) skriver även om det materiella redskapet som kan förklaras genom fysiska 

redskap. Det handlar om hur människan i sitt yrke och i sin vardag behöver och 

använder sig av fysiska ting för att kunna fungera. Till exempel de verktyg en kirurg 

behöver i sitt yrke, utan dem hade han inte kunnat utföra sitt arbete. Med de fysiska 

redskapen är starkt sammankopplade med det språkliga redskapet menar Vygotskij. Han 

menar att man kan tycka att en kirurg inte är någonting utan sina redaskap. Vygotskij 

menar att en kirurg inte är någonting utan sina kunskaper kring anatomi och andra 

vetenskaper kopplade till människokroppen. Dessa kunskaper skapar kirurgen genom 

det språkliga redskapet. På så sätt kopplas de språkliga och fysiska redskapen ihop i den 

sociokulturella traditionen, då man anser att redskapen hör ihop.  

 
 Appropriering 3.1.3

Vidare skriver Säljö (2012) att Vygotskij talade om appropriering. Med appropriering 

syftar Vygotskij på det faktum att människan lär sig att använda olika redskap och att 

människan kan begripa hur de redskapen medierar omvärlden. Till exempel kan det 

handla om att människan lär sig att skriva. Redan när barnen är små sker 

approprieringar för att till exempel lära sig att tala, att lära sig att förstå det sociala 

spelet etcetera. När barnet blir äldre behöver de lära sig att appropriera kompetens som 

de behöver i arbetslivet. Vygotskij fokuserade på att förstå skillnaden i hur ett barn lär 

sig vetenskapliga begrepp och vardagliga begrepp. De vardagliga begreppen handlar om 

redskap som behövs för att klara vardagen och det lär sig barnen ofta när de är små, 

under den primära socialisationen. De vetenskapliga begreppen handlar däremot om 

begrepp som är kopplade till vetenskapen. Skillnaden på vetenskapliga och vardagliga 

begrepp är att vetenskapliga begrepp approprierar man i en systematisk 

undervisningssituation. Inom matematik kan det till exempel handla om att förstå olika 

matematiska begrepp. Vygotskij menar att vetenskapliga begrepp är svårare att lära sig 

då man inte lär sig dem i vardagliga sammanhang. Därför behöver någon klargöra de 

vetenskapliga begreppen, för att man ska kunna lära sig dem. I skolan menar Vygotskij 

att eleverna kan få appropriera den typ av kunskap och läraren spelar därmed en viktig 

roll i att lära ut kunskaper som krävs för att förstå den vetenskapliga omvärlden.  

 

3.2 Matematiska resonemang 

Enligt Skolverket (2011) ska resonemangsförmåga vara en central del i skolans 

matematiskundervisning. Man lägger stor vikt vid att belysa betydelsen av att eleverna 

ska kunna resonera muntligt kring sina matematiska tankar. Trots detta har forskarna 

svårt att komma överrens om en relevant definition av begreppet matematiska 

resonemang. Ball och Bass (2003) kopplar samman matematiska resonemang med 

matematisk förståelse. De menar att den matematiska förståelsen inte blir synlig om 
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eleven inte kan resonera fram sina tankar. Resonemangsförmågan är till för att kunna 

förklara ett problem eller bevisa sina kunskaper inom ett specifikt område. Att föra 

matematiska resonemang är även viktigt för eleverna när de ska utforska nya områden 

inom matematiken, till exempel kan förståelsen för nya begrepp öka genom samtalet. 

Det som skiljer författarna som lyfts i teorin åt är hur man ser på sammankopplingen 

mellan resonemang och argumentation. Ball och Bass (2003) nämner inte begreppet 

argumentation utan fokuserar istället på elevens förståelse bakom resonemanget. Medan 

Bergqvist, Lithner och Sumpter (2008) menar att argumentation är en naturlig del av att 

föra resonemang. De menar att man inte kan föra fram sina matematiska tankar utan att 

argumentera för sin ståndpunkt.  
 

Burke (2008) skriver om The reasoning and proof cycle. Cykeln visar de olika delarna 

av ett matematiskt resonemang och ett matematiskt bevis och hur de är 

sammankopplade. Den ena delen av ett matematiskt resonemang benämns som 

Conjecture och handlar om att formulera och ta fram matematiska hypoteser. Den andra 

delen benämns som Exploration och handlar om att man ska utforska och ifrågasätta 

samband och mönster. Slutligen benämns den tredje delen av cykeln som Justification 

och handlar om att kunna rättfärdiga ett bevis eller resonemang genom att validera och 

rättfärdiga en hypotes, ett mönster eller samband. Stylianides (2007) beskriver vad han 

anser krävs för att man ska kunna rättfärdiga ett matematiskt argument som 

ett  matematiskt bevis. Han menar att man behöver se på argumentet utifrån fyra 

faktorer; argumentets grund, argumentets formulering, argumentets framställning, samt 

hur argumentet tas emot i den miljö som argumentet framförs i. För att ett matematiskt 

argument ska kunna anses vara ett matematiskt bevis måste argumentets grund hålla. 

Det handlar om vilka definitioner som argumentet grundar sig i. Vidare måste det 

matematiska argumentet ha en tydlig formulering med en bra struktur i utformningen. 

Därefter behöver argumentet framställas och representeras på ett bra sätt genom 

exempelvis muntlig framställning eller genom uträkningar etc. Slutligen behöver det 

matematiska argumentet accepteras av den sociala kontext som argumentet framförs i, 

för att argumentationen ska hålla som ett matematiskt bevis.  

 

Sammanfattningsvis kan man se en tydlig koppling mellan Vygotskijs tankar och 

grunderna i matematiska resonemang. Hwang och Nilsson (2011) skriver att Vygotskij 

menar att språket är viktigt för att barn ska kunna kommunicera och resonera kring sitt 

eget och andras lärande samt att de lär sig i samspel med andra. I teorierna om 

matematiska resonemang lyfter Burke (2008) bland annat att man i ett matematiskt 

resonemang behöver utforska samband och kunna rättfärdiga ett bevis eller resonemang. 

Vidare belyser Stylianides (2007) att ett matematiskt resonemang inte kan rättfärdigas 

som bevis utan att det är accepterat av den sociala kontexten beviset förklaras i. I denna 

studie utgår vi från Burkes definition av matematiska resonemang och Stylianides 

definition av ett matematiskt bevis.  
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4 Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer studier från flera forskare rörande resonemangs- och 

kommunikationsförmåga att lyftas fram. Forskarna vänder sig till olika skolor och 

åldrar för att undersöka hur lärare i skolan arbetar för att gynna elevers matematiska 

utveckling. I det här avsnittet kommer även Skolverkets (2011) kursinnehåll lyftas fram.  

 

4.1 Matematisk resonemangsförmåga    

Att kunna resonera matematiskt är en förmåga som Skolverket (2011) väljer att lyfta 

fram i kursplanen för matematik. I kursplanens syfte står det bland annat att eleven ska 

ges möjlighet att ”utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang” 

(Skolverket, 2011:63). Detta syfte återkommer senare i läroplanen som ett 

kunskapskrav i slutet av årskurs 3.  

 

Sterner (2015) har skrivit en licentiatuppsats vid namn Tal, resonemang och 

representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass. Hennes forskning 

består av två studier. Den ena studien fokuserar på att undersöka hur olika strukturerade 

aktiviteter, där eleverna i förskoleklass får resonera om representationer, påverkar 

elevernas utveckling av uppfattningar kring exempelvis siffror och simpla 

räkneoperationer. I studien ingick 12 elevgrupper som blev indelade i kontroll - eller 

experimentgrupper. Alla eleverna i klasserna var med på aktiviteterna, dock ingick 

enbart hälften av eleverna i hennes studie. I studien som pågick i tio veckor hade 

experimentgruppen 30 minuters undervisning i matematik varje dag. Undervisningen 

baserades på forskning om undervisning om resonemang, representationer och tal för 

elever som går i förskoleklass. Kontrollgrupperna hade 30 minuters forskningsbaserad 

undervisning om fonologisk medvetenhet varje dag och därutöver hade de ordinarie 

undervisning i matematik. Interventionens effekter av experimentgruppen jämfördes 

därefter med kontrollgruppen. Resultatet visade att experimentgruppen efter 

interventionen, bestående av forskningsbaserade aktiviteter om resonemang, 

representationer och tal, hade bättre resultat i matematik än kontrollgruppen. Eleverna i 

experimentgruppen hade både bättre matematiska resultat än kontrollgruppen vid 

interventionens slut och i årskurs ett. Detta trots att kontrollgruppen hade bättre 

matematiska resultat än experimentgruppen innan interventionen. Kontrollgruppen hade 

däremot bättre resultat på läsförståelsetester vilket visar att interventionen enbart ledde 

till att eleverna tydligt förbättrade sina matematiska kunskaper genom bland annat 

resonemangsaktiviteter i matematik och att de därmed inte gjorde samma 

resultatförbättringar i övriga ämnen. 

 

Cobb, Boufi, McClain och Whitenack (1997) skriver om en reflekterande diskurs och 

om kollektiva reflektioner i matematik. Deras studie består av ett 

undervisningsexperiment som pågick under ett år i ett klassrum bestående av elever i 

årskurs 1 där eleverna under året gjorde stora matematiska framsteg. Under ett flertal 

tidpunkter under året genomfördes intervjuer med eleverna där eleverna fick olika 

uppgifter att lösa. Detta var för att forskarna skulle kunna undersöka elevernas 

utveckling när det kom till aritmetiska uppfattningar och strategier. Under året såg 

forskarna en tydlig utveckling hos eleverna som låg i takt med den undervisning som 

läraren höll i utifrån en reflekterande diskurs. Cobb et al. menar att ett av de främsta sätt 

som lärare kan bidra till elevers matematiska utveckling på, är genom att vägleda och att 

ibland synliggöra samt förändra den diskurs som eleverna befinner sig i. På så sätt kan 

den matematik som eleverna har arbetat med synliggöras i det matematiska samtalet. I 

sin undervisning hjälpte läraren eleverna att strukturera sina reflektioner i matematiska 
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tabeller. Cobb et al. menar att ett viktigt faktum där var att tabellerna uppkom av 

elevernas matematiska bidrag, vilket i sin tur ledde till ett viktigt underlag för att 

klassen tillsammans skulle kunna göra gemensamma reflektioner kring uppgifterna. 

 

Möjligheter till lärande menar Hiebert och Grouws (2007) ligger till grund för allt vi lär 

oss. För att vi ska kunna lära oss något nytt påvisar deras forskning att det krävs 

möjligheter såsom förkunskaper, tydliga instruktioner och förväntningar på den som ska 

lära sig något nytt. Dessa möjligheter behövs till exempel när en elev ska lära sig 

grunderna i algebra. För att kunna lära menar författarna att eleven behöver uppnå en 

viss mognad och möjligtvis ett par instruktioner för att kunna lyckas. För en elev som 

ska lära sig att föra matematiska resonemang kring algebra behöver eleven också tydliga 

instruktioner som kan kopplas samman med elevens matematiska förkunskaper. Hiebert 

och Grouws menar att eleverna måste ges tid, som är en typ av möjlighet för att träna på 

ett matematiskt innehåll för att kunna utveckla sina matematiska kunskaper. Enligt 

Rezat och Strässer (2012) så finns det olika faktorer som påverkar elevernas möjligheter 

till lärande i matematik. De menar att elevernas läromedel har stor betydelse för hur 

eleverna utvecklar sitt matematiska tänkande. Tidsutrymmet är ständigt ett aktuellt 

ämne i skolvärlden. Hur givande lärarens genomgångar och hur undervisningen kopplas 

samman med elevernas tidigare erfarenheter menar de har stor påverkan på hur eleverna 

utvecklar sitt matematiska lärande.  

 

Jäder (2015) har studerat hur elever får lära sig om matematiska resonemang i dagens 

skola och vilka chanser de får till att resonera i deras matematikundervisning. Studiens 

resultat togs fram genom läromedelsanalyser, elevresonemang i form av intervjuer, elev 

lösningar och filmmaterial bestående av undervisning i klassrummet och situationer 

utanför. I den första delen av studien har läromedel i flera olika länder, däribland 

Sverige, analyserats. Studien visar att möjligheterna till att föra resonemang utifrån 

läromedelsuppgifterna var liknande i de olika länderna. Cirka 8 procent av algebran 

bestod av resonemangsuppgifter och cirka 12 procent av geometrin bestod av 

resonemangsuppgifter. Studien visade även att svenska elever ofta enbart gör de 

inledande uppgifterna i början av lärobokens kapitel, vilket kan leda till att de inte får 

träna på resonemangsförmåga i samma utsträckning som elever från andra länder. 

Vidare undersöktes och jämfördes svenska elevers resonemang som de använde när de 

löste läromedelsuppgifter. Eleverna arbetade i par för att deras resonemang skulle bli 

tydligare. Studien visade på att eleverna i 80 procent av fallen lyckades lösa uppgifterna 

med hjälp av imitativa resonemang.  

 

Vidare visade Jäders (2015) studie att eleverna försökte lotsa varandra och att syftet 

kring deras resonemang ofta bestod i at lyckas lösa en uppgift istället för att få mer 

förståelse för matematiken i sig. Även när eleverna fick hjälp av en lärare bidrog ofta 

läraren med imitativa resonemang. För att eleverna ska börja använda sig av mer 

kreativa resonemang än imitativa resonemang menar forskaren att det krävs mer 

ordnade arbetssätt. Till exempel ifrågasätter forskaren att läromedlen är uppbyggda med 

facit i slutet vilket gör att många elever utgår från facit istället för att utgå från 

böckernas genomgångar. Slutligen undersöktes vad för tankegångar elever hade av 

matematik kopplat till resonemangsförmåga. I undersökningen ingick ett antal elever 

som låg på gränsen till att vara godkända i matematik. De fick lösa uppgifter som inte 

var rutinmässiga. Eleverna använde sig både av kreativa och imitativa resonemang även 

om andra resonemang än imitativa krävdes för att eleverna skulle kunna lösa uppgiften. 

Detta tyder på att det krävs mer runt omkring än en uppgiftskonstruktion för att lära 



  
 

8 

elever att resonera på ett kreativt sätt och för att få dem att öka sina kunskaper i 

matematik. 

 

Även Brunström (2015) poängterar i sin avhandling om hur viktigt det är att låta elever i 

alla åldrar få träna på att föra matematiska resonemang. I hans studie har han studerat 

tillgången av dynamiska matematikprogram ute på skolorna och hur de används för att 

stimulera elevernas resonemangsförmåga. Hans studie som främst inriktar sig på hur 

elever på gymnasiet använder dessa dynamiska matematikprogram, som finns 

tillgängliga på internet har visat sig ha stor effekt på elevernas hypotetiska tänkande 

samt deras sätt att förklara och bevisa matematiska problem genom att resonera. En del 

som inte behandlas särskilt mycket i hans avhandling men som han ändå vill betona är 

hur lärarens agerande och skolans sociala normer kan påverka den matematiska 

diskursen i klassrummet. Riesbeck beskriver diskurs på följande sätt, ”En diskurs är ett 

systematiskt sätt att tänka, tala och argumentera om en företeelse”(2000:27). Hon menar 

att begreppet diskurs kan kopplas samman med ordet samtal. Beroende på vilken typ av 

samtal som utförs används olika diskurser. Ett vardagligt samtal skiljer sig från ett 

matematiskt samtal. Riesbeck menar att det finns olika nivåer av diskurs och att det är 

upp till läraren att välj hur ett matematiskt samtal ska skilja sig från ett vardagligt 

samtal. För att elevernas kommunikation- och resonemangsförmåga ska kunna 

utvecklas, krävs ett tryggt klassrumsklimat där eleverna vågar ta för sig i samtalet och 

vågar ta ställning till sina tankar (Riesbeck, 2000).  

 
 Matematiska bevis 4.1.1

Stylianides (2007) har undersökt fyra centrala funktioner av argument, för att se 

huruvida en lågstadieelevs matematiska argument kan ses som ett matematiskt bevis. I 

sin studie tittar han på ett fall där en elev ska argumentera för varför två udda tal som till 

exempel talet 1 och talet 3 som adderas med varandra alltid blir ett jämnt tal. Den första 

centrala funktionen i argumentationen som han tittar på är argumentationens grund. I 

elevens argumentation var definitionerna av jämna och udda tal grunden för 

argumentationen. Argumentationens grund handlar därmed om vilka definitioner och 

grundläggande principer som argumentationen bygger på. Den andra centrala 

funktionen som undersöktes var argumentens utformning, det vill säga hur den 

matematiska argumentationen utformades och huruvida det hade en logisk uppbyggnad. 

Eleven analyserade proportionerna mellan udda och jämna tal. Hon ritade upp sju streck 

och sedan sju streck till på tavlan för att sedan gruppera strecken två och två. På så vis 

kunde hon visa att två udda tal så som 7 och 7 tillsammans är 14, det vill säga ett jämnt 

tal. Vidare handlar den tredje centrala funktionen om representation. Det handlar om hur 

argumentationen uttrycks tillexempel algebraiskt eller med ett vardagligt språk. Eleven 

använde sig av en muntlig representation där eleven använde sig av vardagligt språk. 

Enligt Stylianides (2007) analys uppfyller de tre första centrala funktionerna av ett 

matematiskt argument tillräckligt med innehåll för att räknas som ett matematiskt bevis 

på lågstadienivå. Den fjärde funktionen av en argumentation handlar om den sociala 

dimensionen. Med det menas hur argumentationen håller i den sociala kontext som den 

utspelas i, det vill säga om omgivningen accepterar argumentationen. I studien 

accepterades inte elevens argumentation av flertalet, då de inte förstod hur det kunde 

vara så att två udda tal alltid blir ett jämnt tal. Dessutom skriver forskaren att 

omgivningen, i detta fall klasskamraterna, saknade de kunskaper och hade ännu inte 

utvecklat alla nödvändiga regler för diskurser för att kunna stödja elevens 

argumentation till statusen av ett matematsikt bevis. Forskaren menar att ett 

matematiskt argument enbart håller som ett matematiskt bevis om omgivningen 

accepterar argumentationen. Om elevens klasskamrater inte övertygas kan det bli svårt 
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att få argumentationen accepterad av en bredare omgivning. I studiens fall accepterade 

inte klassen argumentationen och därför menar forskaren att det inte kan räknas som ett 

matematiskt bevis. Stylianides understryker vikten av att man som lärare hjälper till att 

bygga upp ett bra argumentationsklimat och hjälper eleverna att sätta upp regler för hur 

ett sådant klimat ska skapas. 

 

4.2 Matematisk kommunikationsförmåga 

Skolverket (2011) lyfter i kursplanens syfte för matematik fram att eleven bland annat 

ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att ”använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011:63). Syftet återkommer senare även i 

kunskapskraven för årskurs 3, där det bland annat står att eleven ska kunna beskriva och 

argumentera för sitt tillvägagångssätt i ett samtal.  

 
 Den muntliga matematiken  4.2.1

Riesbeck (2000) skriver i sin avhandling om interaktion och problemlösning i 

klassrummet. Studien går ut på att undersöka hur interaktionen mellan lärare och elev, 

men också mellan elever ser ut på olika skolor. Det matematiska språket är till en början 

ett obekant område för eleverna vilket gör det svårt att tillämpa på rätt sätt och vid 

särskilda situationer. Riesbeck menar att elevernas rikt utvecklade vardagliga språk inte 

räcker till för att kunna formulera sig matematiskt korrekt. Elevens matematiska språk 

måste utvecklas genom muntlig aktivitet och det är något som de måste få tid till att 

utveckla. Interaktionen genom matematiska problem mellan lärare och elev samt mellan 

elev och elev har stor betydelse för utvecklingen av elevernas matematiska språk. 

Riesbeck menar att språkets och kunskapens variation utgör det komplexa samhället och 

medierar omvärlden, därför är det avgörande för eleverna att få möjlighet till att 

utveckla sitt matematiska språk redan i tidig skolålder.  

 

I en annan avhandling skriver Riesbeck (2008) om hur stor betydelse den muntliga 

matematiken har för elevers matematiska tänkande och lärande. Hon menar att eleverna 

måste ges tid till att diskutera matematiska problem, likväl konkreta som abstrakta 

problem. Det matematiska tänkandet och lärandet menar författaren starkt hänger ihop 

med hur väl eleverna kan resonera och argumentera för sitt matematiska tänkande. Med 

det sagt antyder hon att den ”tysta räkningen” tar alldeles för stor plats i den svenska 

skolan, trots att skolans styrdokument betonar att eleverna ska argumentera, samtala och 

redogöra för sina matematiska ställningstaganden. Författaren betonar även vikten av att 

låta eleverna arbeta verbalt regelbundet för att elevernas intresse för matematik inte ska 

minska på grund av den tysta och enskilda räkningen. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Ovanstående forskning trycker på vikten av att ge eleverna i skolan möjlighet att 

utveckla sin resonemang- och kommunikationsförmåga. I arbetet med att utveckla 

elevernas resonemangsförmåga betonar forskarna lärarens betydelse. De menar att det 

är viktigt att man som lärare både arbetar medvetet kring elevernas 

resonemangsförmåga och stöttar dem i resonemangsprocessen. Forskarna betonar även 

att vilket läromedel som används samt hur läraren väljer att strukturera upp sin 

undervisning har stor betydelse för utfallet. I Sverige idag kan läromedel bidra till att 

eleverna utvecklar en imitativ resonemangsförmåga istället för en kreativ. Det är dock 

viktigt att betona att läromedlet enbart är en del av något större, det vill säga 

undervisningens helhet.  
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Den tidigare forskningen kring elevernas kommunikativa förmåga inom matematik 

betonar hur viktigt det är att eleverna får utveckla ett matematiskt språk, genom muntlig 

aktivitet och genom att diskutera matematiska problem. Forskningen visar att 

kommunikation inom matematiken har stor betydelse för eleverna matematiska lärande. 

Den “tysta räkningen” tar alldeles för stor plats i den svenska skolundervisningen idag 

och kan enligt forskningen leda till att elevernas motivation för matematik minskar. 

Dessutom är det viktigt att läraren hjälper eleverna och är en tydlig vägledare för att 

kunna bygga upp ett tryggt matematiskt argumentationsklimat i klassrummet.  

 

Utifrån den tidigare forskningen som har gjorts kring ämnet har vi utvecklat en 

förståelse för vikten av att man som lärare ger elever möjlighet att resonera och 

kommunicera kring matematik.  
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5 Metod 

5.1 Val av metod  

Studien grundar sig på en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. Alvesson och 

Sköldberg (2008) skriver att hermeneutiken har sin utgångspunkt i renässansen och att 

hermeneutiken bygger på texttolkningar. Grundtanken bygger på den Hermeneutiska 

cirkeln som symboliserar att en del av en text får sin mening om man kan se helheten 

och att helheten får en innebörd när man kan förstå textens delar. Delarna kan bara 

förstås när man ser helheten och helheten kan endast förstås utifrån dess delar. En text 

kan i detta fall bestå av observationsanteckningar eller av intervjuer som transkriberats. 

Med vårt syfte undersöker vi hur fyra lärare i årskurs 3 utformar varsin lektion där 

avsikten är att eleverna ska få kommunicera och resonera muntligt kring matematik. Vi 

undersöker även vilka faktorer i lektionerna som kan leda till att eleverna får träna på 

ovanstående förmågor. Utformningen av lektionerna kan här ses som de delar som 

måste förstås genom att man ser till helheten. Det vill säga att lektionerna i detta fall 

bygger på att eleverna ska lära sig att kommunicera om och resonera muntligt kring 

matematik. Utan helheten kan inte delarna se ut som de gör och utan delarna blir det 

inte någon helhet.  

 

Genom en kvalitativ metod genomför vi observationer och intervjuer för att besvara 

studiens frågeställningar. En kvantitativ metod hade kunnat ge ett större urval, då vi 

hade kunnat få svar från fler lärare. Men vi hade inte kunnat genomföra de 

observationer och djupgående intervjuer som vi anser krävs för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Studiens kvalitativa metoder bygger till största del på 

observationer av de deltagande lärarnas lektioner, men även på intervjuer med lärarna 

efter observationstillfällena. Observationernas huvudsyfte för studien är att undersöka 

vilka faktorer i lärarnas lektioner som främjar elevernas kommunikation- och 

resonemangsförmåga. Det som observeras under lektionerna är bland annat hur eleverna 

tränar på förmågorna, vilken roll läraren tar i samtalet, hur läraren bygger upp ett bra 

samtalsklimat och om hon gör tydliga återkopplingar till elevernas tidigare kunskaper. 

Efter observationerna genomför vi en kort intervju med varje lärare för att få en 

kompletterande bild av observationsmaterialet. Intervjun går ut på att läraren ska få 

förklara sina tankar bakom sitt lektionsupplägg och resonera kring hur eleverna fått 

träna på de olika förmågorna under lektionen. 

 

5.2 Urval   

Vår studie fokuserar på lärare som arbetar i grundskolans årskurs 3 i matematik. 

Studiens urval görs på medvetna grunder, då vi kontaktar lärare som vi har träffat under 

vår studietid och som uppfyller de krav som studien kräver. Det vill säga att de är aktiva 

lärare i årskurs 3 som genomför lektioner där eleverna får träna på kommunikations- 

och resonemangsförmåga i matematik. I vår studie deltar fyra lärare för att kunna belysa 

olika faktorer som kan leda till att eleverna får träna på ovanstående förmågor. Alla 

lärare utformar en lektion som vi observerar och därefter deltar de i en intervju. Lärarna 

i undersökningen arbetar på olika orter i södra Sverige. Storleken på skolorna varierar 

och klasserna ser olika ut beroende på elevantal och närområde. Dessa faktorer kan 

påverka lärarnas pedagogiska arbetssätt. Lärarna i undersökningen har arbetat som 

lärare i olika antal år och har olika lärarutbildningar. Det som däremot är gemensamt för 

lärarna i undersökningen är att de alla arbetar i årskurs 3 och står inför att bedöma 

elevernas kunskaper i matematik.  
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5.3 Datainsamling  

Studiens data bygger på deltagande observationer av de medverkande lärarnas lektioner 

och på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

 
 Observationer  5.3.1

För att besvara studies frågeställningar observerar vi samtliga deltagares lektioner och 

granskar de noggrant. Bryman (2011) skriver om deltagande observationer, där vi som 

forskare deltar som observatörer. Vilket innebär i detta fall att observatörerna endast 

studerar lärarens undervisning och därför inte har en aktiv roll under 

observationstillfällena. Det innebär också att läraren som observeras är medveten om 

vad som kommer att studeras och att observationen sker i lärarens vardagliga miljö.  

 

Även Denscombe (2009) skriver om deltagande observationer. Han menar att det är 

viktigt att man som observatör håller en låg profil under observationstillfället och att 

man försöker bortse från sina egna fördomar, för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. För att få ett trovärdigt material till sin studie menar Denscombe att det är bra 

om man för fältanteckningar under observationen. Han påpekar även att det är viktigt att 

man som observatör skapar sig ett helhetsintryck av observationen för att förstå hur alla 

händelser som utspelar sig hör samman. Slutligen menar han att det är viktigt att man 

som observatör är medveten om att ens närvaro kan bidra till en viss observationseffekt, 

som kan leda till att läraren som observeras agerar som den tror att observatörerna vill 

att den ska agera.  

 

Observationsguiden består av ett antal punkter som observatörerna ska titta närmare på 

under observationstillfället. Guidens undersökningspunkter utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Observationernas syfte är att ge en tydligare bild av hur lärarna i 

undersökningen arbetar för att utveckla elevernas resonemangs- och 

kommunikationsförmåga i matematik.   

 
 Intervjuer  5.3.2

Som ett komplement till observationerna genomför vi en kortare intervju med lärarna. 

Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) 

samt Johansson och Svedner (2010) innebär att man använder förberedda frågor, men 

som intervjuare kan man vara flexibel kring vilken ordning man väljer att ställa 

frågorna. Intervjuaren har även möjligheten att ställa ytterligare frågor som kan komma 

upp under intervjuns gång. Semi-strukturerade intervjuer sker mer under 

samtalsliknande former än vid en strukturerad intervju där frågorna ställs i en bestämd 

följd.  

 

Även Denscombe (2009) skriver om kvalitativa intervjuer. Han lyfter fram fördelar och 

nackdelar med att använda denna metod. En fördel är att man kan få djupare förståelse 

för hur läraren har tänkt när den har planerat och genomfört sin lektion. En annan fördel 

är om man ses fysiskt, då ökar validiteten av den insamlade datan. Nackdelar med 

kvalitativa intervjuer kan ibland vara att de är mycket tidskrävande och att man som 

intervjuare kan ta sig friheten till att ställa andra frågor som kan leda till ledande svar.  

 

5.4 Genomförande  

Till en början utformas ett missivbrev (se bilaga 1) där det tydligt framgår vad studien 

har för syfte och frågeställningar. Missivbrevet skickas ut som ett mail till lärare som vi 

sedan tidigare känner till och som vi vet arbetar i årskurs 3. Därefter väljer vi ut fyra 
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lärare till varsin observation i deras klassrum och till en kortare intervju efter 

observationstillfället. Därefter konstruerar vi en observationsguide utefter studiens syfte 

och frågeställningar. Observationsguiden (se bilaga 2) innehåller punkter av händelser 

som bör uppmärksammas under observationstillfället. Sedan konstrueras en 

intervjuguide (se bilaga 3) som kan ses som en fördjupning och ett komplement till 

insamlad data. 

 

Båda guiderna kommer att genomarbetas och när de är färdiga kommer vi ta upp 

kontakten med lärarna för att bestämma en träff för en observation och en intervju på 

varje enskild lärares arbetsplats. Inför träffen förtydligar vi återigen för lärarna att 

studien undersöker hur de arbetar för att främja elevers lärande av resonemang- och 

kommunikationsförmåga i matematik. De får fria händer men ska försöka att skapa en 

lektionsplanering och genomföra en lektion som innefattar muntlig matematik.  

 

Därefter genomförs en observation hos respektive lärare. Under observationerna för 

forskarna fältanteckningar kring vad lärarna gör för att initiera att eleverna får träna på 

sin kommunikations- och resonemangsförmåga. Även miljön och lärarens delaktighet i 

samtalen kommer att studeras. Efter observationen kommer en kortare intervju med 

varje läraren att genomföras. Intervjun ska ge en tydligare bild av hur läraren väljer att 

strukturera upp sin lektionsplanering för att främja elevernas kommunikation- och 

resonemangsförmåga. Under intervjuerna kommer forskarna föra anteckningar men 

intervjuerna kommer även spelas in genom ljudupptagning. Detta för att ingen 

information till datainsamlingen ska gå till spillo och tappa sitt sammanhang.  

 

Till sist ska den insamlade datan analyseras genom en kvalitativ dataanalys. Med hjälp 

av kodning kommer den insamlade datan att struktureras och reduceras. Slutligen 

sammanställer forskarna det framarbetade och återstående materialet för att stärka 

studiens syfte och ge svar på studiens frågeställningar. 

 

5.5 Analysmetod  

För att kunna analysera vår insamlade data, där vi vill hitta de faktorer som under 

lektionerna leder till att eleverna får träna på resonemangs- och 

kommunikationsförmåga och se samband mellan dessa, kommer vi att använda oss av 

en kvalitativ dataanalys som Bryman (2011) skriver om.  

 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ dataanalys som en metod som kan användas vid 

studier med en hermeneutisk ansats. Den används vid studier där man vill analysera 

handlingar som uppkommer vid intervjuer och observationer. Kvalitativa studier 

innehåller ofta mycket insamlad data, som till exempel fält- och intervjuanteckningar. 

Bryman menar vidare att detta kan leda till att kvalitativ data kan misstolkas och vara 

svåranalyserad om man som forskare inte använder sig av en strukturerad analysmetod. 

Vid användning av en kvalitativ dataanalys sker det därför kodningar av det insamlade 

materialet som ska förenkla processen. När man kodar det insamlade datamaterialet 

letar man efter bärande delar och gemensamma ord och nämnare. I vårt fall handlar det 

om att hitta koder i våra observations- och intervjuanteckningar.  

 

Vår kvalitativa dataanalys utgår från Corbin och Strauss Grounded theory som Bryman 

(2011) skriver om. Grounded theory grundas på att koda det insamlade datamaterialet i 

flera steg. Kodningen bidrar till att organisera studiens datainnehåll för att få en 

tydligare bild av vilka delar som är viktiga för studiens forskningsfrågor. När materialet 

kodas en första gång, genom en öppen kodning, är det enklare att hitta samband mellan 
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aktörerna. Den andra formen av kodning kallas för en axial kodning. Den går ut på att 

minska datamaterialet genom att föra samman kategorierna från den första kodningen 

och att hitta ytterligare samband mellan de olika delarna. Det görs även en bedömning 

av vad som är relevant från den första frågan. Slutligen görs en selektiv kodning som 

går ut på att hitta de slutliga centrala kategorierna som är relevanta för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor. 

 

5.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av data 

Trovärdighet handlar enligt Denscombe (2009) om man kan lita på det insamlade 

materialet och att det kommer från säkra källor utan mellanhänder. Materialet ska 

användas och stämma överens med det som studiens forskningsfrågor efterfrågar. 

Frågorna från studieguiden och fältanteckningarna som förs under observationerna 

grundas på de frågeställningar som studien innefattar. Det innebär att informanterna får 

en tydlig bild av vad forskningen efterfrågar. Genom att använda relativt öppna frågor i 

intervjuguiden ökar trovärdigheten i samtalet, då intervjuaren inte kan påverka 

informantens svar på samma sätt och de ledande frågorna uteblir. För att få ett 

trovärdigt resultat av observationerna krävs det att observatörerna bortser från 

förutfattade meningar och håller en låg profil under hela observationstillfället. Vid 

intervjuerna och observationerna kommer båda forskarna vara på plats och föra separata 

anteckningar. Dessa anteckningar kommer sedan sammanställas. Genom detta arbetssätt 

ökar trovärdigheten i studiens resultat markant.  

 

Denscombe (2009) skriver även om pålitlighet av data. Han menar att pålitlighet av data 

handlar om ifall resultatet av undersökningen blir densamma om den genomförs av 

någon annan forskare. Genom att använda och följa den utsatta intervju- och 

observationsguiden så strikt som möjligt bör resultatet bli liknande även om en annan 

forskare skulle genomföra studien. Dock finns det en chans att resultatet från 

intervjuerna och observationerna skiljer sig åt, då studien utgår från en kvalitativ metod 

med semi-strukturerade intervjuer som tillåter tillägg och bortfall i guiderna. Men 

genom att vi håller oss till guiderna och inte påverkar informanternas svar och agerande 

bör ett likvärdigt resultat uppnås.  

 

Vidare skriver Denscombe (2009) om överförbarhet av data. Han skriver att om en 

studies resultat ska kunna bli överförbart ska datan kunna användas i andra 

sammanhang. Lincoln och Guba (1985) skriver om att urvalet i en kvalitativ 

undersökning oftast är litet och att man istället lägger fokus på gemensamma nämnare 

mellan färre informanter, kvalitet före kvantitet. Beroende på hur noggrann och utförlig 

den insamlade datan är och om resultatet på något sätt kan användas av andra forskare 

så kan datan räknas som överförbar, då den kan användas i ett annat sammanhang. Den 

här studiens data genomarbetas noggrant och strukturerat och kan användas av andra 

forskare i andra studier.  

 

5.7 Etiska överväganden  

Studiens arbetsgång genomsyras av de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

tagit fram. Utifrån deras skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning kan man utläsa fyra olika forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådets första regel bygger på informationskravet. Som forskare är du skyldig 

att tydliggöra inom vilka ramar studien utförs och att studiens deltagare deltar helt 

frivilligt, vilket medför att de kan avbryta sitt deltagande när det vill. I vår studie får 
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deltagarna både muntlig och skriftlig information gällande studiens undersökningsramar 

och frivilligheten att avbryta sitt deltagande närhelst de vill.  
 

Vidare bygger vetenskapsrådet (2002) sin andra regel på kravet om samtycke. Det 

innebär att den deltagande läraren måste godkänna sin medverkan och få delta på sina 

egna villkor. Om deltagaren inte är myndig krävs även vårdnadshavarens samtycke. I 

vår undersökning ger alla deltagande lärare sitt samtycke till en klassrumsobservation 

och en intervju. Studien studerar främst lärarnas agerande under en lektion. Eleverna 

kommer vara en del av undervisningen och deras närvaro kan påverka lärarens agerande 

under lektionen. Dock kommer ingen enskild elev att studeras och därför krävs inget 

samtycke från elevernas vårdnadshavare. Dokumentets tredje avsnitt tar upp 

konfidentialitietskravet. Det innebär att uppgifter om deltagarna ska användas och 

skyddas på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera studiens material. I vår 

studie är alla uppgiftslämnare avkodade och informationen sparas på ett sådant sätt att 

det inte är åtkomligt för utomstående. Vetenskapsrådets sista avsnitt handlar om 

nyttjandekravet. Det innebär att den insamlade informationen inte får användas för 

andra syften. I denna studie tas det hänsyn till detta krav, vilket innebär att inga 

uppgifter kommer att nyttjas för annat bruk än för denna forskning. 
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6 Resultat  

Under resultatets första del beskrivs varje lärares lektion. I resultatets andra del ligger 

fokus på att synliggöra de olika faktorer som har betydelse för att lektionerna ska leda 

till matematiska samtal och resonemang mellan eleverna. Dessa faktorer är framtagna 

genom en kvalitativ dataanalys, som grundar sig på att belysa de mest betydande 

delarna från datainsamlingen.  Men också vad lärarna själva anser ha betydelse för hur 

elevernas resonemangs- och kommunikationsförmåga i matematik kan gynnas.  

 

6.1 Beskrivning av lektioner  

Studien studerar fyra olika lärare på lågstadiet. Alla lärare får samma instruktioner, de 

ska utföra en lektion där elevernas muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga 

ska användas. Det finns både likheter men framförallt skillnader mellan lärarnas 

lektioner. Dessa likheter och skillnader kommer att visas under resultatets andra del. 

Nedan görs en beskrivning av de lektioner som observerats.  

 

 Lektion 1 6.1.1

Under lektion 1 som Lärare A ansvarar för får eleverna en problemlösningsuppgift.  

Lektionen sker i helklass. Alla eleverna får ett materiellt redskap, i form av en 

whiteboard som de ska skriva eller rita sin uträkning på. Uppgiften ska de till en början 

försöka lösa på egen hand för att sedan placeras två och två. När eleverna är indelade i 

par ska de försöka förklara och utan att säga svaret till sin kompis beskriva hur de har 

gått tillväga för att lösa uppgiften. Enligt Säljö (2012) utvecklas barns lärande genom att 

kommunicera och samspela med andra. Läraren är tydlig med att berätta att det inte 

finns ett rätt sätt att lösa uppgiften på. När de har diskuterat uppgiften i par placeras de i 

en grupp bestående av fyra elever. Återigen ska eleverna med hjälp av språkliga verktyg 

förklara sitt sätt att räkna ut uppgiften på men också få ta del av andra elevers 

matematiska resonemang. Om det råder frågetecken ska dessa diskuteras inom gruppen, 

dock behöver inte eleverna komma överens om vilket sätt som är det enklaste. Till sist 

väljer läraren ut ett par elever som får berätta inför klassen hur de går tillväga för att 

lösa uppgiften. Läraren väljer elever med olika lösningar, just för att påvisa att det går 

att lösa uppgiften på olika sätt.  

 

Eleverna verkar vara vana vid den här typen av uppgifter och arbetssätt. De har bra 

diskussioner kring olika uträkningar och de låter varandra ta plats i samtalet. Det gör att 

läraren inte behöver ta någon större plats i diskussionerna. När eleverna diskuterar i par 

får hon agera och ge några elever ledtrådar som leder eleverna vidare i samtalet, men 

oftast räcker det med att ge eleven lite extra tid att fundera. Som forskare märks det att 

eleverna gillar att arbeta med whiteboard som ett materiellt redskap. Utifrån Burkes 

(2008) beskrivning av ett matematiskt resonemang där ett matematiskt resonemang bör 

innehålla matematiska hypoteser, utforskande av samband och mönster samt 

rättfärdigande av den matematiska hypotesen kan vi se att lektionen innehåller dessa 

komponenter.  

 

 Lektion 2 6.1.2

Lärare B inleder lektionen, som är i halvklass, med att förklara för eleverna att de två 

och två ska få resonera kring hur de löst ett antal uppgifter i deras matematikbok. 

Genom att föra matematiska resonemang med varandra ska eleverna försöka skapa 

förståelse för hur de har löst uppgiften. Dessutom får de förklara hur de kommer fram 

till sitt resultat och se om uppgiften kan lösas på något annat sätt. Enligt Ball och Bass 
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(2003) kan inte elevernas matematiska förståelse synliggöras om de inte kan föra 

matematiska resonemang.  

 

Därefter delar läraren in eleverna i par, utefter vilka uppgifter de har arbetat med. 

Grupperna börjar diskutera och de allra flesta av eleverna använder ett väl utvecklat 

matematiskt språk i diskussionerna. Det märks att eleverna i tidigare undervisning fått ta 

del av språkliga verktyg och vetenskapliga begrepp inom matematiken. Läraren går runt 

för att lyssna in hur det går för eleverna och ger de elever som behöver stöttning. När 

någon elev i paren tar över samtalet, så att den andra inte får utrymme får läraren 

försöka fördela ut ordet. Likaså går läraren in och ställer stödfrågor till vissa elever för 

att de ska kunna komma vidare i det matematiska samtalet. När läraren ställer stödfrågor 

använder hon sig av vetenskapliga begrepp inom matematiken för att leda eleverna 

vidare i samtalet, begrepp såsom hälften och dubbelt. De flesta eleverna i klassrummet 

diskuterar med varandra på ett resonerande vis, där de förklarar sitt tillvägagångssätt 

utförligt för sina klasskompisar. Det märks att vissa elever tar större plats än andra i 

samtalet, men läraren försöker hela tiden att vara där och stötta de mer tystlåtna 

eleverna. Eleverna får under den här lektionen kommunicera kring matematik med 

varandra. Däremot får eleverna relativt fria händer att ta sig an lektionens uppgift vilket 

försvårar att alla delar i ett matematiskt resonemang som Burke (2008) skriver om 

synliggörs.  

 

 Lektion 3  6.1.3

Under observation 3 med Lärare C får eleverna arbeta två och två med en whiteboard. 

Lektionen genomförs i helklass och eleverna får arbeta med den elev som de sitter 

bredvid. Läraren inleder lektionen med att berätta att de ska arbeta två och två och 

hjälpas åt att lösa den uppgiften som handlar om hälften och dubbelt som hon skriver på 

tavlan. Läraren poängterar även att det är viktigt att eleverna kommunicerar med 

varandra. Den första uppgiften går ut på att de ska omvandla ett recept på fruktsallad, 

först från två personer till fyra personer och sedan till tre personer. Alla elever känns 

inte motiverade med att arbeta i par med den klasskompisen de sitter bredvid. I många 

av paren är det en av eleverna som skriver en uträkning på tavlan medan den andra sitter 

och tittar på eller håller på med annat. I de resterande paren resonerar eleverna fram en 

lösning tillsammans med varandra. Läraren försöker gå runt i klassen och se hur det går 

för eleverna. Hon uppmanar en elev att förklara för sin kompis hur hon kom fram till sitt 

svar. Eleven börjar förklara men när läraren går iväg gör eleverna annat. Läraren ställer 

stödfrågor till de elever som behöver i den mån hon hinner.  

 

Sedan har läraren en gemensam genomgång på tavlan med eleverna. Hon låter eleverna 

komma med förlag på hur man kan lösa uppgiften. Till en början behöver eleverna inte 

beskriva sin uträkning så utförligt, men ju längre de kommer i genomgången desto 

utförligare förklaringar från eleverna kräver läraren. Dock väljer hon att endast låta de 

elever som räcker upp handen att yttra sina tankar, vilket gör att många av eleverna i 

klassen inte är en del av genomgången. Läraren får lägga mycket fokus på att ”tysta 

ner” klassen, då det är en klass där en del pratar rakt ut och har svårt att förstå när man 

ska vara tyst. Vidare skriver läraren en annan uppgift på tavlan där eleverna ska lista ut 

en viss persons ålder. I denna uppgift utmanas eleverna att tänka lite extra då uppgiften 

består av flera steg. Det kräver att eleverna kan använda sitt språkliga redskap för att 

påvisa sina matematiska resonemang tillsammans med sin bänkkompis. Generellt 

genom hela lektionen håller läraren en relativt låg profil och får lägga mycket fokus på 

några få elever. Även under denna lektion ges eleverna möjlighet att kommunicera 

kring matematiska problem, att ställa hypoteser och bevisa att uträkningen håller. 
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Däremot finns ingen tid att föra djupare resonemang enligt Burkes (2008) definitioner 

där alla är delaktiga, på grund av storleken av klassen och uppgiftens utformning.  

 

 Lektion 4 6.1.4

Innan lektionens början hade läraren förklarat för eleverna att de ska få ett kuvert med 

ett uppdrag i. När lektionen, som är i halvklass, börjar förklarar läraren att de ska arbeta 

i par om två till tre elever som hon delar in och att innehållet i kuverten kan se olika ut. 

För att kunna lösa uppgiften i kuvertet är det viktigt att eleverna samarbetar och 

tillsammans resonerar fram en lösning. De ska använda sitt språkliga redskap för att 

läsa, tänka och tala. Därefter förklarar hon att de ska gå igenom några saker på tavlan 

som de kan ha nytta av för att kunna lösa uppgiften. På tavlan går de gemensamt 

igenom vetenskapliga begrepp som fjärdedelar, tredjedelar, dubbelt, hälften, liter, 

deciliter, matsked etc. Eleverna får inför klassen argumentera för vad exempelvis det 

innebär att något är dubbelt så mycket som någonting annat. Tillsammans kommer 

klassen överens om vad de olika begreppen innebär. Vidare får eleverna placera sig i 

sina grupper och öppna sina kuvert. Uppdragen består av ett recept som eleverna ska 

anpassa för 8 personer. För vissa grupper innebär det att de behöver göra receptet till 

tredjedelar, för andra till fjärdedelar och för några till hälften. Uppgiften är på så vis 

nivåanpassad. Detta för att läraren ska kunna möta eleverna i deras proximala 

utvecklingszon som Phillips och Soltis (2010) skriver om.  

 

I klassrummet är det ett behagligt samtalsklimat där samtliga elever deltar i att resonera 

och diskutera kring uppgiften. De ritar och räknar på separata papper och försöker 

tillsammans med sina klasskamrater att komma fram till en lösning. Läraren går runt i 

klassrummet under observationen, men behöver inte ingripa särskilt mycket. Hon ställer 

några stödfrågor till några elever för att de ska utvecklas i den proximala 

utvecklingszonen. I slutet av lektionen när alla har löst uppgiften går de igenom 

uppgiften som innebär att eleverna ska dela receptet i tredjedelar. Läraren ställer 

stödjande frågor, ser till att alla får svara och är en del av genomgången. Eleverna får 

förklara hur de kommer fram till sina svar och läraren kopplar därefter samman 

lektionen med hur de ska använda receptet vid ett senare tillfälle. Läraren ger både 

genom sin genomgång och lektionsupplägg eleverna möjlighet att föra matematiska 

resonemang enligt Burkes (2008) beskrivning. Under denna lektion märks det också att 

lärarens sätt till att skapa ett bra argumentationsklimat i klassrummet, där eleverna tar 

hänsyn till varandra och är öppna för att ta del andra elevers argument. Vilket enligt 

Stylianides (2007) är en viktig del att genom samtalet kunna utveckla och komma fram 

till ett matematiskt bevis.  

 

 Sammanfattning av lektionsbeskrivningarna  6.1.5

Utfallet och genomförandet av lärarnas lektioner har både likheter och skillnader. Alla 

använder uppgifter med någon form av problemlösning. Samtliga lektioner ger eleverna 

möjlighet till att kommunicera muntligt men hur läraren ger eleverna möjlighet till att 

föra matematiska resonemang skiljer sig åt. Tydliga faktorer som har betydelse för att 

muntligt resonera och kommunicera matematiskt gör sig synliga under lektionerna är 

bland annat hur lärarna placerar och grupperar eleverna, vilken roll läraren tar i 

klassrummet, lärarens förväntningar samt vilken typ av uppgift och material de väljer att 

använda.  
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6.2 Analys av de faktorer som har betydelse för elevernas resonemangs- 

och kommunikationsförmåga 

Under observationerna och intervjuerna studerar forskarna olika faktorer som påverkar 

elevernas resonemangs- och kommunikationsförmåga i matematik. Under intervjuerna 

får även lärarna chansen att berätta vad de anser vara de mest betydande faktorerna för 

att elevernas resonemangs- och kommunikationsförmåga ska kunna utvecklas i skolan.  

 

 Placeringen och grupperingens betydelse  6.2.1

En av de viktigaste faktorerna för att elever ska kunna utveckla ett matematiskt och 

resonerande samtal, menar samtliga lärare i studien handlar om hur man som lärare 

väljer att placera och gruppera eleverna. Detta synliggjordes tydligt under 

observationerna. Däremot grupperar lärarna eleverna på olika vis, för att få bästa 

möjliga effekt. Detta leder även till olika utfall i resultatet.  

 

I samtalet med lärare A betonar hon att hennes elever med lässvårigheter inte bör 

placeras tillsammans, om matematikuppgifterna de ska samtala kring består av längre 

texter. Därför menar hon att det är viktigt att man som lärare ligger ett steg före och 

redan innan lektionen har planerat en bra gruppering beroende på elevernas individuella 

språkliga redskap. Dock betonar hon att eleverna bör kunna föra matematiska 

resonemang med samtliga elever i klassen men att man ska ta hänsyn till svårigheter för 

att samtalen ska ge givande resultat. Även under observationen syns det tydligt att 

eleverna är vana vid att samtala med varandra. Eleverna började direkt resonera 

tillsammans, utan att diskutera vem läraren valt att placera dem tillsammans med.  

 

Lärare B säger följande kring hennes medvetna placering av sina elever:  

 
Jag tror att det är rätt viktigt att man sätter ihop dem så att de känner 

varandra lite och så att de är trygga med varandra, så att jag inte tussar 

ihop några som jag vet fightas mycket på rasterna eller så. Utan så att 

jag vet att de har lite personkemi med varandra. På lågstadiet tycker 

jag att det är viktigt. Sedan när man blir äldre klarar man av att jobba 

med varandra även om man inte tycker om varandra så jättemycket. 

Jag kan tycka att det underlättar om de har lite gemensamt också när 

de ska resonera. 

 

Med det menar hon att om eleverna fungerar på ett socialt plan kan även det vara en 

faktor som gör att de kan föra ett resonerade matematiskt samtal med varandra. Hon 

betonar därför personkemi framför elevernas individuella kunskapsnivå. Under 

observationen placeras eleverna i grupper som leder till att de kan kommunicera kring 

matematiska problem med varandra och de kan även appropriera ny kunskap i samspel 

med andra.   

 

Vidare menar Lärare C att placeringen och grupperingen av eleverna har stor betydelse 

för vilket resultat man vill att övningen ska uppnå. Under observationen arbetar 

eleverna tillsammans med sin nya bänkkompis. Det förklarar läraren under intervjun att 

hon vill testa hur de kan föra matematiska resonemang och kommunicera tillsammans 

för att på så vis se om den nya placeringen fungerar. Lärarens nya placeringen av 

eleverna gav olika utfall då vissa elever resonerade matematiskt med sin kompis medan 

andra hade svårare att samspela tillsammans.  
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Till sist gör Lärare D en placering av eleverna utefter deras individuella kunskapsnivå. 

Grupperna får uppgifter på olika nivåer att resonera kring, då läraren menar att alla blir 

stärkta av att de känner att de kan förklara en uppgift och att de följer med i 

resonemanget. Detta gör hon för att eleverna ska kunna appropriera ny kunskap inom 

deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Lärare D säger i intervjun följande om att 

ett elevpar fick en enklare uppgift att resonera kring: 

 
Det är så himla skönt då att man ser att det glimmar till i ögonen. Att 

de har fattat. Nu fick de en uppgift som var lite enklare med hälften, 

men att se då att de faktiskt är med. Att man kan använda sig en bit av 

det i den svårare uppgiften.  
 

Med det citatet visar läraren att hon tycker att det är viktigt att möta alla elever på deras 

individuella nivå och att varje elev ska få känna att de kan föra ett givande matematiskt 

resonemang, vilket de också fick möjlighet till enligt Burkes (2008) definition.  

 

 Lärarens roll  6.2.2

Under intervjuerna och observationerna kan man se lärarens roll som en betydande 

faktor till att eleverna ska kunna föra matematiska resonemang och kommunicera med 

sina klasskamrater.  

 

Lärare A försöker under observationen att inte ta en så stor roll i elevernas matematiska 

samtal, men i vissa fall går hon in när hon märker att deras matematiska resonemang 

inte leder vidare. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

 
Om eleverna har svårt att förklara sina tankar eller helt enkelt är tysta 

så försöker jag leka fram svaret eller ge dem en liten ledtråd, Men 

oftast räcker det bara med att jag står där och ger dem lite extra tid så 

brukar det lösa sig.   

 

Med detta menar läraren att hon vill ta så lite plats som möjligt när eleverna resonerar 

med varandra, men vid behov så kan hon gå in och ge eleverna stöttning. Däremot tar 

läraren större plats i slutet av lektionen då de går igenom problemlösningsuppgiften på 

tavlan. Då fördelar hon ut ordet och för matematiska resonemang tillsammans med 

eleverna. Hon använder olika matematiska begrepp i sin genomgång för att eleverna ska 

utveckla sitt matematiska ordförråd. Det blir tydligt under lektionen att läraren har ägnat 

mycket tid åt muntlig matematik med sina elever. Då eleverna har lätt för att starta upp 

ett samtal och kan enkelt förklara sin tankegånger för sina kamrater. 

 

Lärare B ger eleverna en uppgift som de är relativt självständiga i men går runt i 

klassrummet, hon lyssnar på eleverna, ställer stödfrågor när det behövs och ser till att 

alla elever är delaktiga i diskussionerna. I intervjun säger läraren att hon anser att det är 

viktigt att kunna tysta ner några elever för att kunna lyfta fram lite mer tystlåtna elever. 

Det är viktigt att alla får ta plats och då behöver läraren ibland fördela ordet i grupperna. 

Läraren trycker även på att det är viktigt att hon använder sig av korrekta vetenskapliga 

begrepp inom det matematiska språket, för att eleverna också ska kunna göra det. 

Slarvar hon, så slarvar de, menar hon.  

 

Under tiden eleverna diskuterar uppgiften tillsammans håller Lärare C relativt låg profil 

och är inte särskilt delaktig i elevernas samtal. Under observationen studerar läraren en 

grupps uträkning. Hon är medveten om att eleverna inte har fört ett matematiskt 

resonemang tillsammans kring uppgiften då hon anar att en av eleverna har löst 
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uppgiften på egen hand. Då manar läraren på eleven som löst uppgiften att förklara sitt 

resonemang för sin klasskompis, detta dock utan resultat när en annan grupp behöver 

stöttning. En annan del som hon väljer att betona i intervjun handlar om hur hon i sin 

undervisning väljer att använda ett matematiskt språk. Hon berättar att hon har fått kritik 

från föräldrar som inte tycker att det känns nödvändigt och relevant att använda svåra 

begrepp såsom subtraktion och division i undervisningen. Men hon menar att de 

matematiska begreppen är en del av matematikundervisningen. Detta trycker även 

Vygotskij på då han menar att skolan är en viktig plats för elever att lära sig 

vetenskapliga begrepp som är nödvändiga för att förstå den vetenskapliga omvärlden. 

Enligt Säljö (2012) menar Vygotskij att de vetenskapliga begreppen behöver 

approprieras genom systematisk undervisning. För att eleverna ska få möjlighet till att 

lära sig dessa begrepp menar läraren att det är upp till henne att använda det regelbundet 

i sin undervisning. Detta för att eleverna ska kunna tillägna sig nya begrepp och förstå 

dess innebörd.   

 

Lärare D betonar att eleverna måste ges möjlighet till att träna på och få förklarat för sig 

hur man gör när man diskuterar och resonerar tillsammans med andra. I intervjun sa 

läraren följande: 

 
För det första måste de veta hur man gör, när man diskuterar och 

jobbar tillsammans. Då måste man träna och det har de gjort. Det 

märkte ni nog att de är rätt så duktiga på att ta tag i ett problem och 

lösa det tillsammans och det är inte helt självklart. Men de verktygen 

måste de ha fått. Det är jätteviktigt.  
 

Utan att läraren ger eleverna rätt språkliga redskap, menar hon därmed att man som 

lärare inte kan förvänta sig att eleverna ska kunna föra matematiska samtal och 

resonemang med varandra. Det blir tydligt under observationen att läraren tidigare har 

diskuterat med eleverna om hur man bör föra en matematisk argumentation, då de likt 

Stylianides (2007) har med alla de faktorer som krävs för att ett matematiskt argument 

ska räknas som ett matematiskt bevis i sina resonemang. Även Lärare D trycker på att 

det är viktigt att eleverna lär sig korrekta vetenskapliga begrepp från början, så att de får 

de verktygen. Hon betonar även att det är viktigt att man som lärare går tillbaka och 

diskuterar med eleverna kring begrepp de tidigare gått igenom. Vad betyder det här 

begreppet nu igen? Hur kan man använda det? På så vis kan eleverna appropriera nya 

kunskaper. Under observationerna blir det tydligt att Lärare D har ett annat sätt att locka 

fram matematiska resonemang från sina elever. Där hon anapssar lektionen efter 

elevernas individuella nivå, men också vågar backa i diskussionen för att låta eleverna 

utvecklas i samspel med andra. Under observationerna kunde man också se att hennes 

arbetssätt påverkade eleverna på ett positivt sätt då de alla aktivt resonerade kring det 

matematiska problemet.   

 

 Lärarens förväntningar  6.2.3

Att lärarens förväntningar är en betydande faktor för elevernas lärande trycker en del av 

lärarna på. Lärare A menar att utan sina förväntningar på sina elever skulle hon inte 

uppnå det resultat hon är ute efter. Redan i årskurs 1 fick eleverna lära sig att diskutera 

och resonera kring matematiska problem. Redan i så tidig ålder får de lära sig att det 

inte räcker med att ge ett svar på uppgiften, utan man ska kunna beskriva sitt 

tillvägagångssätt. Detta arbetssätt och krav grundar sig i lärarens förväntningar. De vet 

att läraren förväntar sig mer än ett svar, det krävs antingen en skriftlig uträkning eller ett 

muntligt resonemang. Ball och Bass (2003) menar att resonemangsförmåga är till för att 
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kunna förklara ett problem eller bevisa sina kunskaper inom ett specifikt område.  

Läraren har varit noga med att alla elever sedan tidig ålder ska kunna arbeta 

tillsammans, även med de elever man inte har så nära relation med. Detta syns tydligt 

under lektionen då eleverna blir indelade i par och direkt sätter sig in i det matematiska 

problemet. Det blir ingen diskussion kring vem man ska arbeta med, även detta menar 

läraren har med hennes förväntningar att göra.  

 

Lärare D talar både i sin intervju om att bygga upp förväntningar hos eleverna och att 

skapa en spänning i lärandemomentet, samtidigt som att hon vill visa för eleverna att 

hon tror att de kan. Läraren vill att de ska få längta efter och förvänta sig att de ska få 

jobba med något spännande. Under observationen ser man att eleverna väldigt gärna vill 

samarbeta kring uppgiften och att de vet att läraren förväntar sig att de ska klara  

 

 

utmaningen. Den metoden leder till att samtliga elever i gruppen är laddade för att aktivt 

delta i momenten. Såhär uttrycker läraren sig kring att skapa förväntningar hos eleverna: 

 
Jag tycker om att förklara för barnen ett tag tidigare. Så att de har 

väntat ett tag på detta. Jag tror på att bygga upp en förväntan, så att de 

längtar. Jag inbillar mig att de blir mer motiverade då.  
 

Eftersom att läraren har gjort en uppgift med olika svårighetsgrader är det tydligt att hon 

har lagt sig på en sådan nivå som gör att eleverna ska utmanas, men samtidigt klara av 

att genomföra uppgiften i samverkan med en annan elev. Hon visar tydligt att uppgiften 

kan vara lite klurig men att hon tror att de kan lösa uppgiften genom att resonera med 

varandra och att de kan tycka att uppgiften är spännande. 

 

 Val av uppgift och material  6.2.4

En faktor som har betydelse för om eleverna ska kunna resonera och kommunicera 

matematiskt på ett givande sätt, visar observationerna är vilken typ av uppgift och 

material man väljer att använda i undervisningen. Lärarna i undersökningen är överens 

om att det behövs en uppgift som grundas på någon form av problemlösning. Ett 

problem där metoden inte är given och där det inte alltid finns ett givet sätt att lösa 

problemet på.   

 

Lärare A använder sig alltid av problemlösningsuppgifter när hon arbetar med att 

utveckla elevernas resonemang- och kommunikationsförmåga. Hon menar att ett 

problem som inte är självklart skapar diskussioner. Problemen brukar variera, men 

målet är att de ska utveckla elevens matematiska tänkande. Oftast är problemet 

uppbyggt i olika steg för att eleven inte ska kunna lösa det på en gång. Eleverna brukar 

få fundera en liten stund enskilt för att sedan resonera vidare tillsammans med en 

kompis. Ibland sätts de ihop med ett annat par eller så gör man en gemensam 

genomgång med hela klassen. När de arbetar med att föra matematiska resonemang 

brukar de få använda mindre whiteboard-tavlor. Läraren berättar att tavlorna inte skiljer 

sig rent funktionellt från ett vanligt vitt A4, men att de är väldigt populära och hon har 

märkt att det materiella redskapet har ökat lusten att lära hos eleverna. Whiteboarden 

som läraren väljer att använda i sin undervisning kan ses som ett materiellt redskap ska 

hjälpa eleven att förklara sina matematiska resonemang.  

 

Vidare valde lärare B att utgå från problembaserade uppgifter i matteboken som 

eleverna skulle diskutera tillsammans med varandra. För att kunna genomföra en sådan 
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uppgift behöver eleverna använda sig av vetenskapliga begrepp och kunna arbeta 

relativt självständigt, vilket under observationen visar att de flesta kan. I de fall där 

eleverna inte kan det finns läraren där för att stötta och strukturera upp samtalet.  

 

Precis som Lärare A använder sig Lärare C av mindre whiteboard-tavlor i sin 

undervisning. Hon har också sett att eleverna orkar hålla på längre med en uppgift och 

att de faktiskt tycker att det är roligt att lösa olika problem när de får använda ett sådant 

materiellt redskap. När läraren utformar sina uppgifter har hon i tanke att försöka 

utmana alla elever på deras individuella kunskapsnivå. Även hon använder sig av olika 

problemlösningsuppgifter när hon arbetar med muntlig matematik. Trots det stora 

elevantalet för läraren en bra och givande genomgång som sammanfattar problemet. 

Vygotskij menar att materiella redskap och språkliga redskap hänger ihop. Med det 

avser han att det materiella redskapet är överflödigt om eleven inte kan yttra sina 

matematiska tankar genom sitt språkliga redskap, som i sin tur innebär att förklara sin 

tankar i tal eller skrift.  

 

Lärare D använder ett material som består av ett kuvert med ett recept i och en uppgift 

som är anpassad till den enskilda gruppens kunskapsnivå. Kuvertet ger en spänning som 

leder till att eleverna med glädje tar sig an uppgiften. Eftersom att materialet är 

nivåanpassat, så utmanas alla elever på en rimlig nivå, inte så enkelt att de kan skriva 

ner ett svar direkt och inte så svårt att någon inte vågar yttra sig. Detta gör att samtliga 

elever är med och resonerar fram en lösning på deras problem. 
 

6.3 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att även om lärarna fick relativt fria händer att 

utforma en lektion, där eleverna får träna på sin muntliga resonemangs- och 

kommunikationsförmåga i matematik, innehåller flera av lektionerna liknande inslag. 

Uppgifterna bygger till största del på problemlösningsuppgifter och eleverna resonerar 

mycket i parkonstellationer. De faktorer som lärarna anser spelar roll för elevernas 

muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga har placeringen och grupperingen 

av eleverna betydelse, vilken roll läraren tar i undervisningen, lärarens förväntningar 

samt vilket material och vilken uppgift man väljer att använda i sin undervisning. Dessa 

faktorer synliggörs under observationerna och intervjuer med lärarna, men ger olika 

utfall kring i vilken utsträckning eleverna får träna på ovanstående förmågor. 
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7 Diskussion  

Avsnittet diskussion är uppdelat i två delar. En som innefattar en metoddiskussion och 

en som innefattar en resultatdiskussion. Under metoddiskussionen kommer forskarnas 

val av metod, urval, datainsamling, dataanalys, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

av data och etiska övervägande att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer studiens 

resultat diskuteras utifrån den tidigare forskning som gjort kring hur elever kan öka sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga i matematik.  

 

7.1 Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning med en 

hermeneutisk ansats. Enligt Bryman (2011) ingår deltagande observationer och semi-

strukturerade intervjuer i den kvalitativa metoden. För att kunna se de faktorer som 

möjliggör en ökad resonemang- och kommunikationsförmåga i matematik hos eleverna 

anser vi att deltagande observationer och intervjuer passar bra till det som ska 

undersökas, då lärarens undervisningsupplägg och roll i samtalen studeras.  Vid valet av 

en kvantitativ metod hade det varit svårt för oss som forskare att upptäcka betydande 

faktorer i lärarnas lektioner då det inte sker någon fysisk träff mellan forskare och 

informanter. Vi hade då enbart utgått från lärarens tankar kring vad de tycker påverkar 

sina elevers resonemangs- och kommunikationsförmåga i matematik. Vid en kvalitativ 

metod fokuserar vi på handling och lärarnas ord och tankar blir endast ett komplement 

till forskningsresultatet. Medan vi i en kvantitativ metod hade fått förlita oss på lärarnas 

eller elevernas uppfattningar kring betydande faktorer i undervisningen. Vidare grundar 

sig arbetet på en hermeneutisk ansats då vi vill se hur olika faktorer mynnar ut i en ökad 

muntlig resonemangs- och kommunikationsförmåga. Vi vill likt Alvesson och 

Sköldberg (2008) skriver, se hur studiens olika faktorer påverkar helheten och hur 

helheten påverkar faktorerna.    

 

Studiens urval av lärare är gjort utifrån att vi vill ha med verksamma lärare i årskurs 3, 

då det är i årskurs 3 lärarna bedömer om eleverna nått kunskapskraven i matematik och 

då de genomför de nationella proven. Vi är intresserade av ämnet då det under våren 

genomförs nationella prov i matematik med en muntlig del. Vi vill se vilka faktorer i 

lärarnas reguljära undervisning som leder till en ökad muntlig resonemangs- och 

kommunikationsförmåga hos eleverna. Eftersom att de nationella proven genomförs 

samtidigt som vår studie, har många lärare svårt att avvara tid till att delta i vår studie. 

Detta leder till att delar av datainsamlingen får genomföras relativt sent i arbetet, då 

några av lärarna anser sig ha mer tid över. Lärarna som deltar i studien har olika lång 

erfarenhet av yrket och olika grundutbildningar. Deras erfarenhet och tidigare 

utbildning kan påverka deras undervisningsmetoder. Men skillnaderna är inget vi 

fokuserar på i denna studie, men de kan dock påverka utfallet. 
 

I vår studie väljer vi att använda oss av observationer då det är en metod som gör att vi 

får en tydlig inblick i lärarnas sätt att arbeta med matematik. Vi kan även vid 

observationerna med hjälp av vår observationsgudie lättare se olika faktorer i 

undervisningen som kan påverka elevernas möjligheter till att föra muntliga 

resonemang i klassrummet. Precis som Denscombe (2009) skriver, så för vi 

fältanteckningar under observationerna för att få en så trovärdig bild som möjligt av 

lektionen. Under tre av fyra lektioner observerar vi båda lektionerna och jämför därefter 

våra anteckningar. Vår observationsgudie fungerade bra men i efterhand hade den 

kunnat kortas ner något då frågorna gick in i varandra. Den första lektionen observerar 

enbart en av oss på grund av att observationen behöver genomföras under VFU-
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perioden, då den andra inte hade möjlighet att delta. Detta gör att vi enbart får en 

persons perspektiv av lektionen istället för två, men då observationen genomförs 

objektivt och noggrant, ska det inte påverka resultatet. Det skulle kunna vara så att två 

observatörers närvaro gör situationen mer anspänd för läraren. Men då dessa lärare 

sedan tidigare är vana vid liknande situationer verkade vår närvaro inte ha någon större 

påverkan på lärarnas agerande under lektionerna Observationerna genomförs innan 

intervjuerna, då vi enbart ser intervjuerna som ett komplement till studiens resultat. Då 

man som lärare aldrig kan förutspå hur en lektion ska gå anser vi att en intervju efter 

varje observation är nödvändig för att få en förståelse för lärarens handlingar under den 

observerade lektionen. Johansson och Svedner (2010) menar att semi-strukturerade 

intervjuer innebär att man som forskare förbereder frågor som man kan strukturera om 

samt komplettera under intervjuns gång, för att få en mer samtalsliknande situation. 

Denna form av intervjuer passar studien bra då vi vill ha observationerna som 

utgångspunkt. Det gör att vi kan vara mer flexibla med vår intervjuguide för att få mer 

utvecklande svar kring varje enskild lärares lektion. Om vi istället använt oss av 

strukturerade intervjuer hade vi kunnat få exakt svar på samma vis från alla deltagande 

lärare. Men istället kompletterar vi ibland frågor och strukturerar om dem, utefter hur 

lärarnas lektion utformar sig. Intervjuguiden var ett bra stöd vid intervjuerna och 

skapade bra samtal med alla lärarna. Dock var inte alla frågor i gudien lika väsentliga i 

alla samtal därför ändrades en del frågor eller togs bort helt under intervjuns gång.  

 

Som tidigare nämnt går studien ut på att ta reda på vilka faktorer i respektive lärares 

lektion som påverkar elevernas resonemangs- och kommunikationsförmåga i 

matematik.  För att hitta olika faktorer och dess likheter använder vi oss av en kvalitativ 

dataanalysmetod där materialet enligt Bryman (2011) kodas och revideras. Genom att 

använda oss av en sådan metod får vi ut olika faktorer i lärarens undervisning som kan 

leda till en ökad muntlig resonemangs- och kommunikationsförmåga hos eleverna. 

Analysmetoden gör det möjligt att fokusera på de delar som verkligen har betydelse för 

forskningens syfte och frågeställningar samtidigt som man lätt kan sortera bort de delar 

som inte fyller någon funktion för studien. 

 

Denscombe (2009) skriver att en studie behöver vara trovärdig, pålitlig och överförbar. 

Med det menar han bland annat att studien ska förhålla sig till olika riktlinjer för att 

studien ska kunna genomföras korrekt och vetenskapligt. Denscombe skriver att studien 

blir mer trovärdig och pålitlig om insamlingen av data sker på ett objektivt sätt utan 

mellanhänder. Under studiens gång håller vi som observatörer under observationerna 

och intervjuerna en relativt låg profil. Under observationerna är lärarna och eleverna väl 

medvetna om att vi inte ska vara en del av undervisningen. Under intervjuerna vill vi få 

fram lärarens tankar och åsikter om sin lektion men också kring andra betydande 

faktorer de anser finns. För att lyckas med detta låter vi lärarna föra samtalet och vi 

yttrar inte våra egna tankar kring lärarens sätt att undervisa. Vi är noggranna med att 

hålla oss till observations- och intervjuguiden. Även om intervjuerna är semi-

strukturerade så håller intervjuernas grund och om en annan forskare genomför samma 

studie tror vi att liknande resultat hade kunnat uppnås. Därför anser vi att studien både 

är trovärdig och pålitlig. Studien kan med största sannolikhet användas av andra 

forskare. Men att kunna göra en generalisering av vad vi som forskare uppmärksammar 

under observationerna som gjorts och lärarens tankar som yttrats under intervjuerna är 

inte möjligt i en så pass liten studie. Viss information som framkommer är möjlig att 

överföra i andra sammanhang men som sagt krävs en större studie för att kunna 

generalisera resultatet. 
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Under studiens gång är vi noggranna med att följa de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2012) tagit fram. Det innebär att vi tar hänsyn till de regler som 

innefattas i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Lärarna informeras vid flera tillfällen kring deras rättigheter gällande 

sitt deltagande i studien och vi ser till att studiens data används på ett etiskt sätt där all 

information kring läraren görs och förblir anonym. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Mellan studiens tidigare forskning och studieresultatet finns det både tydliga likheter 

och skillnader. Den tidigare forskningen som är framtagen till studien grundar sig bland 

annat på vilka faktorer i undervisningen som gynnar elevers resonemangs- och 

kommunikationsförmåga i matematik. I resultatet är ett antal faktorer som påverkar 

elevernas resonemangs- och kommunikationsförmåga till det positiva synliga. Dessa 

faktorer är återkommande hos de flesta lärare som deltar i studien och kommer under 

det här avsnittet diskuteras i relation till den tidigare forskningen som görs kring 

området. Under resultatets första del finns en beskrivning av varje lärares lektion. Detta 

för att man ska få en bild av vad lärarna i undersökningen väljer att använda för 

uppgifter, hur de instruerar uppgiften och vilken roll de tar i samtalen. Det bör dock 

påpekas att dagsformen hos läraren och tidpunkt för observationerna kan ha spelat en 

roll i utfallet. En stor likhet mellan lektionerna är att en stor del av lärarnas undervisning 

bygger på problembaserade uppgifter. Däremot är det en skillnad mellan vilken roll 

lärarna tar i elevernas matematiska samtal. Lärarna påvisar många gemensamma 

faktorer men utfallet ser till viss del olika ut.  

 

Cobb et al. (1997) menar att lärarens roll är en viktig faktor för att eleverna ska 

utvecklas i matematik. Läraren behöver vara en vägledare för eleverna och synliggöra 

vikten av matematikens innebörd och betydelse. Lärare A berättar under intervjun att 

hon vill ta så lite plats som möjligt i elevernas diskussioner, men menar att om elever 

har svårt att komma vidare ska hon vara där och försöka få igång samtalet igen. Även 

Lärare B betonar lärarens betydelse i samtalen. Hon menar att en del elever behöver 

tystas ner så andra får ta plats och att det är hennes uppgift att det sker. Under 

observationerna kunde lärarna i studien hålla en relativt låg profil men i vissa fall fick 

de gå in och styra upp vissa grupper som hade problem med att komma vidare i sina 

matematiska resonemang. 

 

Vidare skriver Hiebert och Grouws (2007) att elever behöver lära sig att resonera 

matematiskt och behöver därför få tydliga instruktioner som är anpassade till elevernas 

individuella kunskapsnivå. De menar även att det är viktigt att man som lärare visar att 

man har förväntningar på sina elever. Detta är något som Lärare D betonar under sin 

intervju. Hon beskriver vikten av att inte ta elevernas kunskaper förgivet. Man ska inte 

förutsätta att eleverna vet hur man resonerar och kommunicerar med andra, det är något 

de måste få träna på, säger hon. Även förväntningar är något som lyfts fram under 

intervjuerna med Lärare A och Lärare D. Lärare A har tydliga förväntningar på sina 

elever. Eleverna är väl medvetna om vad hon kräver i den muntliga matematiken. Det 

handlar bland annat om att de måste förklara sina tankegångar och att svaret inte alltid 

är det viktigaste. Till skillnad från Lärare A så trycker Lärare D på att bygga upp 

förväntningar hos eleverna. Hon tycker att det ökar lusten inför nya områden i 

matematik.  

 

Jäder (2015) påpekar att läromedlets uppbyggnad är en faktor som kan ha betydelse för 

utvecklingen av elevernas muntliga resonemangsförmåga. Han menar att om svaret på 
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uppgiften är för lättillgängligt resonerar eleverna mindre. Det beror dock inte bara på 

uppgiften utan andra faktorer kan också ha betydelse för hur väl eleverna resonerar 

tillsammans med varandra. Även Hiebert och Grouws (2007) trycker på att vilket 

material man väljer att använda i sin undervisning kan ha betydelse för vilket resultat 

man uppnår med sina elever. Under observationerna är små whiteboard ett material som 

används av två av lärarna. Det är ett material som eleverna tycker är roligt att använda, 

men som vi i observationerna ser inte nödvändigtvis behöver leda till att eleverna 

resonerar eller kommunicerar muntligt. Lärarna poängterar att tavlan inte fyller någon 

mer funktion än ett vitt A4-papper men viljan och orken hos eleverna menar de har ökat 

genom användningen.  

 

Ett tryggt klassrumsklimat är enligt Riesbeck (2000) viktigt för att eleverna ska kunna 

utveckla sin resonemangs- och kommunikationsförmåga i matematik. Lärare B anser att 

elevernas placering och gruppering har stor betydelse för att eleverna ska känna sig 

trygga och våga samtala i klassen. Även lärarna i undersökningen poängterar 

tryggheten. Dock beskriver lärarna på ett tydligare sätt vad som kan påverka tryggheten. 

De menar att elevernas placering och gruppering vid matematiska samtal har stor 

betydelse. De poängterar även att placeringen och grupperingen är viktig för elevernas 

lärande. Dock nämner inte tidigare forskning vad som ingår i ett tryggt klassrumsklimat, 

men vi vill ändå lyfta lärarnas tankar kring placeringen och grupperingens betydelse i 

klassrummet. Även Stylianides (2007) menar att det är viktigt att läraren skapar ett bra 

klassrumsklimat där eleverna får tillfälle att argumentera för sina ståndpunkter och att 

läraren strukturerar upp regler för hur ett sådant klimat kan se ut. Att förbereda eleverna 

och sätta regler för hur man förhåller sig till sina klasskamrater när man resonerar och 

kommunicerar i matematiken anser Lärare D är betydelsefullt. Hon menar att det är 

viktigt att man lär eleverna vad de kan diskutera, men att man också lär eleverna hur 

man för matematiska samtal och hur man agerar mot varandra.  

 

Riesbeck (2000) skriver att det är viktigt att man samtalar om matematiska problem då 

det är viktigt för utvecklingen av elevers matematiska språk. Lärarna i studien är eniga 

om att det är betydelsefullt för eleverna att lärarna använder ett matematiskt språk under 

matematiklektionerna. För att eleverna ska kunna utveckla sitt eget matematiska språk 

behöver de höra de matematiska termerna vardagligen. Lärare C har stött på en del 

motstånd hos några av sina elevers föräldrar som anser att det inte är nödvändigt för 

eleverna att lära sig matematiska termer. Hon har stått på sig och visat att eleverna 

behöver ha med sig termerna redan från början av sin matematiska utveckling. Den 

uppfattningen delar hon med resterande lärare i studien.  

 

Sterners (2015) studie visar att en grupp förskoleklasselever som fått arbeta strukturerat 

med bland annat resonemangsaktiviteter uppvisar bättre resultatet än en kontrollgrupp 

som endast ägnar sig åt ordinarie matematikundervisning, trots att kontrollgruppen 

innan undersökningen i snitt hade bättre resultat. Det var tydligt under observationen att 

Lärare D arbetar mycket för att utveckla elevernas resonemangsförmåga i matematik. 

Det är dock svårt för oss i den här studien att undersöka om elevernas resultat ökar 

genom detta arbetssätt, men det vi kan se är att eleverna känns trygga i att föra 

matematiska resonemang i klassrummet.  

 

De faktorer som framkommer i resultatet är viktiga att ta med sig utefter ett 

matematikdidaktiskt perspektiv, då det i studien tydligt framkommer att det påverkar 

elevers möjligheter till att föra givande matematiska resonemang tillsammans i 

klassrummet.   
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8 Avslutande reflektioner 

Resultatet som studien grundar sig på ger oss som blivande lärare nya insikter i hur 

olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till att föra matematiska resonemang med 

sina klasskamrater. Dessutom har studien gett oss en bild av hur en lektion kan sättas 

samman för att gynna elevernas matematiska förmågor.  

 

En viktig faktor man som lärare bör tänka på när eleverna ska föra matematiska 

resonemang och kommunicera med varandra är att eleverna behöver placeras i grupper 

där de känner sig trygga och vågar samtala. Det är även viktigt att man som lärare 

hjälper eleverna att skapa ett arbetsklimat i klassrummet med regler som gynnar ett gott 

argumentationsklimat.  

 

Denna studie kan bidra till en djupare insikt och en större förståelse för hur olika 

faktorer i samspel påverkar elevers möjligheter till att utveckla sin resonemangs- och 

kommunikationsförmåga i matematik.   

 

Alla klasser har olika förutsättningar beroende på en rad olika faktorer. Trots 

forskningen som gjorts kring olika faktorer är det omöjligt att skapa en mall som 

fungerar för alla klasser. Vi tror dock att man som lärare bör reflektera över de faktorer 

som denna studie belyser för att hitta ett arbetssätt som gynnar sina elever på bäst sätt. 

 

8.1 Vidare forskning 

Det finns olika sätt att vidareutveckla denna studie. En intressant studie hade varit att 

designa en lektion där man i planeringen har reflekterat över de faktorer som blivit 

synlig i den här studien. Lektionen skulle man sedan kunna genomföra i ett flertal 

klasser för att dels se om några metoder fungerar övergripande, men även för att ta fram 

en lyckad uppgift som ska gynna elevers muntliga resonemangs- och 

kommunikationsförmåga.  

 

Vidare hade man kunnat använda denna studies resultat för att sedan fokusera på en 

klass och deras utveckling av sin muntliga resonemangs- och kommunikationsförmåga. 

Då fokuserar man istället mer på elevernas utveckling över tid för att se vilken påverkan 

de olika faktorerna har.  

 

Sammanfattningsvis finns det många olika sätt att vidareutveckla denna studie då den 

sträcker sig över ett brett område inom matematiken. Det muntliga arbetet kan om man 

vill integreras i många delar av skolmatematiken. Som Ball och Bass (2003) skriver är 

det svårt att synliggöra elevernas matematiska förståelse om de inte får möjlighet till att 

resonera kring sina tankar. Därför menar vi att det är viktigt att mer forskning görs i 

ämnet för att föra undervisningen framåt.   
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Missivbrev  
Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Vi går vår sista 

termin och skriver ett examensarbete med fokus på barns matematiska resonemang- och 

kommunikationsförmåga.  

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärare i årskurs 3 arbetar för att utveckla 

elevernas resonemang- och kommunikationsförmåga i matematik. Därför skulle vi vilja 

utföra en observation och en intervju med dig och din klass. Observationen syftar till att 

undersöka hur du som lärare utformar och genomför en lektion i matematik som ska 

främja eleverna resonemang- och kommunikationsförmåga. Intervjun syftar till att få en 

mer fördjupad förståelse för hur du som lärare planerar och genomför din lektion samt 

hur du resonerar kring din utförda lektion.  

 

Under intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

observationen och intervjun. Du kommer vara helt anonym i arbetet och resultaten 

används endast som forskningsunderlag i vårt arbete. Uppskattningsvis tar intervjun 

cirka 20-30 min. 

 

Med vänliga hälsningar, Anna Gustbée och Olivia Gollwitzer 

 

Anna Gustbée 

Mobil: 070- xxx xx xx 

Mail: X 

Olivia Gollwitzer 

Mobil: 076-xxx xx xx 

Mail:X  

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 – Observationsguide  
 

 Hur inleder läraren lektionen?  

 Tydliggörs några mål, isåfall vilka? 

 På vilket sätt får eleverna träna sin resonemangs- och kommunikationsförmåga?  

 Använder läraren något material? 

 Hur skapar läraren matematiska samtal?  

 Hur aktiv är läraren i samtalen?  

 Vilka faktorer leder till ett matematiskt och resonerande samtal?  

 Hur avslutar läraren lektionen?  

 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

 Berätta kort om din klass.  

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 Vad gick du för utbildning? 

 

Frågor angående lektionen: 

 Vad utgick du ifrån när du planerade lektionen?  

 Vilka faktorer måste du ta hänsyn till inom klassen för att få en givande 

lektion?  

 Vad har eleverna för tidigare erfarenhet av att kommunicera och resonera 

kring matematik?  

 Vilka mål hade du med lektionen? 

 Om du hade fått göra om lektionen, hade du gjort något annorlunda?  

 

Allmänna frågor om lärarens pedagogiska arbetssätt:  

 Hur arbetar du som lärare för att utveckla elevernas matematiska språk?  

 På vilket sätt får eleverna träna på sin förmåga att resonera och kommunicera 

kring matematik? 

 Hur har du förberätt dina elever inför den muntliga delen av Nationella proven? 

 


