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 Sammanfattning 
”Det är med språket som instrument man synliggör matematiken ” Löwing 

(2011: 33). 

 

Denna studie redogör genom en undersökning, hur det matematiska språket 

och de matematiska begreppen är utvecklade och förankrade i elevernas 

diskurs i klassrummet under lektionstid samt om och hur läraren planerar för 

att underlätta begreppsinlärningen för eleverna mellan lektionspassen. Genom 

en komparativ och kvalitativ fältstudie där observationer och inspelat material 

som analyserats med hjälp av CA-metoden, utgör det empiriska materialet, 

besvaras följande frågor: 

 

 Vilka matematiska begreppssvårigheter stöter eleverna på och vad 

beror det på? 

 Hamnar eleverna i en diskurs utanför problemet och vad kan det bero 

på? 

 Hur arbetar läraren förebyggande för att inte svårigheter i text och 

diskurs ska uppkomma? 

 Hur korrigerar och underlättar läraren sin undervisning för att undvika 

matematiska svårigheter för eleverna? 

 

Resultatet visar att eleverna ej har en tillräcklig utvecklad och eller förankrad 

begreppskunskap. Detta beror till viss del på lärarens otillräckliga genomgång 

av de matematiska begreppens innebörd. Eleverna hamnar ofta i diskurser 

utanför ämnet, vilket kan härledas till bland annat för avancerade uppgifter. 

Läraren arbetar inte i enlighet med sin egen utsaga om hur denna skulle 

förebygga svårigheter för eleverna eller korrigera sina lektioner för att undvika 

de matematiska svårigheter som uppkommer. 

 

 

 

Nyckelord: Matematiska begrepp, pratmatte, diskurs, kommunikation. 

  



  

 

ii 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................i 

1 Inledning ........................................................................................................ 1 

1.1 Uppsatsens disposition ........................................................................... 1 

2 Bakgrund ........................................................................................................ 2 

2.1 Lärandeteorier.......................................................................................... 2 

2.2 Läroplanen................................................................................................ 2 

2.3 Skolverket – TIMSS, PISA och matematiklyftet .................................. 3 

2.4 Tidigare forskning ................................................................................... 4 

2.4.1 Språk av första och andra ordningen ................................................... 6 

2.4.2 Hemmiljöns påverkan .......................................................................... 6 

2.4.3 Riesbecks undersökning och tankar kring diskursens betydelse .......... 7 

2.4.4 Riesbecks tankar kring vikten av medvetenhet i den matematiska 

diskursen ....................................................................................................... 8 

2.4.5 Häggbloms tankar om förmågor .......................................................... 9 

2.4.6 Löwings tankar kring begreppsinlärning .......................................... 10 

2.4.7 Stendrups tankar kring begreppsförståelse ....................................... 11 

2.5 Sammanfattning .................................................................................... 12 

3 Syfte och forskningsfrågor ........................................................................ 15 

4 Metod ............................................................................................................. 16 

4.1 Urval ........................................................................................................ 16 

4.1.1 Pratmatte ........................................................................................... 16 

4.1.2 Avgränsning för matematiska begrepp ............................................. 16 

4.2 Ljudinspelning och observation .......................................................... 17 

4.3 Transkription och bearbetning av inspelat material ........................ 17 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ....................................... 18 

4.5 Etiska principer ...................................................................................... 19 

5 Resultat ......................................................................................................... 20 

5.1 Skillnaden ............................................................................................. 30 

5.1.1 Skillnaden .......................................................................................... 35 

5.2 Intervju med läraren ............................................................................. 35 

5.2.1 Lärarens bakgrund ............................................................................. 38 

6 Diskussion .................................................................................................... 39 

6.1 Förslag till fortsatt forskning ............................................................... 45 

Referenser ........................................................................................................ 46 

BILAGA 1 – Missivbrev ................................................................................ 48 

BILAGA 2 – Intervjufrågor .......................................................................... 49 



  

 

iii 
 

Bilaga 3 – Problemlösningsuppgift 1 ......................................................... 53 

Bilaga 4 – Problemlösningsuppgift 2 ......................................................... 54 

 



  

 

1 
 

 1 Inledning  
Matematikämnet är ett av skolans kärnämnen där resultatet av 

undersökningar i form av PISA 2012 och TIMSS 2011 visat en nedåtgående 

trend för svenska elever. Matematiklyftet har tillsatts av skolverket som en 

åtgärd att förbättra resultaten för svensk skola. En av de viktigaste 

komponenterna för matematisk förståelse är att bemästra det matematiska 

språket där kärnan i språket är begreppsförståelse. I Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr-11, är denna förmåga tydligt 

framskriven i syftesdelen.  Med bakgrund av detta är ambitionen att ta reda på 

vad forskning säger ytterligare om begreppsinlärning, hur den kan 

effektiviseras, hur lärare och elever kommunicerar och hur lärare underlättar 

samt förebygger problem under begreppsinlärningen ur ett komparativt 

perspektiv. 

 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel, där detta första kapitel innehåller 

inledning samt uppsatsens disposition. Kapitel 2 behandlar det aktuella 

forskningsläget samt den relevanta forskningslitteraturen med en kortare 

sammanfattning av dessa. I kapitel 3 redovisas syftet med undersökningen och 

dess forskningsfrågor. I kapitel 4 klargörs hur arbetet genomförts, utredande 

av begrepp, valet av metod och bearbetning av insamlat material, diskussion 

kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt hur studien förhåller sig 

till de etiska principerna. Under kapitel 5 redovisas resultatet och delar av det 

inspelade materialet i textform. En intervju med den aktuella läraren där 

utvalda frågor och svar presenteras samt bakgrundsinformation om denne, 

avslutar kapitel 5. I kapitel 6 diskuteras resultatet i förhållande till det aktuella 

forskningsläget samt fynden av resultatet. Slutligen följer bilaga 1, som består 

av missivbrevet som tillhandahållits den aktuella skolan och bilaga 2 som 

innefattar intervjun med läraren i sin helhet. Bilaga 3 består av den första 

matematikuppgiften eleverna fick vid det första observationstillfället samt 

bilaga 4, som är den andra matematikuppgiften eleverna fick under det andra 

lektionstillfället. 
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 2 Bakgrund 
2.1 Lärandeteorier 

Olika teorier om lärande har funnits över tid. Filosofen John Dewey menar att 

lärandet förverkligas genom att lärandet sker genom olika erfarenheter där 

tänkandet börjar när vi har en fråga eller när vi ställs inför ett verkligt problem. 

Vidare betonar Dewey att lärandet handlar om att bli förtrogen med de 

processer och arbetssätt som används när kunskap bildas, med andra ord 

”lärandet sker i handling och kommunikation.” (Barbro Grevholm 2012: 253).  

 

Jean Piagets teori om intelligensutveckling har en konstruktivistisk syn på 

lärandet och omfattar en vidare kunskapssyn som något som människan 

konstruerar med utgångspunkt från sina handlingar i ett dialektiskt samspel 

med omgivningen. Kunskaper är något som människan konstruerar utifrån 

sina handlingar i samspel med omgivningen. Kunskap är således inte i första 

hand knutet till tingen själva, utan till vad man gör med dem och erfarenheter 

man får från detta (Marit Johnsen Høines 2010: 6, 105-106). Vidare menade 

Piaget att barnet genomgår olika stadier under sin inlärning. Ibland sker 

utvecklingen i snabb takt och ibland behöver barnet bearbeta den nya 

kunskapen inom sig. Således kan man inte påskynda inlärning om barnet inte 

hunnit tillräcklig långt i sin mognadsprocess (Johnsen Høines 2010: 113). 

Tänkandet sågs av Piaget som ett resultat av en fysisk aktivitet som utvecklas 

från konkreta erfarenheter till abstrakt tänkande (Häggblom 2013: 29). 

 

Lev Vygotskijs teori ses från ett sociokulturellt perspektiv där Vygotskji 

menade att kunskaper och kunskapsutveckling bara kan förstås när man vet 

vad en människa håller på med oavsett tidslängd. Alla verksamheter utvecklas 

i en dialektik mellan människa och omgivning och är i ständig förändring, det 

vill säga lärande sker i sociala sammanhang. Vygotskij ansåg att språket är ett 

av många verktyg man har för lärande och att man själv styr den processen. 

Vygotskij beskriver lärandet som en överlappning av olika zoner, den kunskap 

man har är den aktuella zonen man befinner sig i kunskapsmässigt, den 

proximala utvecklingszonen är den barnet är på väg mot. I den senare zonen 

utmanas barnet kunskapsmässigt och det är här barnet lär sig nya saker 

(Johnsen Høines 2010: 118, 119).  

 

Johnsen Høines menar att teorier egentligen är en abstrakt modell för hur det 

egentligen ser ut och behöver inte överensstämma med verkligheten. Snarare 

sker en växelverkan mellan teori och praktik gällande språk och lärande där 

översättningsled är mycket centralt (Johnsen Høines 2010: 6-7). 

 

2.2 Läroplanen 

I Lgr -11 kan man läsa under syftesdelen i matematik att undervisningen ska 

bidra till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  
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 ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder,  
 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (2011: 

63). 

 
I Lgr -11 lyfter man således kommunikations- och begreppsförmågan som 

viktiga punkter i undervisningen.  

 

2.3 Skolverket – TIMSS, PISA och matematiklyftet 

 
TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en 

återkommande internationell komparativ studie som undersöker kunskaperna 

bland annat i matematik i årskurs 4 och årskurs 8. Syftet med TIMSS är att 

belysa elevernas kunskaper i matematik i ett internationellt jämförande 

perspektiv. 

 
I undersökningen 2011, som är den fjärde undersökningen i ordningen Sverige 

har deltagit i, deltog 50 länder i årskurs 4 och ungefär lika många i årskurs 8. I 

Sverige deltog 152 skolor och drygt 4 600 elever i årskurs fyra, 153 skolor och 

mer än 5 500 elever deltog i årskurs 8. Resultatet visade att Sverige ligger 

under genomsnittet i både årskurs 4 och 8 i jämförelse med de andra 

deltagande EU/OECD – länderna. Sedan TIMSS 2007, där Sverige deltog med 

elever i årskurs 4 första gången, är resultaten i princip oförändrade medan de 

andra länderna har nått en högre utveckling. För årskurs 8, som har deltagit i 

undersökningen sedan 1995, har resultaten försämrats kontinuerligt även om 

försämringstakten avtagit efter 2003.  

Betydelsen av socioekonomisk bakgrund är mindre i Sverige än de andra 

deltagande EU/OECD-länderna. Det finns inget i undersökningen som tyder 

på skillnader i resultat mellan högt respektive lågt presterande elever. Detta 

ses således som en positiv likvärdighet och gäller både i årskurs 4 och årskurs 

8.  (Skolverket sammanfattning 2011: 8-10) 

 

 
PISA står för Programme for International Student assessment och är en 

internationell undersökning som är initierad av OECD. PISA genomför 

undersökningar vart tredje år med syfte att undersöka 15-åriga elevers 

vardagsnära kunskaper och färdigheter inom bland annat matematik för att 

kunna synliggöra sina styrkor och svagheter i organisationen och på så vis 

genomföra förbättringar. 
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Det livslånga lärandet, att eleverna fortsätter att lära sig 

under hela livet betonas. Stor vikt läggs i PISA vid elevernas 

förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang. Eleverna 

ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över 

information samt lösa problem. Den centrala frågeställningen 

är i vilken grad 15-åringar på ett konstruktivt sätt klarar att 

analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer. PISA 

syftar också till att öka förståelsen för orsakerna till och 

konsekvenserna av observerade skillnader i förmåga. Genom 

att undersöka dessa samband i internationella jämförande 

studier kan länderna upptäcka sina egna systems starka och 

svaga sidor, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad 

skola. (PISA 2012:6). 

 
65 länder eller regioner deltog i PISA 2012, däribland samtliga 34 OECD-

länder. Resultatet för PISA-undersökningen har visat att svenska 15-åringars 

genomsnittliga resultat har försämrats mest i jämförelse med de andra OECD-

länderna i matematik. Precis som I TIMSS-undersökningen, visar PISA att 

försämringen lika stor bland lågpresterande elever som högpresterande elever 

(PISA 2012: 6-11). 

 
Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för lärare och bygger 

på kollegialt lärande med externt stöd och stöd från rektor. Genom att 

tillsammans kollegialt diskutera undervisning, svårigheter etc. kan lärarna 

stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas 

måluppfyllelse. Modellen har stöd i forskning om skolutveckling där skolans 

huvudman har det övergripande ansvaret. Matematiklyftet består av olika 

moduler kategoriserade efter matematiskt innehåll och årskurser. Materialet 

som följer läroplanen och kursplanen i matematik Lgr11, är framtaget av 

forskare och lärarutbildare och är baserat på svenska elevers resultat av olika 

nationella och internationella undersökningar. Denna satsning är den största 

som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige, utvärdering av resultatet 

av satsningen görs löpande under 2012-2016 av IFAU (Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering). Utvärderingen kommer då att granska 

effekter på elevers måluppfyllelse i matematik, framförallt gällande de 

nationella provens resultat, och hur matematiklyftet förändrat lärares sätt att 

arbeta och utforma undervisningen. Rapporten kommer att färdigställas när 

satsningen är avslutad (Skolverket sammanfattning, 2011).  

 

 

2.4 Tidigare forskning 

Matematik är ett språk och ett synsätt, dock inte i den mening att 

matematikens språk kan ersätta vårt samtal i modersmålet, utan snarare ett 

vetenskapligt språk där man gör analyser och drar slutsatser med hjälp av 

symboler. Det matematiska språket har en väsentlig roll i lärprocessen där 

eleverna lär sig ur ett metakognitivt perspektiv, att ta ansvar för sitt eget 

lärande och tänkande (Grevholm 2012: 34, 235, 240). Enligt Grevholm visar 
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forskning att undervisningen domineras av läroboksanvändning vilket inte ger 

eleverna tillfälle att reflektera kring innehållet. För att eleverna ska kunna 

lyckas med detta behöver de lära sig att bemästra det matematiska språket där 

problematiska steg lyfts fram i samtal och diskussioner. Grevholm menar att 

pedagogen tillsammans med eleven bör göra eleven medveten om sina styrkor 

och svagheter och uppmuntra eleven att beskriva matematiken med egna ord 

för att ge eleven träning i att inta ett metaperspektiv. Det är genom 

diskussioner eleverna har de bästa tillfällena att lära (Grevholm 2012: 240, 241). 

Høines håller med Grevholm och menar att man bör lägga större vikt vid 

muntligt arbete med matematiska uppgifter för att eleverna ska kunna bygga 

upp en större medvetenhet kring matematikspråket (Johnsen Høines 2010: 

105).  Eftersom matematiken är abstrakt menar Grevholm att en god 

begreppslig grund hjälper oss att förstå det som är abstrakt och inte finns mitt 

framför oss. Hon hänvisar till Bruner (1996) när hon skriver att ”varje 

kunnande på abstrakt nivå behöver ha sin grund i konkreta erfarenheter.” 

Erfarenheter är viktiga för barnets utvecklande av begreppsförståelse, i 

synnerhet om det är medvetandegjorda erfarenheter (Grevholm 2012: 71). 

 
Grevholm (2012) hänvisar till Nystrand (1997) när hon skriver att klassrummet 

som har många frågor verkar stödjande för lärandet och alla svar är värdefulla, 

från både pedagog och elever. Oavsett vilken kunskapsnivå inom matematiken 

eleverna befinner sig på, är samarbete mellan elever där diskussion sker 

gynnsamt. Inom matematiken används ord som är vardagliga och specifika för 

matematikspråket, därför måste man som pedagog var uppmärksam på ord 

som kan ha flera betydelser och tydliggöra detta för eleverna (Grevholm 2012: 

242-243). Grevholm skriver att lärare är försiktiga med att använda ”svåra 

matteord” för att inte komplicera för eleverna med ett krångligt språk, men 

eftersom språket och ordförrådet har en stor betydelse för barns inlärning av 

matematik påpekar Grevholm att det är ofta i samtal med andra som de 

matematiska begreppen problematiseras och får en innebörd. Vidare menar 

Grevholm att det blir svårt för barnet att synliggöra nyanser i begreppen om 

barnet saknar de korrekta orden och berättar om en studie gjord av Kilhamn 

(2011) som visar att elever som saknar baskunskaper i matematiska begrepp 

har svårare att ta till sig undervisningen. Därför är det av yttersta vikt att 

pedagogen använder ett riktigt matematiskt språk i sin undervisning 

framförallt för att man ska kunna ge eleverna utveckling som gynnar framtida 

studier (Grevholm 2012: 63-64). Johnsen Høines skriver att det oftast inte är 

brister i förkunskaperna hos svaga elever som är felet, utan på vilket sätt de 

bemöter den formella matematiken. Hon hänvisar till H.P. Ginsburg och B.S. 

Allardis (1984) som i studier har sett att svaga elever har ”informella 

kunskaper”. Johnsen Høines håller med i Grevholms resonemang och menar 

att en medvetenhet i pedagogens språkbruk kan vara till hjälp för många av 

dessa svaga elevers utveckling (Johnsen Høines 2010: 85). 
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2.4.1 Språk av första och andra ordningen 

Eftersom matematikspråket är specifikt, ska inte barn undanhållas de adekvata 

begreppen. Samtalet är dock inte enbart ett medel för kommunikation, utan 

även ett hjälpmedel i själva begreppsutvecklingen (Johnsen Høines 2010: 98). 

Ett succesivt tillvägagångssätt att göra detta är att till en början använda 

barnens egen terminologi parallellt med den specifika inom matematiken 

(Grevholm 2012: 64, 244). Vygotskij beskriver detta som att man använder 

språk av första och andra ordningen. Med språk av första ordningen menas 

det språk man tänker med, uttrycker och tolkar spontant där utvecklas också 

språkuttrycken samtidigt med begreppsinnehållet. Detta språk skapar 

associationer och har kopplingar till barnets erfarenhetsvärld (Johnsen Høines 

2010: 74, 78).  Språk av andra ordningen beskrivs som språk som inte står i 

direkt kontakt med begreppsinnehållet och därför måste översättas med hjälp 

av språk av första ordningen för att barnet ska kunna skapa associationer som 

hjälper barnet att förstå. Vygotskij menar att alla nya språk fungerar som språk 

av andra ordningen (Johnsen Høines, 2010: 74-85). Riesbeck (2008) menar, 

precis som Grevholm (2012) och Johnsen Høines (2010) att matematiken har ett 

eget språk som löper parallellt med vårt dagliga språk. Riesbeck (2008) 

beskriver det som att vi helt enkelt har två parallella språk som fungerar i 

vardagen nämligen ett som bygger på ord ”ordspråk” och ett annat som 

bygger på tal och enkla räkneoperationer ”talspråk”. Det matematiska språket 

passar inte för att kommunicera vårt dagliga vardagsprat med, och tvärtom. 

Eleverna måste därför lära sig två språk och veta vad och när man använder 

vilket språk (2008: 28, 29). Johnsen Høines menar att om barnet får dra nytta av 

sin erfarenhetsbakgrund blir denne stimulerad att skaffa nya erfarenheter. 

Genom att använda språk av första ordningen parallellt vid inlärningen av de 

matematiska termerna, blir uttrycksformerna naturliga, ”Först när man är 

medveten om något man kan, är det möjligt att lära sig något nytt, ett nytt 

språk, ett nytt skrivsätt” (Johnsen Høines 2010: 92). Genom att 

medvetandegöra språkformerna, finner man trygghet i dem, vågar utveckla 

dem och på så vis blir de mer användbara som översättningsled. Vidare menar 

Høines att skolan har fel i kravet att eleverna ska lära sig problemlösning och 

ett främmande språk samtidigt och menar att pedagoger kan underlätta för 

eleverna genom att låta de, precis som i övriga ämnen, vid inlärning av nya 

begrepp och ord, använda sig av språk av första ordningen parallellt (Johnsen 

Høines 2010: 92).  

 

2.4.2 Hemmiljöns påverkan 

Språkligt kan matematiken alltså ses som en egen språkgenre som eleverna 

måste behärska, precis som i andra ämnen. Det matematiska språket lär sig 

inte eleverna i vardagssammanhang utan i skolan och andra utbildningar. 

Grevholm menar att föräldrarnas utbildningsbakgrund kan ha en påverkan för 

elevernas språk eftersom högutbildade föräldrar sannolikt tenderar att lättare 

använda den korrekta terminologin även i hemmet. Hon hänvisar till en studie 

av Levine m.fl. (2010) där betydelsen av den språkliga uppväxtmiljön visar sig 

påverka framgången i skolan framledes. Vidare menar Grevholm att samtalet 
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bidrar till att elever utvecklar en medvetenhet om hur de lär sig matematik, 

varför samtal om ämnet blir värdefullt (2012: 64, 252).  
 

2.4.3 Riesbecks undersökning och tankar kring diskursens betydelse 

Eva Riesbecks avhandling På tal om matematik (2008) reder ut diskursens 

betydelse för matematiken i skolan, undervisning och inlärning. Hon har vid 

fem tillfällen observerat och studerat klassrumskommunikationen under 

matematiklektioner med hjälp av videoinspelningar. Studien har genomförts i 

årskurs 5 i olika skolor. Riesbeck kommer i sin undersökning fram till att 

läraren trots sin tydlighet och konsekventa kommunikation med eleverna, är 

de oftast ovetande om syftet till uppgifterna. Samtalen mellan eleverna förs 

oftast på ett vardagsspråk som är svårförankrat i det matematiska språket, 

detta trots att läraren använt sig av de korrekta termerna. Först när eleven eller 

läraren är förtrogen med de matematiska begreppen samt vet målet med 

uppgiften, kan eleven utveckla sin retorik i rika dialoger, ta ställning, värdera 

och argumentera, menar Reisbeck och hänvisar till Nilsson (2005) (2008: 65). 

Vidare har Riesbeck upptäckt att eleverna blandar ihop olika strategier att 

tänka. Detta sker när läraren pendlar mellan siffror och längden/bredden 

gällande geometri, när denne försöker åskådliggöra för eleverna. Problemet, 

menar Riesbeck är att de språkliga matematiska begreppen ej är förankrade 

hos eleverna vilket leder till att eleverna inte förstår och inte kan koppla ihop 

vad de ser till slutsatser formulerade i en symbolisk notation (2008: 48-50). 

 
Riesbeck menar att det vanligaste är att läraren presenterar någonting för sina 

elever som de kan samtala omkring och som ska kunna beskrivas matematiskt. 

Syftet med detta är att få eleverna att själva upptäcka formeln och förstå ett 

resonemang, men det förutsätter att man tänker sig matematiska begrepp som 

objekt eftersom matematiken är abstrakt. För att elevernas språkliga tillväxt 

och begreppsliga utveckling ska kunna fortlöpa, menar Riesbeck att en 

växelverkan måste ske mellan språket av första ordningen och det 

matematiska (språket av andra ordningen). Det matematiska språket kan inte 

utvecklas genom att det personliga språket förträngs. En avgörande fråga i 

Riesbecks studie, menar hon, är om det sker ett ”verkligt utvecklande 

tankeutbyte i samtalet mellan lärare och elever” när de samtalar om matematik 

(2008: 50). Riesbeck menar att samtalet kan beskrivas som ett möte av två 

språk, vardagligt och vetenskapligt och att detta möte är själva kärnan i den 

didaktiska processen mellan lärare och elever. Här har Riesbeck funnit att 

eleverna och läraren befinner sig i olika diskurser i synnerhet när eleverna 

löser matematiska vardagsproblem. Eleverna som inte använder sig av det 

korrekta matematiska språket blir kvar i sitt vardagliga språk och är inte med i 

den utvecklande matematiska diskursen. För att eleverna ska kunna ha en 

meningsfull dialog med sin lärare måste de utveckla kunskap och förståelse 

kring de matematiska begreppens innebörd (2008: 61). 

 
När Riesbeck studerat elevernas kommunikation vid grupparbete, visade det 

sig att de inte var medvetna om uppgiftens syfte. Eleverna använde sig heller 
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inte av de matematiska begreppen som läraren har tänkt, utan hamnade i en 

distanserande diskurs. Eleverna hamnar alltså i en vardaglig diskurs, och när 

de ska försöka använda den matematiska diskursen stannar den vid att räkna. 

Eleverna klarar inte av att förena dessa två diskurser utan den matematiska 

kommunikationen handlar enbart om att räkna till skillnad mot att kunna 

argumentera och ta ställning. Riesbeck menar att det avgörande är en 

förståelse av begreppens roll i det matematiska samtalet. När eleverna klarar 

av att kombinera den vardagliga- och den matematiska diskursen, utvecklar de 

en förståelse för de matematiska begreppen. Här måste det skapas ett tydligt 

samband för eleverna mellan det vardagliga och det matematiska. Först då har 

de matematiska tecknen och begreppen tilldelats en mening för eleverna och 

dessutom skapats för bestämda syften. Riesbeck hävdar att hon efter sin studie 

kan konstatera att det sällan sker några möten mellan vardagliga- och 

matematisk begrepp. Eleverna behöver ett medvetet tänkande i det 

matematiska ämnet, vilket blir problematiskt för elever som inte kan samtala 

och bilda begreppsliga förståelser. Lärare och elever behöver alltså utveckla 

det matematiska språket i harmoni parallellt med det vardagliga, menar 

Riesbeck (2008: 62-63).  

 

2.4.4 Riesbecks tankar kring vikten av medvetenhet i den 

matematiska diskursen 

Riesbeck hänvisar till Duval (2006) när hon beskriver vikten av medvetenhet i 

det matematiska samtalet. Vi behöver skapa en medvetenhet hos elever om 

vad som förändras i de matematiska diskurserna, att urskilja olika diskurser 

och känna igen vilken diskurs man befinner sig i. ”Lärare skulle genom att 

ställa reflekterande och utmanande frågor till elever få dem att utveckla olika 

former av kommunikation och tänkande.” (Riesbeck 2008: 65). Man måste 

därför bli medveten om vad man talar om, varför man talar om det samt vad 

det innebär att man talar om just det. Riesbeck hänvisar till Linell (1998) när 

hon säger att specifika ord behövs i dialogen mellan lärare och elev. Det är 

viktigt att vi använder korrekt språk som utvecklar tänkande i dialogen. 

Exempelvis är att elever lär sig det matematiska språket som ”addition”, 

”subtraktion”, division” och ”positionssystem” och att eleverna kan förklara 

dessa begrepp (2008: 64, 65). Eftersom matematiken är abstrakt med alla 

symboler och olika tecken, menar Riesbeck (2008) att det är viktigt att förstå 

det abstrakta språket vilket innebär att vi ska kunna representera detta både 

internt och externt. Vi ska alltså kunna föra en dialog eller ett samtal kring 

matematiken där vi använder det matematiska symbolerna och tecknen. 

Riesbeck (2008) hänvisar till Dahlgren (1990) när hon skriver att den didaktiska 

kommunikationen växlar mellan ett aktions- (fokus på den agerande läraren 

och det innehåll som utgör undervisningen) och ett interaktionsperspektiv 

(lärarens medverkan styrs av hur eleverna talar och vad de tänker om 

verksamheten). Om vi ser den didaktiska teorin som en viss form av lärande, 

av ett visst innehåll som kan stödjas av en viss typ av kommunikation, kan vi 

se lärandet som något dynamiskt som hela tiden försöker att göra det 

obegripliga begripligt (2008: 34, 38).  
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Reisbeck (2008) belyser samtalens vikt för utvecklande av vårt tänkande och 

lärande och menar att det är i samtalen vi klargör nödvändiga övergångar från 

konkret till abstrakt verksamhet. Vidare menar Riesbeck måste man vara 

förtrogen med matematiska idéer för att kunna tänka matematiskt och 

argumentera för ett sakförhållande eller en omständighet i utforskandet av ett 

problem. Detta kräver en matematisk färdighet och ett visst mått av 

påståendekunskap som är språkligt formulerad (2008: 9). I det vardagliga 

språket kan vissa ord ha en vid och diffus betydelse. En fackspråklig text kan 

upplevas som svårtillgänglig och stänga ute den oinvigde, om man inte har 

den nödvändiga kunskapen. Dock behövs de korrekta termerna och det 

speciella språket för att säkerställa en effektiv kommunikation (Riesbeck 2008: 

16). Reisbeck (2008) hänvisar till Säljö (1999) när hon skriver om diskurser i ett 

sociokulturellt perspektiv och menar att dessa är länken mellan 

kommunikation, kognition och materiella artefakter. Eftersom orden styr 

individens uppfattning av vad som är relevant i situationen, blir lärande och 

utveckling en fråga om att behärska diskurser (2008: 22). Riesbeck (2008) 

menar att vi behöver utveckla ett metaspråk för att vi ska kunna föra ett samtal 

i ett specifikt sammanhang som gör det möjligt att sätta perspektiv på det vi 

vill framföra (2008: 24). Reisbeck hänvisar till Vygotsky (1978) när hon skriver 

att vi genom att samtala, lyssna, samverka och härma andra människor, kan ta 

del av nära förankrade färdigheter och kunskaper (2008: 25) och till Gärdenfors 

(2000) när hon skriver att ”språket låter oss se på världen ur ett 

metaperspektiv, begreppsliggöra den, pröva så att vi kan dela erfarenheter 

med andra” (Riesbeck 2008: 15). 

 

2.4.5 Häggbloms tankar om förmågor 

Lisen Häggblom beskriver det matematiska språket som grundpelaren i det 

matematiska lärandet i sin bok Med matematiska förmågor som kompass (2013: 

43). För att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikationsförmåga, behöver 

de ha en utvecklad begreppsförmåga menar Häggblom och hänvisar till 

Johnsen Høines (2002). ”De elever som har utvecklat en begreppsförmåga kan 

mera än isolerad fakta och metoder. (Kilpatrick m.fl., 2005, s. 118)” (Häggblom 

2013: 25). Häggblom hänvisar till Wyndhamn (1990) när hon skriver att de 

matematiska begreppen är ryggraden i matematisk struktur. Eleverna behöver 

lära sig det matematiska språket med symboler för att kunna tillgodogöra sig 

information som uttryckts med hjälp av det matematiska språket. Genom att 

kommunicera muntligt lär sig också eleverna att resonera och kan samtidigt 

höra sitt eget resonemang där tankarna blir synliga för dem och läraren (2013: 

25, 44, 48). Häggblom hänvisar till Alrø och Skovsmose (1993) när hon belyser 

vikten av att eleverna är medvetna om inlärningsmålen för att den 

matematiska kommunikationen ska fungera utvecklande. Vidare menar 

Häggblom att eleverna måste vara matematiskt språkligt medvetna eftersom 

den matematiska terminologin är exakt och har en egen betydelse. Eleverna 

måste ha utvecklat språket i matematiken för att kunna följa med i och föra 

egna matematiska resonemang. Att kunna matematiska begrepp innebär enlig 
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Häggblom att man känner till ordets betydelse och användning, kan uttala det 

och skriva det, uppfattar det rätt när man möter ordet i tal och text samt att 

man behärskar att använda det i vårt eget tal och text, att det är förankrat i vår 

tankeverksamhet (2013: 44-46). Alistair McIntosh (2008) skriver i sin bok Förstå 

och använda tal – en handbok att fel som beror på dålig begreppsförståelse sällan 

är slumpartade utan beror på otillräcklig undervisning. Dessa är även ett 

resultat av att eleven försökt förstå, men, men använder fel strategi och logik i 

situationen. Vidare menar McIntosh att elever lär sig bäst genom arbete med 

problemlösningar, utmaningar, diskussioner med varandra och läraren där 

frågeställningar och förklaring över den egna tankeverksamheten öppnar för 

variation och uppmärksamhet (2008:3). 

 
Häggblom hänvisar till sin egen undersökning (Häggblom 2000) när hon 

undersökt elevernas kunskaper i begreppsförståelse gällande talvärde i 

årskurs 6.  I ett exempel visar Häggblom hur eleverna skulle visa vilken siffra i 

ett givet tal som motsvarade tiotalsvärdet respektive hundradelsvärdet. 

Resultatet visade att hundradelarna identifierades i 53 procent och tiondelarna 

i 70 procent i årskurs 6. När Häggblom undersökte förståelsen för 

tusentalsvärdet och tiondelsvärdet, visade resultatet att 68 procent kunde 

identifiera tusentalsvärdet och 55 procent tiondelsvärdet. Den vanligaste 

orsaken till fel svar, menar Häggblom var omkastning av talenheternas namn 

där feltolkningar i grundläggande terminologi lätt blev bestående. Häggblom 

ifrågasätter hur eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen om de 

missuppfattar terminologin och menar att en aktiv användning av 

positionstabell kan verka stödjande för elevernas lärande av språkliga uttryck. 

Återigen belyser Häggblom vikten av språklig medvetenhet för att eleverna 

ska lära sig att använda den matematiska terminologin korrekt (2013: 46).   

 

2.4.6 Löwings tankar kring begreppsinlärning 

Madeleine Löwing diskuterar i sin bok Grundläggande aritmetik (2011) de 

matematiska förmågorna som skrivs fram i läroplanen och menar att de kan 

sammanfattas som att eleverna ska förstå och använda matematiska begrepp. 

Hon menar att genom att räkna problemlösning där eleverna måste välja en 

metod och utföra beräkningar, ger ett bra mått på elevernas förståelse av de 

aktuella begreppen. Vidare menar Löwing att förmågan att formulera, 

reflektera och välja rätt strategi kräver att eleven har god begreppsförståelse 

för att kunna uttrycka sig verbalt (2011: 19).  Genom att föra en diskurs kring 

problemet, får eleverna möjlighet att utveckla nya effektiva strategier samt 

utveckla sitt matematiska språk. Vidare menar Löwing att fokus i dessa 

uppgifter inte ska ligga vid lösningen på problemet, utan snarare val av metod 

och utveckling av metodval (2011: 20, 21).  

 
Matematiska begrepp och modeller behövs för att vi ska klara av att förstå och 

bearbeta matematiska problem. Därför bör begreppsinlärningen byggas upp 

succesivt från enklare till mer komplexa begreppsnivåer. För att eleverna ska 

kunna lösa olika problem, på olika nivåer och med olika djup, krävs en viss 
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grad av begreppsförståelse. Detta är en process som fortgår och förfinas under 

skolgången där olika förkunskaper krävs för att kunna avancera. För att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig matematiken och fördjupa sin 

matematiska begreppsförståelse, är det viktigt att lärare i grundskolan har en 

gemensam syn på skolmatematikens innehåll och didaktik. Annars riskerar 

eleverna att missa viktiga förkunskaper och således halka efter i sin 

begreppsutveckling (2011: 29 – 31). ”Det är med språket som instrument man 

synliggör matematiken ” (2011: 33). 

 
Under begreppsutvecklingen är kommunikationen mellan lärare och elever 

den viktigaste. Av den anledningen är det nödvändigt att läraren använder 

såväl ett korrekt språk som ett förståeligt språk. För att grupparbete och 

kommunikation mellan elever ska fungera som meningsfull och givande, är 

det viktigt att alla elever har ett språk som tillåter en samverkan där alla kan 

delta och har utbyte av kommunikationen. Löwing hänvisar till egen forskning 

(2004) när hon säger att det ofta är en eller två elever som tar över kommandot 

i en grupp och för samtalen. Då ges inte alla elever samma chans att lära då de 

övriga eleverna får en statistliknande roll (2011: 34, 35). 

 

2.4.7 Stendrups tankar kring begreppsförståelse 

Conny Stendrup menar i sin bok Undervisning och tanke (2001) att man måste 

man se på matematiken som ett språk för att kunna påstå någonting ur ett 

matematiskt perspektiv. För att kunna behärska detta språk, argumentera och 

förstå, måste matematiken begreppsligt fungera som ett tankeinstrument för 

kommunikation. Han beskriver begreppen som tankens byggstenar och menar 

att de fungerar avgörande för vilka tankar vi har förmåga att tänka. Eftersom 

tanken förr eller senare måste kläs i ord, är begreppsförståelse en språklig 

utvecklingsförutsättning. Därigenom blir nyförvärvade begrepp således en 

innebörd att bli förmögen att tänka nya tankar matematiskt (2001: 76-77). 

Stendrup menar dock att det är mycket tidskrävande att språkligt symbolisera 

verkligheten och tillägna sig ämnesbegrepp och att man behöver skapa en 

trygg reflekterande och dialogisk miljö med goda sociala förutsättningar. Han 

hävdar att om man i skolan skulle använda ett mer språkligt förhållningssätt 

till matematiken, skulle många av de problem som eleverna och 

undervisningen stöter på åtminstone kunna minskas avsevärt om inte 

elimineras helt (2011: 78). Stendrup menar att alla barn kan lära sig tala och ur 

det perspektivet borde alla kunna lära sig matematikens språk. Det är dock en 

skillnad på att minnas fakta och förstå och tänka med begrepp. Först när man 

behärskar tänka med begrepp kan man förstå matematiska sammanhang ur ett 

större perspektiv och se samband växa fram (2001: 78 – 81). Vidare menar 

Stendrup att man hindrar eleverna från att tänka kring verkligheten på ett 

matematiskt vis om man förvandlar begreppskunskaper till minneskunskaper. 

Stendrup hänvisar till Vygotskji och säger att en kommunikativ undervisning 

skapar förutsättningar för ett positivt och utvecklande lärande, så länge man 

håller sig inom elevernas proximala utvecklingszon. Stendrup belyser den 

matematiska diskursen och säger att den matematiska dialogen om och med 
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begrepp, sätter igång elevernas tänkande och lärande och att grupparbeten 

med diskursen som kärna, bidrar till en enhet som lär tillsammans (2001: 81 – 

85). 

 
 

2.5 Sammanfattning 

Både i TIMSS – undersökningen 2011 samt i PISA – undersökningen 2012, 

visar att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik bland de 

samtliga deltagande länderna. Skolverkets satsning med matematiklyftet för 

matematiklärare kan ses som en effekt på de dåliga resultaten ovan, då det 

framtagna materialet är baserat på undersökningsresultat. Materialet följer Lgr 

– 11 och är framtaget av forskare och lärare. 

 

Läroplanen har tydliga målbeskrivningar som Löwing menar kan 

sammanfattas som att eleverna ska förstå och använda matematiska begrepp. 

Hon menar att genom att räkna problemlösning där eleverna måste välja en 

metod och utföra beräkningar, ger ett bra mått på elevernas förståelse av de 

aktuella begreppen. Vidare menar Löwing att förmågan att formulera, 

reflektera och välja rätt strategi kräver att eleven har god begreppsförståelse 

för att kunna uttrycka sig verbalt. 

 

John Dewey menar att lärandet sker i handling och kommunikation, Jean 

Piaget säger att kunskaper är något som människan konstruerar utifrån sina 

handlingar i samspel med omgivningen, Lev Vygotskji vill säga att lärande 

sker i sociala sammanhang. Sammantaget kan sägas att lärande sker när teori 

samspelar med praktik och då gärna med andra. 

 

Både Johansen Høines, Stendrup, Grevholm, Löwing och Riesbeck menar att 

det matematiska språket har en väsentlig roll i lärprocessen där eleverna 

behöver lära sig bemästra det matematiska språket där problematiska steg lyfts 

fram i samtal och diskussioner. Diskursen har en stor betydelse och det är 

genom diskussioner eleverna har de bästa tillfällen att lära. Grevholm menar 

att samtalet bidrar till att elever utvecklar en medvetenhet om hur de lär sig 

matematik, varför samtal om ämnet då är värdefullt. Riesbeck beskriver vikten 

av medvetenhet i det matematiska samtalet och menar att vi behöver skapa en 

medvetenhet hos elever om vad som förändras i de matematiska diskurserna, 

att urskilja olika diskurser och känna igen vilken diskurs man befinner sig i. 

Johnsen Høines och Grevholm håller med och menar att man bör lägga större 

vikt vid muntligt arbete med matematiska uppgifter för att eleverna ska kunna 

bygga upp en större medvetenhet kring matematikspråket. ”Först när man är 

medveten om något man kan, är det möjligt att lära sig något nytt, ett nytt 

språk, ett nytt skrivsätt” (Johnsen Høines 2010: 92). Grevholm adderar att 

erfarenheter är viktiga för barnets utvecklande av begreppsförståelse, i 

synnerhet om det är medvetandegjorda erfarenheter. Häggblom delar den 

uppfattningen när hon skriver att eleverna måste vara matematiskt språkligt 

medvetna eftersom den matematiska terminologin är exakt och har en egen 

betydelse och tillägger med hänvisning till Johnsen Høines, att eleverna 
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behöver ha en utvecklad begreppsförmåga för att de ska kunna utveckla sin 

kommunikationsförmåga. Riesbeck är enig Häggblom och menar att det 

avgörande är en förståelse av begreppens roll i det matematiska samtalet då 

matematikens språk är abstrakt. Johnsen Høines menar också att eftersom 

matematikspråket är specifikt, ska inte barn undanhållas de adekvata 

begreppen, vilket även Löwing belyser vikten av och tillägger att det även 

måste vara ett förståeligt språk som används. Vidare menar Löwing, för att 

grupparbete och kommunikation mellan elever ska fungera som meningsfullt 

och givande, är det viktigt att alla elever har ett språk som tillåter en 

samverkan där alla kan delta och har utbyte av kommunikationen. Löwing 

hänvisar till egen forskning (2004) när hon säger att det ofta är en eller två 

elever som tar över kommandot i en grupp och för samtalen. Då ges inte alla 

elever samma chans att lära då de övriga eleverna får en statistliknande roll. 

Samtalet är dock inte enbart ett medel för kommunikation, utan även ett 

hjälpmedel i själva begreppsutvecklingen. 

 

Det matematiska språket passar inte för att kommunicera vårt dagliga 

vardagsprat med, och tvärtom. Eleverna måste därför lära sig två språk och 

veta var och när man använder vilket språk. Grevholm, Riesbeck och Johnsen 

Høines menar alla att man vid inlärning av det matematiska språket ska 

använda barnens egen terminologi parallellt med den specifika inom 

matematiken. Vygotskij beskriver detta som att man använder språk av första 

och andra ordningen. Med språk av första ordningen menas det språk man 

tänker med, uttrycker och tolkar spontant där utvecklas också språkuttrycken 

samtidigt med begreppsinnehållet. En växelverkan måste ske mellan språket 

av första ordningen och det matematiska (språket av andra ordningen). Det 

matematiska språket kan inte utvecklas genom att det personliga språket 

förträngs. Genom att använda språk av första ordningen parallellt vid 

inlärningen av de matematiska termerna, blir uttrycksformerna naturliga.  

Riesbeck kommer i sin undersökning fram till att eleverna oftast är ovetande 

om syftet till uppgifterna trots att läraren varit tydlig med detta. Samtalen 

mellan eleverna förs oftast på ett vardagsspråk som är svårförankrat med det 

matematiska språket, detta trots att läraren använt sig av de korrekta termerna. 

Vidare har Riesbeck upptäckt att eleverna blandar ihop olika strategier att 

tänka. Problemet, menar Riesbeck, är att de språkliga matematiska begreppen 

ej är förankrade hos eleverna vilket leder till att eleverna inte förstår och inte 

kan koppla ihop vad de ser till slutsatser formulerade i en symbolisk notation. 

Riesbeck har funnit att eleverna och läraren befinner sig i olika diskurser i 

synnerhet gällande när eleverna löser matematiska vardagsproblem. Eleverna 

använder sig inte av det korrekta matematiska språket, blir kvar i sitt 

vardagliga språk och är inte med i den utvecklande matematiska diskursen. De 

klarar således inte av att kombinera de två olika språken. För att eleverna ska 

kunna ha en meningsfull dialog med sin lärare måste de utveckla kunskap och 

förståelse kring de matematiska begreppens innebörd. 
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Löwing menar, för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig matematiken och 

fördjupa sin matematiska begreppsförståelse, är det viktigt att lärare i 

grundskolan har en gemensam syn på skolmatematikens innehåll och 

didaktik. Annars riskerar eleverna att missa viktiga förkunskaper och således 

halka efter i sin begreppsutveckling. Genom att föra en diskurs kring 

matematiska problem, får eleverna möjlighet att utveckla nya effektiva 

strategier samt utveckla sitt matematiska språk och sin begreppsförståelse. 

Begreppsinlärningen bör byggas upp succesivt från enklare till mer komplexa 

begreppsnivåer. Matematiska begrepp och modeller behövs för att vi ska klara 

av att förstå och bearbeta matematiska problem. 

 

I Häggbloms undersökning visar det sig att den vanligaste orsaken till fel svar 

var omkastning av talenheternas namn, där feltolkningar i grundläggande 

terminologi lätt blev bestående, det vill säga ett missuppfattande av 

begreppen. Häggblom ifrågasätter hur eleverna kan tillgodogöra sig 

undervisningen om de missuppfattar terminologin och menar att en aktiv 

användning av positionstabell kan verka stödjande för elevernas lärande av 

språkliga uttryck. McIntosh (2008) menar att fel som beror på dålig 

begreppsförståelse sällan är slumpartade utan beror på otillräcklig 

undervisning. Dessa är även ett resultat av att eleven försökt förstå, använder 

fel strategi och logik i situationen. Vidare menar både McIntosh och Stendrup 

att elever lär sig bäst genom arbete med problemlösningar, utmaningar, 

diskussioner med varandra och läraren där frågeställningar och förklaring 

över den egna tankeverksamheten öppnar för variation och uppmärksamhet. 

Stendrup säger att man hindrar eleverna att tänka kring verkligheten på ett 

matematiskt vis om man förvandlar begreppskunskaper till minneskunskaper. 

Han hänvisar till Vygotskji och säger att en kommunikativ undervisning 

skapar förutsättningar för ett positivt och utvecklande lärande, så länge man 

håller sig inom elevernas proximala utvecklingszon.  
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 3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna undersökning är att genom ett komparativt och kvalitativt 

observationsarbete, undersöka hur det matematiska språket och de 

matematiska begreppen är utvecklade och förankrade i elevernas diskurs i 

klassrummet under lektionstid samt om och hur läraren underlättar och 

korrigerar lektionens innehåll gällande begreppsinlärningen för eleverna 

mellan lektionspassen. Genom att observera matematiklektioner i årskurs 5, 

som baseras på diskussioner mellan eleverna utifrån textformulerade 

matematiska frågor och problem, kommer jag att besvara följande frågor:  

 

 Vilket/vilka matematiska begreppssvårigheter stöter eleverna på och 

vad beror det på? 

 Hamnar eleverna i en diskurs utanför problemet och vad kan det bero 

på? 

 Hur arbetar läraren förebyggande för att inte svårigheter i text och 

diskurs ska uppkomma? 

 Hur korrigerar och underlättar läraren sin undervisning för att undvika 

matematiska svårigheter för eleverna? 
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 4 Metod 
Nedan redovisas för urval av skola, lärare, material och metod. En 

avgränsning presenteras gällande betydelsen av ordets begrepp samt hur 

begreppet pratmatte tolkas. Vidare diskuteras reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt hur undersökningen förhållit sig till de etiska 

principerna.  

 

 

4.1 Urval  

Inledningsvis tog jag kontakt med en matematiklärare på en grundskola och 

beskrev mitt ärende. Jag visste sedan tidigare att denne matematiklärare 

undervisar så kallad pratmatte en gång i veckan med två femteklasser. Vi kom 

överens om att jag skulle skriva ett missivbrev som läraren skulle 

vidarebefordra till vårdnadshavare. Jag fick möjligheten att närvara vid fyra 

lektionstillfällen i två femteklasser med 19 respektive 21 elever. Eftersom jag 

inte ville att olika lärares inflytande skulle påverka mitt resultat valde jag att 

enbart genomföra mina observationer och ljudinspelningar vid en och samma 

lärares lektioner. Både skolan, läraren, klassen och lektionerna valdes ut av 

mig som objekt för min studie baserat på pratmattelektionerna. För att inte 

eleverna och eller läraren skulle bli påverkade av en videokamera, valde jag att 

enbart använda mig av diktafon i form av en mobiltelefon som teknisk 

utrustning då denna är mer diskret samt ett vanligt inslag i elevernas vardag. 

 

 

4.1.1 Pratmatte 

En pratmattelektion är en schemalagd matematiklektion som hålls en gång per 

vecka. Den startar oftast med ett matematiskt problem som eleverna ska lösa 

tillsammans med en eller flera elever genom att kommunicera, vanligtvis 

muntligt i gruppen, men också skriftligt. Den skriftliga kommunikationen sker 

i en så kallad pratmattebok som varje elev har och ska använda sig av. I den 

ska anteckningar från varje lektion göras om exempelvis strategier eller olika 

svårigheter de stött på. Eleverna blir indelade i varierande grupper och 

indelningen görs av läraren i förväg. Tanken med detta är att para ihop elever 

som antingen ligger på samma nivå kunskapsmässigt, eller svagare elever som 

kan behöva stöd från gruppmedlemmarna.  

 

 

4.1.2 Avgränsning för matematiska begrepp 

Löwing beskriver begrepp på följande vis ”Vad som är gemensamt och 

karaktäristiskt för en grupp objekt eller företeelser.” (2011: 104). 
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Eftersom kunskapsnivån för matematiska begrepp ligger på individnivå 

gjordes en avgränsning för att granska matematiska begrepp utifrån 

svårigheter som dök upp under observationsarbetet.  Dessa konstaterades vara 

sånär som på, tre gånger så många, dubbel så mycket som, var och en samt 

tillsammans. 

 

 

4.2 Ljudinspelning och observation 

Denna undersökning grundar sig på fyra observationstillfällen som fördelades 

på två dagar i två olika årskurs fem på en grundskola. Observationerna som 

antecknades för hand genom den löpande protokollmetoden (Johansson 

2001:31) och kompletteras med fyra ljudinspelade sekvenser. Detta gör jag för 

att kombinera det synbara så som kroppsspråk, interaktion elev – elev och elev 

– lärare och i övrigt för undersökningen viktiga händelseförlopp med det 

hörbara inspelade materialet. Inspelningssekvenserna skedde samtliga i 

helklass, där vissa elever inte var närvarande på grund av sjukdom. Under 

samtliga observationen undervisades matematik i form av pratmattelektioner. 

 

Alla observationer skedde i ett och samma klassrum under schemalagd 

lektionstid. Vid mitt första observationstillfälle frågade läraren om eleverna 

tagit del av mitt brev på den elektroniska kommunikationskanal skolan 

använder för att kommunicera med elever och vårdnadshavare, vilket alla 

svarade att de hade. Därefter presenterade jag mig kort för klassen vid den 

första lektionen och mitt första möte med eleverna. Jag berättade att jag 

studerade till lärare vid universitetet och att jag i mitt examensarbete 

planerade att göra en undersökning om matematiken i skolan. Vidare 

förklarade jag att jag endast skulle observera dem och göra ljudinspelningar, 

ingen enskild eller samlad bedömning skulle göras. De ljudinspelningar och 

anteckningar som jag skulle komma att föra, skulle inte inkludera några namn 

och eller annan personlig information. Jag deltog inte efter min presentation i 

några samtal under lektionstiden med vare sig elever eller lärare.  

 

Min placering i klassrummet var till en början längst bak sittande på en stol 

vid ett mindre bord, för att kunna ha en överblick över hela klassrummet och 

rikta in mig på eventuella specifika, för undersökningen, intressanta händelser. 

Därefter rörde jag mig mellan två olika elevgrupper. Jag förde anteckningar 

med hjälp av en penna och ett anteckningsblock. Samtliga observerade 

lektionerna spelades också in med hjälp av en diktafon i form av en 

mobiltelefon, där jag markerade tiden för intressanta saker som inträffade för 

att enkelt kunna hitta de vid mitt analysarbete. Samtliga av mina observationer 

pågick i 60 min per gång. 

 

 

4.3 Transkription och bearbetning av inspelat material 

Catrin Norrby (2004) beskriver om samtalsanalys med hjälp av Conversation 

analysis, fortsättningsvis förkortat till CA. Metoden konstruerades på 1960-
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talet av Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson och har sitt 

ursprung i sociologin och är en samtalsanalys som fokuserar på hur 

samtalsinteraktionen mellan människor organiseras (Norrby 2004: 32). I den 

CA-inriktade forskningen är basen ett empiriskt samtalsmaterial och i min 

undersökning analyseras institutionella samtal, vilket klassrumsinteraktion 

omfattas under (Norrby 2004: 34-35). Då CA utgörs av naturligt uppkomna 

samtal är en vanlig kritik mot metoden som sådan, att det inte går att spela in 

naturligt uppkomna samtal. Med detta menas att samtalsdeltagarna blir 

hämmade av den synliga bandspelaren eller videokameran (Norrby 2004: 37). 

Detta är anledningen till att en mobiltelefon användes vid 

samtalsinspelningarna vid denna undersökning, då mobiltelefonen är ett 

vanligt inslag i elevernas vardag och således ej borde varken noteras och eller 

verka störande för de inspelade eleverna. 

 

 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Stefan Stukát (2011: 132) belyser vikten av att en forskare diskuterar och 

reflekterar kring den genomförda undersökningens tillförlitlighet. Han menar 

att man utgår från tre punkter; reliabilitet – mätnoggrannhet, kvalitén på 

mätinstrumentet, validitet – giltigheten, om man mäter det man avser att mäta 

samt generaliserbarhet – för vem/vilka resultaten gäller. 

 

Då denna undersökning utgår från det talande språket valdes audioinspelning 

som det mest tillförlitliga mätinstrumentet i kombination med observationer 

för att få en så komplett bild som möjligt. Stukát (2005: 49) skriver att genom 

observationsarbete är forskaren sitt egna mätinstrument och hoppar över 

mellanled såsom enkäter och intervjuer. Dock behövdes en intervju med 

läraren för att klargöra resultatet under observationen ur ett komparativt 

perspektiv. Ett alternativ till observationerna hade kunnat vara en 

videokamera som fångat upp både ljud och bild och att observationerna i form 

av min närvaro, valts bort. Frågan man kan ställa sig är vilket som fungerat 

minst uppmärksamhetsdragande, min närvaro som person eller en 

videokamera som spelar in i synnerhet med tanke på vad som beskrivs ovan 

om kritiken mot CA-metoden. Eftersom jag ansåg att en diktafon skulle kunna 

dra till sig onödig uppmärksamhet och därigenom få möjliga följdeffekter i 

form av att eleverna ”skärper till sig”, valde jag en Iphone som 

inspelningsinstrument. En mobiltelefon är ett vanligt inslag i elevernas vardag 

och smälte in utan att eleverna reflekterade över att de spelades in. 

 

Jag anser att den ljudinsamling som gjorts skett korrekt, i synnerhet då jag inte 

deltagit och ej heller varit styrande i några samtal mellan eleverna. Då jag 

kombinerat mina observationer med både anteckningar och ljudinspelningar 

och fokuserat på interaktionen mellan eleverna samt läraren och eleverna, ur 

ett samtalsanalytiskt perspektiv, anser jag att undersökningen håller en hög 

reliabilitet och validitet. Dock kan man ifrågasätta om mitt resultat snarare kan 

tydas som en indikation än något generaliserbart, eftersom studien på grund 

av tidsbrist endast sträckte sig över fyra observationstillfällen och resultatet 
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endast gäller de observerade klasserna i kombination med den undervisande 

läraren. Att jag skulle kunna få ett liknande resultat på en annan skola med 

mitt utvalda mätinstrument anser jag inte vara möjligt, dock ej beroende på 

mätinstrumentet utan snarare på individerna som deltar samt lärarens 

upplägg av pratmattelektionen. Studiens resultat gäller den observerade 

gruppen i kombination med tidigare forskning där resultatet är bundet till den 

specifika gruppen i fråga. Av den anledningen kan studien ej anses 

generaliseras i ett vidare perspektiv med andra deltagare. 

 

 

4.5 Etiska principer 

De etiska aspekterna för undersökning och forskning är en viktig och 

nödvändig punkt som baseras på fyra allmänna huvudkrav. 

Informationskravet – Har innebörden att de som omfattas av studien ska få 

information om studiens syfte, frivilligt deltagande, undersökningens 

tillvägagångssätt i stora drag samt användningsområde och hur presentation 

av resultaten kommer att genomföras (Stukát 2011: 139).  

 

Informationskravet har uppfyllts i denna studie genom att muntlig 

information har delgivits lärare samt elever. Dessutom har information 

delgivits skriftligen i form av ett missivbrev som mailats till läraren, som 

denne publicerat för vårdnadshavare att ta del av.  

 

Samtyckeskravet – Alla deltagare i en undersökning innehar rätten att avgöra 

sin medverkan, där samtycke från vårdnadshavare bör inhämtas om 

målgruppen är under femton år. Alla har valmöjligheten att avsluta sin 

medverkan utan negativa följder (Stukát 2011: 139). Den ansvarige läraren för 

den klass jag besökte, gav vårdnadshavare informationen i form av mitt 

missivbrev. Alla elever informerades både innan och vid uppstarten av mina 

observationer och ingen emotsatte sig min närvaro och studie. 

 

Konfidentialitetskravet – Kan liknas vid tystnadsplikt och betyder att all 

information, deltagare och uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Privat data 

ska inte presenteras eller lagras på ett sätt som gör att individen kan 

identifieras (Stukát 2011: 139). I denna studie är ingen medverkande 

namngiven, varken organisation eller individ, och data kan därför ej heller 

kopplas till en särskild skola och/eller person. 

 

Nyttjandekravet – Den insamlade informationen får endast användas till 

forskningsändamål, inte överlåtas eller lånas ut (Stukát 2011: 140). Min 

undersökning består av två former av insamlat material; anteckningar och 

ljudinspelningar. All insamlad data kommer att raderas och kastas efter att 

studien är avslutad och endast existera kvar i detta rapportformat. 
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 5 Resultat  
Nedan presenteras resultatet av mina observationer och ljudinspelningar samt 

bakgrundsinformation om läraren och en intervju med denna.  

 

Den ena femteklassen består av 21 elever och betecknas nedan som klass 5.1. 

Den andra femteklassen består av 19 elever och betecknas nedan som 5.2.  

Läraren betecknas som L, och elever som E där flera elever i samtal betecknas 

som E1, E2 etc. Uppgifterna som eleverna räknar har läraren fått från sin 

fortbildning i matematiklyftet, dessa ligger som bilaga 3 och bilaga 4. 

 

Dag 1, observationstillfälle 1.1 

Pratmattelektion, klass 5.1, 21 elever närvarande. 

 

Den först observationen sker med klass 5.1 och är en så kallad 

pratmattelektion. Läraren introducerar uppgiften som alla elever har fått en 

kopia var på i pappersform. Eleverna blir indelade i grupper om två och tre 

personer och sitter bredvid den grupp man tillhör. Läraren ber eleverna att 

läsa uppgiften enskilt och tyst. Under den tiden frågar flera elever vad sånär 

som på två betyder. Läraren ber de vara tysta och läser uppgiften högt. När hon 

läst klart uppgiften uppmanar hon eleverna att ställa frågor om det är något de 

undrar över och tillägger att hon kommer bara att hjälpa till och svara på 

frågor som eleverna presenterar nu, och inte under lektionens gång. En elev 

frågar vad sånär som på två betyder och läraren bollar ut frågan i klassen. Ingen 

elev har något förslag och läraren säger ”jag hade sju äpplen sånär som på två, 

hur många äpplen hade jag då?” 

E1: 14 

L: Näe, då hade jag ju dubbelt så mycket, sånär som på två… 

Läraren ger ordet till en elev som räcker upp handen. 

E2: fem till nio, de kan va två mindre eller två fler… 

L: näe 

Läraren ger ordet till en annan elev. 

E3: delat är det då. 

L: näe, inte delat heller, utan om jag har sånär som på två då har jag två mindre 

kan man säga. Så om jag har sju äpplen sånär som på två då har jag fem. Hänger 

ni mä? 

Ingen elev säger någonting utan de mumlar tyst sinsemellan. En elev frågar 

högt; 

E4: varför skriver man bara inte fem då? 

L: nä för att de bli lite när hon skriver att hon har tre ggr så mycket sånär som på 

två så måste man säga sånär som på två, alltså att det är två mindre än det, sånär 

som på två. Förstod ni de? 

Fortfarande svarar ingen elev att de förstår och en annan elev frågar rakt ut i 

klassrummet; 

E5: är de som att man delar på två då för annars ta man ju bort två? 
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L: de där får ni diskutera, annars talar ju jag om för dig hur ni ska lösa 

uppgiften. 

E5: mm 

L: AAA och det tänker jag inte tala om. Eh, utan ni måste läsa och fundera hur 

ni ska göra, men läs noga. Ni får fråga på texten, men inte på hur ni ska göra. 

Är det nånting mer ni funderar över? Ni förstår texten? 

Ingen elev svarar på lärarens fråga utan mumlar sinsemellan. Läraren 

uppmanar eleverna att läsa uppgiften själva och fundera på egen hand i en 

minut innan de ska börja diskutera med sin gruppkamrat. 

 

E1: Om de har tio snöbollar totalt, då kanske Agnes gjorde sju och han tre, elle? 

E2: men båda gjorde fem? 

E1: vad betyder sånär som på två? 

E2: två mindre 

E1: då måste Sixten ha gjort två mindre än vad hon har gjort… vilket då blir... 

E2: åtta 

E1: nä vänta... då blire ju inte…  

E2: två mindre än tio för… 

E1: me om hon gjorde tre ggr mer? Blir de då tre? Då borde hon ha gjort åtta 

och han tre? 

E2: ja 

E1: vänta…  

E2: det kan inte bli det då gör hon föör mycke… 

E1: ja men om hon gö tre ggr mer… 

 

Här är eleverna på rätt väg, elev 1 var osäker på begreppet sånär som på två, 

men det redde elev 2 ut. De har anammat begreppet tre gånger mer och har en 

givande diskussion. Men så följer här nedan en osäkerhet kring begreppet tre 

gånger mer och tre gånger det dubbla, vilket betyder olika saker. 

 

E2: han kanske gör noll stycken… elle en, fö de bli tre, sex, nio, då blire tre 

gånger dubbla, då kanske han ha gjort en snöboll och hon ha gjort nio. 

E1: jaaa... Elle? Ett gånger tre de blir ju tre. Ja tro inte de komme gå fö att då ha 

han gjort en men hon skulle gö tre gånger mer.  

Paus 

E1: men de borde i så fall bli nio då... 

E2: kanske... vänta tre tre tre … men tre gånger tre?  

E1: de bli ju nio 

E2: då måste han ha en 

E1: sen måste vi ju ta bort två, fast i såna fall har hon gjort sju och han tre, om 

vi tar bort två från nio så blir de sju. 

E2: tre tre tre nio tio... Men de kan inte bli sju för då blir de inte exakt tre 

gånger så många 

E1: men då måste han ha gjort en 

E2: Ja 

E1: men om han ha gjort en… vi borde ju ta bort två. 
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Trots att det initialt var elev 2 som påminde elev 1 om betydelsen av begreppet 

sånär som på två, kan man här se att elev 2 glömmer bort att subtrahera två. 

Detta tyder på att begreppet inte är förstått eller förankrat. 

 

Nu börjar eleverna prata om saker utanför den matematiska diskursen i ca 1 

minut innan elev 2 fortsätter diskursen. 

 

E2: han kanske ha gjort vänta två, fyra han har gjort två och hon åtta 

E1: då blir de ju tre dubbla, fast inte tre gånger 

E2: jaa!  

E1: hur skrev du upp de? tvåans tabell och … 

E2: elle ha han sex och hon har fyra? 

E1: då ha ju inte hon tre dubbla? 

Paus 

E1: men vi kan ha så då, sex och fyra elle åtta och två? 

E2: sex och fyra fö om vi tar två och åtta så blir de ju fyra gånger 

E1: aa 

 

Elev 1 för dialog om sin osäkerhet kring att tre gånger mer inte är samma sak 

som tre dubbla, men detta begrepp reds aldrig ut eleverna emellan. Sånär som på 

två ställer till det för både elev 1 och elev 2, vilket visar sig tydligt i att denne 

överger fakta som står i uppgiften. Agnes har rullat tre gånger så många 

snöbollar som Sixten sånär som på två och säger istället att Sixten måste ha gjort 

två snöbollar mindre än Agnes. Eleverna håller här benhårt fokus på att det ska 

bli tio snöbollar tillsammans, att det däremot inte är hållbart varken ur 

perspektivet att Agnes ska ha tre gånger mer, som sånär som på två. Detta 

tycks ha fallit bort och eleverna chansar friskt i ramen om att summan är tio. 

Deras gissning blir dubbelt så mycket så när som på två. Det finns ingen 

matematisk medvetenhet.  

 

I nästa elevgrupp ser diskussionen ut som följer: 

E1: Båda hade båda kan inte gö lika många. 

E2: vi tog tio gånger tre och de ä 30 

E1: fast de bli inte tio tillsammans 

E2: vi får ta 30 delat på två, kan vi inte ta fem gånger tre? Jag tror båda gjorde 

14, men jag vet inte jag kan inte räkna…  

E1: det ha gjort tio tillsammans och hon ha gjort tre gånger mer än han och sen 

ska vi ta bort två. 

 

Här har elev 1 tydlig koll på vilka siffror som ska användas samt vad 

begreppen betyder. Elev 2 däremot verkar inte ha förstått begreppen och 

därför ej heller uppgiften. 

 

E2: då ha hon gjort 28 

E1: sju… nä… äehh, hur tänkte ja nu igen. 

E2: de måste va delat 
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E1: fem elle… om de hade gjort fem var och sen tre mer… äh jag kan inte 

tänka… men om hon äehh, men om hon gjorde sju och han tre, men jag vet 

inte hur.. hur tänkte jag …. Han kanske ha gjort…  

E2: ja de kan ju låta… de ä ju tio tillsammans i alla fall, jag tycker sex och fyra, 

de bli ju tio. 

E1: näe… sånär som på två… hon hade två mindre… om hon har sju och två 

mindre då blir det fem… elle... åååå jag vet inte hur jag tänker.  Men asså…  

 

Nu börjar eleverna prata om andra saker utanför den matematiska diskursen, 

men efter ca 1 min fortsätter elev 2 att prata om uppgiften igen. 

 

E2: men eeehhh, om han ha gjort tre då måste hon ha gjort…. Asså vi komme 

inte ens hinna ett tal… om han har tre då har hon tre mer och minus två. Det 

står ju tre gånger så många, då har hon tre mer…  

 

Här kan vi se att elev 2 inte har förankrat begreppet tre gånger mer, utan tolkar 

nu detta som tre mer. Trots att eleven själv läser uppgiften högt så reflekterar 

eleven inte över att det den läser och sedan påstår, inte hänger samman. Det är 

tydligt att den matematiska medvetenheten är låg. 

 

Läraren avbryter lektionen och har genomgång framme vid tavlan. Här får 

fyra grupper redovisa för hela klassen om vad och hur de fick fram sitt 

resultat. Ingen av elevgrupperna har kommit fram till korrekt resultat och alla 

elevgrupper har tolkat de matematiska begreppen sånär som på två och tre 

gånger mer på ett felaktigt vis. Däremot har alla elevgrupper som redovisar 

framme på tavlan hållit fast vid det som står i uppgiften, att Agnes och Sixten 

har tillsammans gjort tio snöbollar. Därefter ritar läraren upp på tavlan att 

Agnes är lika med tre Sixten minus två. Läraren ritar en tabell med gubbar och 

säger att om Sixten har gjort en snöboll så har Agnes gjort tre snöbollar minus 

två, det vill säga en snöboll. Läraren fortsätter att beskriva detta förlopp ända 

upp till det korrekta svaret, att om Sixten har rullat tre snöbollar så har Agnes 

rullat tre gånger mer vilket är nio snöbollar, minus två. Detta ger då att Sixten 

har rullat tre snöbollar och Agnes sju snöbollar och att det tillsammans är tio 

snöbollar. Läraren frågar eleverna om de hänger med och möts av tystnad. 

Någon mer ingående förklaring eller genomgång av de matematiska 

begreppen som ställt till det för eleverna, gör inte läraren. 

 

Efter den avslutande första observationen frågar jag läraren vilka begrepp som 

var helt nya för eleverna, varpå hon svarar att sånär är det nya begreppet de 

ska lära sig. 

 

 

Dag 1, observationstillfälle 1.2 

Pratmatte, 18 elever närvarande i klass 5,2 

 

Den andra observationen sker med klass 5.2 och är även den en så kallad 

pratmattelektion. Eleverna blir indelade i grupper om två och tre personer i 

varje grupp och sitter bredvid den grupp man tillhör. Läraren introducerar 
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samma uppgift som lektionen innan och läser hela uppgiften högt för klassen. 

Denna gång har inte eleverna fått någon kopia på uppgiften och kan därför ej 

heller följa med i lärarens genomgång. Läraren och uppmanar eleverna att 

fråga om det är något de inte förstår. En elev räcker upp handen och frågar 

vad sånär betyder. Följande klassrumsdiskussion äger rum för att reda ut 

begreppet sånär. 

 

L: Är det nån som vet vad sånär betyder? 

En elev räcker upp handen och får ordet. 

E: att man har två, elle… 

L: va sa du? 

E: att man har två… 

L: avbryter, om man säger såhär, eeeh, jag hade sju äpplen sånär som på två, 

hur många äpplen hade jag då? 

Läraren ger ordet till en annan elev som räcker upp handen. 

E: fem 

L: fem? 

En elev säger högt: Ah! Så nära..! 

En annan elev: ehh delat? 

En tredje säger: minus två!!? 

L: minus två ja, de bli liksom två mindre, sånär som på två bli tre gånger så 

mycke sånär som på två de bli alltså två mindre än än tre gånger så mycket. 

Flera elever säger att de inte förstår. 

L: sch! Sånär som på två de är alltså att det är två mindre. Vare nån fler fråga 

på... Vad det betyder, vad det är ni ska göra för nånting? 

Elev: är det alltid minus två? 

L: då sätter ni er och funderar tyst själv i en minut, läs igenom. 

Eleverna läser frågan och börjar småprata, sånär som på två? Jag fattar inte… 

 

Jag kan tydligt se på eleverna och höra genom deras kommentarer att de 

fortfarande inte har förstått begreppet sånär som på två. När läraren säger ”sånär 

som på två bli tre gånger så mycke sånär som på två de bli alltså två mindre än 

än tre gånger så mycket” är förklaringen rörig och otydlig. Begreppet sånär som 

på två är fortfarande inte klargjort för eleverna och trots att en elev säger högt 

att den inte förstår, väljer läraren att fortskrida utan att förklara vidare.  

 

Läraren uppmanar eleverna att prata i sina grupper, två elever diskuterar, elev 

1 och elev 2. 

E1: sex, två, sex, två 

E2: sex, fyra 

E1: den där Agnes har rullat sex och Sixten hade rullat fyra. 

L: går det bra? 

E2: Jag förstod inte riktigt frågan sånär som på två. 

E1: men för att Agnes skulle göra trippelt så många snöbollar som Sixten sånär 

som på två, så sex… sex… va hetere… sex 

E2: de ä ju tre gånger… 

E1: tre gånger sex... Så sex är tre gånger så mycket som två… och sånär som på 

två då borde det va två mer som Sixten ha gjort. 
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E2: tro vi… 

L: aa så tro ni… aaa kolla på nu då. Så vill jag att ni skriver ner hur ni tänker, 

tänk på att ni ska redovisa hur ni tänker också för ni kanske får gå fram på 

tavlan sen och förklara hur ni tänker. 

 

Läraren kommer fram till de två diskuterande eleverna och inleder med att 

fråga om det går bra. Elev 2 säger då att denne inte förstått begreppet sånär som 

på två, vilket tydligt visar sig i det efterföljande resonemanget. Trots detta gör 

inte läraren någonting för att reda ut begreppet och ge eleverna en chans att 

förstå uppgiften på ett rättvist sätt. Fokus från läraren verkar vara att eleverna 

ska skriva ner hur de tänker trots att de inte har full förståelse för begreppet 

sånär som på två och därför ej heller kan utföra ett begripligt och logiskt 

resonemang. 

 

Läraren frågar hur de kom fram till svaret samt vilken metod de använde. En 

av eleverna frågar om de skulle skriva ner de, varpå läraren svarar att de alltid 

ska skriva ner det man tänker.  

 

L: Hur kom ni fram till svaret, det är det viktiga, hur, vilken metod använder 

ni? 

E1: ska man skriva hur man tänker? 

L: ja alltid hur man tänker 

E2: jag tänker på väldigt många saker, fyrhjuling, motocross… 

E1: men, tyst nu! 

 

Här kan vi se att eleverna hamnar i en diskurs utanför ämnet när elev 2 

berättar allt denne tänker på efter lärarens uppmaning. Varför den diskursen 

inträffar uppfattar jag är för att elev 2 känner uppgivenhet och tappar 

motivation att försöka lösa uppgiften när läraren inte lyssnat och hjälpt elev 2 

att reda ut det väsentliga begreppet sånär som på 2. Elev 1 drar tillbaka elev 2 

till den matematiska diskursen och samtalet fortsätter nedan. 

 

E1: om vi dela re i fyra… 

E2: vaddå dela re i fyra? 

E1: jo men asså, om man ska skriva… 

E2: hur kan man delare i fyra? 

E1: om de ä tre gånger… om du har ett då är det tre gånger så mycket två, tre. 

E2: ja… 

E1: då har du ju delat tian i fyra.  

E2: neeeej 

E1: jo men om du delar tio i fyra 

E2: men vi kan inte ta fyra fyra gånger och tro att det ska bli jämnt tio, det 

kommer inte bli de. 

Tyst paus. 

E2: för fyra gånger fyra är 16, det är sex för mycket... 

Tyst paus. 

E1: jo jo för om du delar fyra  

E2: vi kan ju inte dela i fyra då blir ju det ett 
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E1: nej om du delar tio i fyra 

E2; tio i fyra… då blire väl ändå… va? 

E1: det går inte men tänk att du inte tar allting då. Också sparar du två och 

flyttar dom ti Sixten. 

Tyst paus. 

E2: jag är törstig 

 

Här lämnar återigen elev 2 den matematiska diskursen och hamnar i en 

diskurs utanför ämnet genom att han påpekar att han är törstig. Elev 1 dra 

liksom tidigare tillbaka elev 2 in i samtalet kring uppgiften. 

 

E1: för tänk sahär, om du delar tio i fyra och ta bort två så det blir jämnt. 

E2: men då delar du väl tio i två om du tar bort två från fyra? 

E1: men tänk dela åtta i fyra då, det bli två om du har fyra högar med två i 

varje om du har åtta kronor så ska du dela de i fyra högar… 

E2: varför skulle jag göra det? 

E1: för att du ska köpa tuggummi!! 

E2: man kan inte köpa tuggummi för en halv krona... men i iallafall jag fattar... 

åtta delat i fyra är två… 

E1: aaa också har du två kronor till som du hittar i väskan och då lägger du på 

dom på en av dom där också har du fyra helt plötsligt då har du sex i ena och 

fyra i andra. 

E2: okeeeej! Skriv upp de där ska ja skriva av de, för ja fattar inte. 

E1: jag orkar inte… 

E2: haha jag fattar inte… 

 

Återigen har den matematiska diskursen övergetts och eleverna hamnar nu i 

en diskurs utanför ämnet och uppgiften. Dessa små korta avbrott är tillsynes 

små mikropauser som åtminstone elev 2 behöver för att orka brottas med ett 

för honom obegripligt problem. De hamnar tillslut i en oväsentlig diskussion 

om pant och burkar och har nu båda övergett den matematiska diskursen om 

problemet. 

 

Vid ett annat bord sitter tre elever (som benämns som elev 3, 4 och 5) och ser 

relativt uppgivna ut.  

E3: om Anges rullat tre ggr så många som Sixten, kan man dela upp de då? 

E4: nä de kan man nog inte 

E3: de ska va tio snöbollar... 

E4: mmm… vi vet inte vad vi ska diskutera nu… 

E3: det går inte... äre Agnes som har rullat snöbollar…?(läser texten igen)… 

tillsammans… har de rullat tillsammans tio? 

 

Här kan man tydligt se att eleverna inte har förstått uppgiften och dess 

begrepp. Trots att det står tydligt att de tillsammans har rullat tio snöbollar, 

verkar detta ändå vara öppet för diskussion. Samtalet fortsätter och eleverna 

stöter på ytterligare ett svårt begrepp.  

 

E4: tio delat på fyra… nej nej nej 
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E3: vad ska man då räkna ut? 

E4: då måste man väl ta tio delat på tre typ? 

E5: de va ju de vi sa förut. 

E3: de bli ju typ tre i oändlighet… 

E4: då gör vi en liggande åtta 

E3: men de gå ju inte å räkna ut 

E4: de ä klart de gå, vi skulle inte få ett problem som vi inte kan lösa… 

E3: (läser texten) Hur många hade var och en… 

E4: vänta va? 

E3: vaddå hade var? 

E4: alltså hade var å en. 

 

Här kan man se att även begreppet var och en ställer till problem för eleverna. 

Elev 3 verkar förvånad och frågar elev 4 vad det betyder, elev 4 däremot 

verkar veta hur begreppet ska tolkas. I den fortsatta diskussionen stöter de på 

ytterligare svårigheter gällande begreppsförståelse. 

 

E4: nä det går inte… men sånär betyder de att man ska ta minus två? 

E5: de bli konstigt? 

E3: men då blire ju enkelt, då måste man ta tio minus två, åtta stopp och åtta 

delat på tre. 

 

Här ser man att begreppet sånär ställer till det. Dels är eleverna inte medvetna 

om vad det betyder och dels inte om när och var de ska subtrahera två.  

 

E3: men sånär de betyder väl minus två… alltså måste man räkna ut hur många 

Sixten har… han har en snöboll. 

E4: då har hon tre snöbollar… ooo oooo fyra plus fyra plus fyra, tre gånger 

fyra de ä tolv, minus två det bli tio… så alltså 

E3: hon fyra och han åtta 

E4: elle så äre tvärtom eftersom hon hade rullat mer… vad sägs om det! 

E3: sa inte jag de rå? 

E4: näe, jag funderar… Tre gånger fyra ä tolv och tolv minus två är tio, vilket 

geni jag ä 

E3: har vi löst uppgiften i så fall hur? 

E4: mmm vi tar tre gånger fyra! 

E3: hur många har var och en rullat? Vad betyder det? Alltså blir det åtta till hon 

och fyra till han? Nä jag börjar rita istället… 

 

Här kan vi se hur elev 3 stöter på ytterligare ett begrepp den inte förstår var och 

en, eleven tappar här allt fokus på den matematiska uppgiften och börjar rita 

istället. Efter någon minut hamnar elev 3 i en diskurs utanför ämnet 

tillsammans med elev 5, samtidigt som elev 4 försöker dra tillbaka sina 

gruppmedlemmar till uppgiften.  

 

E5: kan det inte va fredag bara… 

E3: så nu ha jag rita en mask… 

E4: det bli fyra och sex, för… 
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E5: du cyklar du hem idag? 

E3: mm 

E5: då kan jag cykla med dig… 

E4: Sixten måste ha rullat två och Agnes måste ha rullat åtta. 

E5: jag kan cykla vägen där du bor. 

E3: va? De blir tre komma två  

E4: men om man tar bort två snöbollar från Agnes… men då blir de ju dubbelt 

så mycke… så däfö måste han ha rulla två och hon åtta fö då blire ju att hon ha 

tre gånger så mycke…  

E5: fast äre tre gånger så många minus två? 

E3: jag ritar en till mask… 

E5: jag ritar en hip hop mask… 

 

Anmärkningsvärt är ändå hur elev 4 fortsätter att på egen hand brottas med 

uppgiften. Dock visar elev 3 att denne vill lösa uppgiften när han fortsätter 

inflika svarsalternativ till elev 4 innan elev 3 återigen tappar fokus och hamnar 

utanför matematiken när han istället bestämmer sig för att rita en mask till.  

 

Läraren avbryter diskussionen och får fyra grupper komma fram till tavlan en 

och en och redovisa sina svar och tillvägagångssätt. 

Representant från grupp 1. 

En elev går fram till tavlan och skriver: 

9+3 = 12 

12-2 = 10 

 Samtidigt berättar hon: ”vi räknade så att det blev två mer än tio så 9+3 = 12 

sen 12-2 = 10 och då plockade Agnes nio och Sixten tre. 

L: Kan du förklara hur hur… hur ni tänker då? Varför fick ni nio och tre?  

Elev: För att det blir två mer än tio. 

L: Ni tänkte att ni måste ha två mer än tio? 

Elev: eftersom det var minus två. 

L: okej… ehhh, ja vi stannar där. 

 

Tydligt är att denna grupp ej har förstått begreppet sånär som på två samt var 

och när man ska subtrahera. De verkar ha förstått begreppet tillsammans och tre 

gånger så mycket vilket de visar genom att ha kvar den givna summan tio och 

att de har räknat 3x3, vilket är nio, det vill säga tre gånger mer. 

 

Läraren kallar upp representant för grupp 2 där en elev skriver på tavlan: 

3x4 = 12 

12-2 = 10 

”Först tog vi tre gånger fyra och det är tolv. Vi tänkte att det skulle vara två 

mer än tio. Sen tog vi tolv minus två, och det är tio.” Eleven kommer inte ihåg 

hur gruppen fick fram att Agnes hade gjort 6 snöbollar och Sixten 4, men det är 

svaret som ges från den gruppen. Läraren frågade hur de kom fram till svaret, 

varpå eleven svarar ”vi kom fram till att Sixten måste ha rullat 4 snöbollar och 

Agnes dubbelt och minus två och det blir tio”. 

L: mm okej vi stannar där.  
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Denna elevgrupp har precis som gruppen innan, inte förstått begreppet sånär 

som på 2, när och var man ska subtrahera. Vidare verkar elevgruppen ej heller 

förstått begreppen dubbelt och tre gånger så många, eftersom dessa begrepp 

varken är förklarade eller i särhållna. Dock verkar de har förankrat begreppet 

tillsammans, då de helt fokuserat vi att ”det ska bli 10.” 

 

Läraren kallar upp representant för grupp 3 där en elev skriver på tavlan: 

10/4 

6+4 = 10 

2x3 = 6  

”Vi utgick från att det var tio snöbollar eftersom det stod på pappret. Sen tog 

vi tio delat i fyra. Sex plus fyra är tio och vi kom på att sex är trippelt så mycket 

som två och det skulle det vara så som två och vi tror att Agnes har 6 snöbollar 

för det skulle vara trippelt så många, för två gånger tre är sex och då var det 

fyra som fattades.  

L: okej 

 

I denna grupp kan vi se att de ej förstår begreppet sånär som på två. Dels uttalar 

eleven inte begreppet korrekt och dels vet de inte var och när de ska 

subtrahera. Trots att gruppen påpekar flera gånger att Agnes har trippelt så 

många som Sixten, får de ändå fram ett svar som inte är det. Det är dock 

tydligt att de förstår begreppet men väljer att låsa fast sig vid summan tio för 

att komma fram till en uträkning med den angivna summan. Märkligt att 

medvetenheten och reflektionsförmågan inte är högre och att de upptäcker de 

ohållbara i sin uträkning. 

 

Läraren kallar upp representant för grupp 4 där en elev skriver på tavlan: 

3x3 = 9 

9-2 = 7 

7+3 = 10 

”Vi tog, vi gissade från början och tog ett och så, men vi kom fram till att det 

var tre gånger tre och det är nio, och sen vare nio minus två är sju och sen sju 

plus tre är tio. Sixten gjorde tre och Agnes gjorde sju.” 

L: Varför blir det sådär då? För att? Vi har flera olika svar här, hur ska vi veta 

vad som är rätt svar?  

 

Läraren går igenom och förklarar nu på ett tillsynes rörigt vis för eleverna att 

hur man kan göra, vilken metod man kan använda och som passar bäst i detta 

fall. Läraren menar att rita och gissa samt göra en tabell fungerar bra vid denna 

problemlösning. Dock uppfattar jag att eleverna, trots att läraren nu är tydlig, 

ändå inte hänger med. Läraren frågar ut i klassen om det finns någon 

ytterligare metod hon kan använda och svarar själv när alla är fortsatt tysta, att 

hon skulle kunna göra en ekvation. Istället för att göra gubbar och rita skulle 

hon kunna ge Sixten en bokstav. En elev föreslår S eftersom han heter Sixten, 

men läraren säger att de ska använda X eftersom man brukar göra det. 

Eleverna ser än mer förvirrade ut nu. Läraren ritar upp x+3x-2 = 10 och säger 

”det här har ju inte vi pratat om, hur man gör ekvationer, men jag kan alltså 

lösa det med en ekvation. Och när jag räknar med en ekvation så sätter jag ett 
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X när jag inte vet vad det är. Ett X eller ett Y eller A”. Nu går läraren igenom 

vad sånär som på två betyder och säger att det blir mindre i svaret och inte 

mindre hela tiden. Ingen av eleverna ger någon respons till läraren när hon 

frågar om någon har någon fundering. Uppenbart anser jag att ingen av 

eleverna längre hänger med utan mest verkar intresserade av att sluta 

lektionen då de tydligt visar att de är trötta. Läraren uppmanar eleverna att 

rita och inte fastna i siffror för att de ska kunna se det de ska göra.  

 

Efter lektionen frågar jag 16 elever en och en vad som var svårt med det de 

nyss fick göra. 16 elever svarar att det svåraste var sånär som på två, 12 av 

eleverna tyckte det var svårt att veta vilka tal man skulle använda för att 

kunna göra uträkningen och 6 av dem tycker också att det var svårt att veta 

vilket räknesätt de skulle använda.  

  

 

5.1 Skillnaden 

Den första skillnaden läraren gör är att hon under lektion två inte delar ut 

uppgiften så eleverna kan följa med i texten när hon går igenom den. Den 

andra skillnaden läraren gör är att hon vid lektionens slut går igenom 

uppgiften på tavlan med eleverna, där hon under lektion ett pedagogiskt ritar 

upp gubbar och förklarar med ord och bild lösningen på uppgiften. Under 

lektion två hoppar hon helt sonika över detta och ritar upp en ekvation istället 

trots att de inte tidigare berört ekvationer. 

 

 Varken under lektion 1 eller lektion 2 reder läraren ut begreppen tydligt för att 

underlätta för eleverna, i synnerhet gällande begreppet sånär som på två. 

 

 

Dag 7, observationstillfälle 2.1 

Pratmattelektion, klass 5.2, 19 elever närvarande. 

 

Läraren introducerar uppgiften ”vinklar” och läser uppgiften högt för hela 

klassen utan att eleverna har fått uppgiften och kan därför ej följa med i texten. 

Läraren uppmanar eleverna att ställa frågor om det är något de inte förstår 

samt att vara tydliga i sin skriftliga redovisning i lösningen av uppgiften. 

Vidare uppmanar hon eleverna att prata med varandra, ge varandra tips, idéer 

och att de ska argumentera för sin sak. Hon avslutar med att fråga om det var 

någonting eleverna inte förstod som de behöver ha hjälp med innan de startar. 

En elev räcker upp handen och får ordet:  

E: Det här sånär betyder det, va betyder det? Är de såhär minus? 

L: aaa det betyder samma sak fortfarande, det betyder alltså att, vi har, jag har 

lika mycket pengar som du sånär som på fem kronor. Då har jag fem kronor 

mindre än vad du har.  

 

Läraren frågar klassen vad man behöver veta för att kunna lösa uppgiften med 

vinklar och trianglar. En elev säger att hon inte kommer ihåg vad uppgiften 

var. Läraren frågar då vad man måste veta för att kunna räkna ut en vinkel i en 
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triangel ”om man ska räkna ut vinklarna, hur stora vinklarna är vad måste 

man veta för att man ska kunna räkna ut hur stora vinklarna är, som alla måste 

veta.” En elev svarar vinkelsumman, vilket läraren svarar är riktigt. Läraren 

skriver upp på tavlan att vinkelsumman i en triangel är 180°. 

Läraren delar ut uppgiften i pappersform och säger att de får börja diskutera 

direkt idag. 

 

Två elever läser tillsammans genom uppgiften och börjar diskutera. 

E1: då kan man ta 180 minus 35 som bli 145. 

E2: aaa men då vänta… man måste ju… aa de kan man göra och sen… 

E1: då tänker ja typ att 145 delat i två eller tre? För tre så äre ju lite mer på ena 

sidan än den andra. 

E2: aaa, B är dubbelt så stor som vinkel C, sånär som på 5… då blire väl 

dubbelt och minus fem eller? Amen vi tar 180 minus 35 asså aa, ja de bli 145 å 

sen då vet vi väl hur... 

E1: då vet vi hur mycke dom där två (b+c) är tillsammans 

E2: aaa å sen då kanske vi ska dela de på två? Fast de kanske inte går? 

E1: om man delare i två får dom lika mycke, delare i tre så får en lite mer 

E2: just de för B är ju dubbelt så stor... men vänta… äääh, man kanske.. 

E1: jag tror faktiskt att det ska vara 145 delat i tre 

E2: ja, de ja… elle, men vi provar… men de går inte, elle jag vet inte ens om jag 

räknat rätt... men de bli inte jämnt… men... asså… åh jag orkar inte.  

Eleverna hamnar i en diskussion utanför ämnet i ca 2 minuter innan den ena 

eleven drar in dem på matematikbanan igen. 

E2: äää man kanske… om man … asså nä jag vet inte… men om man typ 

räknar… hundr… nää asså… om man kanske typ kan räkna upp på nåt sätt, 

asså från 35 sen tar man… nä de kan man inte heller. 

 

Läraren kommer och frågar hur det går för eleverna 

E1: vi funderar om vi ska ta dela i tre eller två, jag tror att de är tre för b ska va 

dubbelt så stor… så plussar man ihop två så blir den dubbelt så stor som den 

andra… 

L: det är sånär som ställer till det när man räknar… det är därför det inte går 

jämt ut. 

E2: kan man ta minus fem nu då? 

L: tanken är helt rätt att dela på tre men hur ska ni få till det? 

E2: att man... äää, men ja vet inte… 

L: kommer ni ihåg alla strategierna vi pratat om? 

E2: aa men… 

L: vad har vi för strategier man kan använda då? 

E2: en typ tabell?  

L: jaa, finns det fler? 

E1: diagram 

L: ja fast det kan bli lite krångligt just här… finns det någon annan metod? Ni 

är helt inne på rätt väg, fortsätt fundera på hur ni ska få ihop det…  

E2: okej…  

L: Jag tror ni pratar sämre när jag är med, så jag går… Läraren går. 
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Läraren lämnar eleverna utan att svara på frågan om när de ska subtrahera 

fem. Eleverna fortsätter dock att diskutera med varandra. 

 

E2: Ska vi prova å rita? 

E1: ska vi rita 145 prickar elle? 

E2: nä men tior? Ska vi prova tio elle? Hon hade ju typ 35, då måste de va en 

halv.  

E1: jag delar in de i fem så det kan gå jämt ut… för de gö ju inte tio…  

E2: jag har rita 14 tior och en halv som är fem. B ska vara dubbelt så stor som C 

sånär som på fem alltså minus fem… 

E1: varje min är fem och nu har jag gjort så det är 145, nu måste jag dela upp 

de dära...  

E2: Jag stoppar ner mina i tre högar... det blir 50… å 50 ååå 45… de ä 95 

tillsammans… dubbelt så mycke… nä… 50 å 95… de borde va 100 eftersom de 

ska va dubbelt… de saknas fem… 

E1: gu va mycke streck du ha... ja dra streck sahära… 

E2: Vad betyder sånär som på fem? Minus fem va? Vart ska ja ta minus fem? 

E1: De ska va fem mindre. 

E2: va? Elle? Va? A va ju 35, B 50 och C 45?  

E1: Båda vart 45 för mig. Varför delar upp i tre högar när det bara är två 

vinklar? 

E2: ja vet inte… Men det va ju dubbelt så mycket i en... B är 95 och C är 50. 

 

Läraren bryter och frågar eleverna vilka olika metoder eleverna har använt sig 

av. Två elever från olika grupper svarar att de har använt strategin att pröva 

sig fram respektive tabell. Läraren frågar en elev hur de har löst uppgiften. 

 

L: hur har ni gjort? 

E: jag börja med C är 40 och B ä 80 och de ä 120, minus 5 de ä 115. Sen  

L: varför minus 5? 

E: sånär som på 5 

L: vart ska vi ta sånär som på fem? 

E: 80 minus fem 

L: ja, där ska det vara sånär som på fem 

E: sen tog jag 45 på C  

L: varför tog du 45 där? Du provade fram. 

E: det känns rimligt 

L: ja precis, att pröva sig fram är bra om det är rimligt 

E: två gånger 45 minus fem, de ä 100 och plussa ihop det, 130 sen tog jag 50 på 

C och 100 på B det blir 145. 

L: då kom du fram till att den är 50 och den här är 95. En jättebra metod, du 

har ökat med fem på varje. 

 

Här kan vi se att eleven inte har riktigt förstått begreppet sånär som på fem, 

förvisso verkar han veta att han ska subtrahera fem, men inte var eller när. 

 

Sex olika grupper redovisar att de använt sig av metoderna ritat, prövat och 

använt tabell.  
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L: skrev ni upp det ni prövade? Allt ni tänker och prövar ska ni skriva ner så ni 

inte tappar bort er. Tabell måste man skriva ner när man prövar. Är det svårt 

med sånär som? 

E: svårt att veta vilken man ska ta. 

Här berör läraren för första gången svårigheten med begreppet sånär som och 

får svar att det varit svårt. Någon vidare genomgång och utredande av 

begreppet görs inte, däremot påpekar läraren att det är viktigt att eleverna 

läser genom uppgiften noga och flera gånger. Min tanke är att det inte spelar 

någon roll hur många gånger eleverna läser uppgiften om de inte förstår 

begrepp som är avgörande för att kunna lösa uppgiften. 

 

 

Dag 7, observationstillfälle 2.2 

Pratmattelektion, klass 5.1, 21 elever närvarande. 

 

Läraren börjar lektionen med att fråga eleverna om vilka olika strategier man 

kan använda sig av för att lösa matematiska problem. Eleverna föreslår att man 

kan rita, göra en tabell, pröva sig fram och göra en uppställning. Läraren 

menar då att om man har kommit så långt att det räcker med en uträkning, är 

det inget matematiskt problem utan en rutinuppgift. 

Läraren säger till eleverna att sätta sig i samma grupper som senast och att 

ALLA i gruppen ska kunna redovisa uppgiften, att eleverna måste prata med 

varandra och komma fram till saker gemensamt. Läraren går igenom 

problemet och läser uppgiften högt i klassen, dock har inte eleverna fått 

uppgiften på papper och kan därför ej heller följa med. Läraren uppmanar 

eleverna att fråga om det är något de inte förstår. Flera elever efterfrågar 

uppgiften och läraren säger att de ska få uppgiften sen. En elev säger högt; 

 

E: vaddå sånär? 

E2: men de va ju minus… 

L: räck upp handen om ni har frågor  

E: sånär som på fem då äre fem minus? 

L: det är fem mindre, fem mindre än dubbelt. Någon fler fråga på texten? 

När ingen svarar delar läraren ut problemet i pappersform. 

 

Två elever diskuterar efter att ha läst igenom uppgiften. 

E1: det ska alltid vara 180 i en vinkel så vi utgår från att är 35 

E2: så 180 minus 35? 

E1: vi testa oss fram 

E2: det är 145, sen då 

E1: 145 minus fem? är lika med 140, delat på två? 

E2: ja, sen delar vi på tre eftersom han hade dubbelt så mycket, annars blire 

lika mycket om det är delat på två 

E1: okej, 140 delat på tre. 

 

Eleverna har kommit fram till hur de ska dela för att få fram att en har dubbelt 

så mycket som den andra dvs. att dela på tre, däremot har de inte förstått hur 

och när de ska subtrahera fem i begreppet sånär som på fem. 
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E2: de går inte.. 

E1: sex och rest två? 

E2: då måste vi ta 46 gånger tre och kontrollräkna 

E1: mm 

E2: det blir fel… det blir bara 138 

E1: men plus resten 

E2: du är ett geni! Det blir 140 

E1: då stämmer det 

E2: hur stor är vinklar b och c 

E1: c är 46 och b är 138, eller om c är 48…  

E2: vinkel a är 35, 145 blir kvar minus fem, delat på tre är 46… då är b 140 och c 

46, eller… ja vinkel c är 46… och vinkel b 140 

E1: nu är vi klar! 

E2: vi kollar så alla vinklar är 180 tillsammans 

E1: 140 plus 46 är 186. 

E2: men 46 gånger två är ju 92 

E1: ska vi räkna ihop nu 

E2: 92 plus 35 plus 46… det blir inte 180... nej nej nej… 173 

E1: nä nu orka inte jag… jag ska leta efter mitt sudd 

 

Här tar eleverna en kort paus och letar efter suddet elev 1 har tappat, därefter 

följer en kortare pratstund utanför ämnet om ett annat sudd elev 1 har hemma. 

Efter ca 2 minuter drar elev 2 dem tillbaka till uppgiften. 

 

E2: vi testar med en tabell 

Läser uppgiften igen 

E2: sånär som på fem… vi börjar om nu… 

E1: Du kan ju inte ba gö allt utan mig… ska vi gö en tabell? Vänta. 

E2: 145 delat på tre, det blir... tre i 25… det får plats sju gånger 

E1: åtta gånger! 

E2: ja, till och med de. 48 gånger tre… dubbelt och bla bla bla 

E1: men förklara för jag vet inte... hjälp mig då. Varför gånger tre? 

E2: dubbelt och en gång. 

E1: jaaa  

E2: då måste vi... gud va bra nu blev det ingen rest... 144... delat på tre… 48… 

nä det skulle va 145… då blire rest 1... 

E1: allt ä ju fel... vad ska vi göra nu? 

E2: nu rå…  

E1: kan vi ta 145 delat på två? 

E2: då blire inte dubbelt så mycket 

E1: ska vi ta 145 gånger två? 

E2: vinkel c är 48, 145 minus 48 så får vi svaret. 

E1: 48 gånger två, men nu orkar inte jag räkna. 

E2: 96, vi måste räkna ihop allt och kontrollräkna, det blir 179… sånär som på 

fem då den har vi inte gjort… 

E1: nä nu orkar inte jag. 
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Återigen hamnar de i en diskussion utanför ämnet där elev 1 är drivande och 

uppenbarligen den som inte orkar hålla kvar fokus på uppgiften.  

 

Läraren avbryter lektionen  

L: Många av er har börjat 180 minus 35, varför gör vi så?  

E: Vi räknar bort A. 180 för att det är vinkelsumman i en triangel.  

L: Nästan alla har tagit 145 delat på tre, varför? 

E: för den ena är dubbel, men det blev inte jämt. 48 och rest 1 (delar 48 på 3 rest 

1 är en tredjedel) 

L: vad gör vi nu 

E: vi bytte till tabell, B på ena och C på andra. B skrev vi 100 och 45 på C, men 

45 plus 45 blir 90 så det stämde inte. 

L: nä för?  

E: sen gjorde vi 95 på C och 50 på B och 50 plus 50 blir hundra och minus fem. 

och de ä 180 tillsammans. 

L: att pröva sig fram är jättebra, men ni måste skriva ner det ni prövar, det kan 

ju va en hjälp när ni ska pröva nåt annat. Även om de första tankarna är fel. 

Om man prövar sig fram i en tabell får man struktur som är lättare att se. 

Nån som gjorde på annat vis? 

E: vi ritade upp 14 tior och en femma och la de i tre hinkar för det blir 145. Sen 

så la vi ner dom i varsin. I en vart det 50 och i de två andra skulle det vara 

dubbelt fast fem mindre så dåskulle det bli 95 och de vart det. 

L: var det nån som tittade tillbaka på snöbollsproblemet? 

Ingen svarar. 

Läraren avslutar lektionen utan att ha någon vidare genomgång och samlar in 

pratmatteböckerna. 

 

 

5.1.1 Skillnaden 

Skillnaden läraren gör mellan dessa två lektioner är att hon vid första lektionen 

går igenom vinkelsumman i en triangel och skriver upp det på tavlan vid 

lektionens start, detta gör hon vid slutskedets genomgång i lektion två istället. 

Vidare frågar läraren vid lektionsstart till lektion två, vilka olika strategier man 

kan använda, vilket hon gör i slutskedet av lektion ett. I slutskedet av lektion 

två frågar läraren dessutom om någon elev kopplade denna uppgift till 

snöbollsproblemet de arbetade med förra pratmattelektionen, vilket hon inte 

nämner alls under lektion ett. 

 

 

5.2 Intervju med läraren 

Jag lade upp intervjun som ett samtal med semistrukturerade frågor, för att få 

en avslappnad samtalsmiljö där den intervjuade läraren kunde känna sig lugn 

och trygg. Ett urval har skett av frågor och svar ur intervjun för att tydliggöra 

för läsaren samt studiens syfte. Relevanta frågor och svar för denna studie 

presenteras nedan. Frågor och svar finns i sin helhet under bilaga 2, de 
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tillkomna frågorna under intervjun är markerade i kursivstil för att tydliggöra 

för läsaren. 

 

Hur fungerar matematiklyftet? 

I Matematiklyftet träffas de en gång varje vecka, åtta olika pedagoger från fyra 

olika skolor i åk 5 och 6. Varannan gång läser de olika uppgifter och/eller 

forskningsartiklar som de diskuterar och planerar en lektion utefter det. 

Varannan gång ska de ha genomfört en lektion som de berättar om och jämför 

elevernas resultat och vad pedagogens upplevt med varandra. 

 

Har matematiklyftet varit ett bra hjälpmedel i din undervisning för 

eleverna? I så fall hur? 

Läraren känner att hon genom deltagande i matematiklyftet använder sig mer 

av problemlösningsarbete i klassrummet och i synnerhet vid start av nya 

områden. 

 

Hur ser du på det matematiska samtalet i klassrummet, använder eleverna 

korrekt språk?  

Läraren tycker inte att eleverna använder korrekt språk i klassrummet under 

matematiklektionerna. Dock anser hon att det är viktigt att lära sig rätt 

terminologi för att kunna räkna och förstå bättre. 

 

Använder du ett korrekt språk i din undervisning? 

Läraren tycker att hon försöker använda korrekt språk i klassrummet. Hon 

upplever att hon ändrar sig, använder språk av första och andra ordningen 

parallellt. Ibland glömmer hon att använda korrekta termer och ibland tror 

hon inte att eleverna förstår om hon bara använder korrekta. Hon tycker att 

det bästa är att använda det vardagliga sist och först det mer formella språket 

för bästa inlärning.  

 

Hur introducerar du matematiska begrepp i klassrummet? 

Läraren berättar att hon använder olika tillvägagångssätt beroende på 

begrepp. Gällande bråkområdet så jobbade de mycket med praktisk 

matematik. I övrigt arbetar hon med problemlösning och pratmatte där 

omfattande och svåra begrepp behöver mycket samtal och diskussioner. När 

de arbetade med geometri skapade de en lista över begrepp de ska kunna, som 

glosor vilka de också hade begreppsförhör på.  

 

Anser du att eleverna behärskar det matematiska språk som förväntas av de i 

den årskurs de går? 

I stort sett tycker hon det, några få elever avviker men av dessa kan man inte 

förvänta sig mer av eftersom problemet ligger på individnivå med olika 

svårigheter.  

För de andra anser hon att formella begrepp som addition, differens etc. inte är 

förankrade hos eleverna och känner att hon pratat för lite och behöver bättra 

sig. 
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Hur arbetar du för att utveckla användningen och förståelsen av de 

matematiska begreppen under dina lektioner? 

Tidigare anser hon att hon var mer låst vid en lärobok men är nu medveten, 

tryggare och använder löst material för att få en röd tråd i samarbete med 

läroboken. Vidare arbetar hon med begrepp som läxa i form av glosor eller att 

eleverna får i uppgift att beskriva bilder där de ska använda rätt termer. Hon 

låter även eleverna göra egna problem med lösningar som hon använder till 

läxa vilket får eleverna att anstränga sig mer.  

 

Hur arbetar du förebyggande för att inte svårigheter i text och diskussioner 

ska uppkomma? 

Läraren upplever detta som en svår fråga och menar att man måste gå igenom 

uppgiften noga. Hon tar snöbollsuppgiften som ett exempel, att man läser 

igenom tillsammans och låter eleverna ställa frågor. Hon säger att om eleven 

fastnar i orden när de har pratmatte, bli diskussionen eleverna mellan 

betydelselös. Hon säger också att man kan göra ett liknande men enklare 

problem först, så de kommer in i tänket och vet vad orden betyder. 

 

Tar eleverna bra ansvar över sitt eget arbetssätt och lärande? 

Det är olika i olika grupper och olika elever. Dock anser hon att eleverna är 

dåliga på att ställa frågor trots att de inte förstår. I början av pratmatten var de 

bättre på att ställa frågor än de är nu och hon har ingen aning om varför det är 

så. Ibland känner hon att eleverna vill göra saker på egen hand, de frågar inte 

och vill inte diskutera så mycket trots att de ska jobba två och två. Då fallerar 

lite syftet med pratmatten då utbytet av varandras tankar faller bort.  

 

Hamnar eleverna i diskussioner utanför ämnet? Vad tror du det beror på? 

De gör det nog oftare än vad hon uppfattar, men det beror nog på att 

uppgiften är för svår och passen är långa. Men när de är ute långa stunder i 

tanken måste man fånga in dem, menar hon. 

 

Hur nyttjar du faktumet att du har två klasser parallellt i din undervisning? 

Det är mindre planering där tyvärr första lektionen blir alltid sämre.  

 

Hur korrigerar och underlättar du din undervisning för att undvika 

matematiska svårigheter för eleverna? 

Hon menar att hon i vissa fall ändrar ordningen på lektionsinnehållet för att få 

en bättre röd tråd. 

 

Brukar du ofta korrigera din undervisning till lektion två? 

Inga stora korrigeringar, utan ordningen på lektionen eller ställa frågor på 

andra sätt. Hon har som minst 20 min att reflektera mellan lektionerna men 

menar att hon märker ganska på en gång under lektionerna om något inte 

funkar. 

 

Hur länge har du använt pratmattelektioner i din undervisning? 
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Detta läsår med dessa elever. Men har använt schemalagt pratmatte i 10 års 

tid. Har fått en bättre strategi och ide för upplägg genom matematiklyftet, 

speciellt gällande problemlösning. Hon tycker kvalitén har höjts. 

 

Vilket fokus anser du att dina pratmattelektioner har?  

De är olika på olika lektioner, ibland kan det vara att hitta den strategi som är 

mest effektiv för den aktuella uppgiften. Ibland kan fokus ligga på den 

skriftliga kommunikationen, men hon utgår alltid från en 

problemlösningsuppgift. Framförallt i genomgången efteråt tycker hon att hon 

kan bestämma fokus och styra in eleverna dit hon vill. 

 

Anser du att pratmattelektionerna är givande för eleverna? 

På vilket vis? 

Läraren anser att eleverna har fått en ökad medvetenhet i vad som krävs av 

dem, kunskapskravsmässigt. De har fått en större medvetenhet i val av strategi 

till att lösa olika uppgifter. 

 

För alla? 

Inte i den här formen då det är helklass. För vissa är uppgifterna för svåra. 

 

Kan du inte anpassa uppgiften eller göra gruppindelning efter kunskapsnivån? 

Läraren menar att hon skulle behöva göra anpassade uppgifter, men att det 

inte passar för alla med det upplägg hon använder sig av nu.  

 

Finns det inte olika steg i uppgifterna från skolverkets matematiklyft? 

Läraren förklarar att det finns ett steg enklare, men att de i gruppen bestämt att 

de skulle köra samma steg på alla för att ha någonting att jämföra med. Hon 

påpekar dock att det kan bli fel för eleverna eftersom hon gör en sak för 

mattelyftet vilket ibland ger att hon då tappar jag elever. Detta menar läraren, 

är någonting hon känner sig kluven i. 

 

 

5.2.1 Lärarens bakgrund 

Läraren i de observerade klasserna är en 39 årig kvinna som är utbildad 

Ma/NO-lärare i årskurs 1-7 och har arbetat i 17 år som undervisande lärare i 

dessa ämnen. Vidare är hon utbildad i dyskalkyliutredning. Hon har arbetat 

på fyra olika skolor och undervisat i årskurs 1-9. Den nuvarande tjänsten har 

hon haft i två år och de har tillsammans arbetat med pratmatte under detta 

läsår. Läraren har tio års erfarenhet av att arbeta med pratmatte. 
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 6 Diskussion 
Att lära sig matematik kan vara en stor svårighet för vissa och kan kräva att 

man både förstår sig på lärandeteorier samt forskning om matematikens 

inlärning. Vi lär i samspel med andra, där språket är ett av många verktyg för 

sitt lärande. Enligt läroplanen ska elever i årskurs 6 ges möjligheter att 

formulera och lösa problem, välja rätt strategi, använda och analysera 

matematiska begrepp och samband samt kunna föra och följa matematiska 

resonemang. Eftersom matematiken är ett eget språk måste elever bygga upp 

medvetenhet och en god begreppsgrund. Genom att matematiken är abstrakt 

krävs det en utvecklad begreppsförståelse för att bygga upp denna grund, för 

att eleverna ska kunna få de förutsättningar som läroplanen beskriver. Den 

effektiva vägen till god begreppsutveckling är enligt forskning att samtala om 

och kring matematiken. Enligt undersökningar i svenska skolors matematik, 

visar både TIMSS (2011) och PISA (2012) att svenska elevers matematiska 

kunskaper har en nedåtgående trend. Genom dessa undersökningar kan den 

svenska skolan upptäcka sitt eget systems svaga och starka sidor, vilket kan 

leda till en förbättrad skola. En åtgärd gjord av skolverket för att förändra den 

nedåtgående trenden i matematik, är skolverkets satsning med 

matematiklyftet.  

 

I min undersökning har jag upptäckt att eleverna inte har den utvecklade 

begreppsförståelse de behöver för att kunna bygga upp sitt matematiska språk 

och sin förståelse. Både Johansen Højnes (2000), Riesbeck (2008), Löwing 

(2008), Stendrup (2001) och Grevholm (2012) menar att den matematiska 

diskursen är av stor betydelse när eleverna ska utveckla det matematiska 

språket och då framledes, förståelsen för ämnet. Dock tror jag inte att deras 

uttalande är tänkt att gälla när läraren inte reder ut begrepp för eleverna, vilket 

jag funnit i min undersökning. Johnsen Høines (2000) menar också att eftersom 

matematikspråket är specifikt, ska inte barn undanhållas de adekvata 

begreppen, vilket även Löwing (2008) belyser vikten av och tillägger att det 

även måste vara ett förståeligt språk som används. Vidare menar Löwing att för 

att grupparbete och kommunikation mellan elever ska fungera som 

meningsfull och givande, är det viktigt att alla elever har ett språk som tillåter 

en samverkan där alla kan delta och har utbyte av kommunikationen. Just 

detta med att det ska vara ett förståeligt språk som används, kräver att 

pedagogen reder ut begreppen tydligt. McIntosh (2008) menar att fel som beror 

på dålig begreppsförståelse sällan är slumpartade utan beror på otillräcklig 

undervisning. Dessa är även ett resultat av att eleven försökt förstå och 

använda fel strategi och logik i situationen. Min undersökning visar att det är 

just här bristerna finns, läraren reder inte ut begreppen tillräckligt för eleverna. 

 

Min uppfattning efter den första observationen dag ett, var att det fanns fler 

begrepp som inte eleverna förstod och/eller var förankrade än vad läraren 

ansåg. Dessa var tre gånger så många, sånär som på två, var och en och det 



  

 

40 
 

tillsynes enkla begreppet tillsammans. Begreppet sånär som på två blir varken 

under lektion ett eller lektion två helt och tydligt utrett för eleverna. Trots att 

läraren gör en genomgång i början av båda lektionerna, är det uppenbart att 

den ej är tillräcklig. Under den första lektionen frågar dessutom en elev ”är det 

som att man delar på två då för annars ta man ju bort två?” varpå läraren säger 

till eleven att diskutera med sin gruppkamrat eftersom hon inte tänker tala om 

det. Det uttalandet känns väldigt märkligt, för hur ska man kunna lösa ett 

problem om man inte förstår innebörden av det? Detta upprepas i en liknande 

händelse under lektion 1.2 då flera elever säger att de inte förstår begreppet 

sånär som på två, men istället för att reda ut begreppet hyssjar läraren och säger 

att de ska fundera själva i en minut. De svar läraren ger kan vara en 

bidragande orsak till att eleverna ställer så fattigt med frågor, trots att de inte 

förstår vissa saker i uppgifterna. För varför ska de fråga på sådant som de inte 

förstår om de ändå inte får något svar som hjälper dem? När jag intervjuade 

läraren och frågade om hon tyckte att eleverna tar bra ansvar över sitt eget 

lärande, svarade läraren att hon anser att eleverna är för dåliga på att ställa 

frågor trots att de inte förstår och menar att syftet med pratmattelektionerna 

till viss del fallerar då. Mina observationer i kombination med lärarens svar ger 

mig anledning att tro att läraren inte är medveten om hur hon bemöter 

elevfrågorna. 

 

Just begreppet sånär som på två var ett begrepp som ställde till det för samtliga 

elevgrupper under den första observationsdagen. Även om eleverna kommer 

fram till att begreppet betyder att de ska subtrahera två, är de genomgående 

ovetande om var och när subtraktionen ska utföras. Anledningen till detta 

anser jag är att begreppet inte är tillräckligt exemplifierat och utrett av läraren 

för att eleverna ska förstå till fullo vad det betyder i sammanhanget. Detta 

leder till att begreppet inte existerar inom barnets proximala utvecklingszon, 

som Vygotskji beskriver, utan glappet blir för stort för att barnet ska kunna 

tillgodose sig det nya begreppet. Då inget uppföljande utredande av begreppet 

sker, blir det kvar utanför barnets överlappningsområde och ingen 

kunskapsutveckling sker. Johansen Højnes (2000), Grevholm (2012), Häggblom 

(2013) och Riesbeck (2008) menar alla att begreppsutvecklingen, den 

matematiska medvetenheten och förståelsen för ämnet kräver att läraren är 

tydlig i sin kommunikation, vilket här inte sker. Denna diskurs fungerar 

således inte utvecklande för eleverna. Vidare menar Riesbeck (2008) att det är i 

samtalen vi klargör språkliga övergångar. Man måste vara förtrogen med 

matematiska idéer för att kunna tänka matematiskt och argumentera för ett 

sakförhållande eller en omständighet i utforskandet av ett problem. Detta har 

inte läraren lyckats med gällande begreppet sånär. 

 

Det andra begreppet som ställer till det för eleverna är tre gånger så mycket. 

Vissa elever ändrade begreppet till tre gånger det dubbla, vilket är sex gånger 

mer istället för tre. I ett annat fall tolkas tre gånger mer som tre mer, vilket ger en 

differens på sex. I de flesta fall i min undersökning överges helt sonika tre 

gånger mer till fördel för sånär som på två och faktumet att de har gjort tio 

snöbollar tillsammans. Anledningen till detta kan vara att kombinationen av 

flera svåra begrepp gör att eleverna måste, för att mäkta med uppgiften, välja 
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bort något. Då begreppet sånär som på två varit uttryckt som något nytt och 

viktigt från lektionsstart trots att det inte är till fullo förklarat, tror jag är 

anledningen till eleverna väljer att fokusera på detta begrepp. Enligt min 

uppfattning är det snarare en vilja och engagemang från elevernas sida som 

gör att de håller fast vid sånär som på två, trots att de inte förstår begreppet, 

snarare än en ovilja att lösa uppgiften efter bästa förmåga när de släpper 

begreppet tre gånger mer.  

 

Endast en elevgrupp hade problem med begreppet var och en och det visar sig 

under den första observationsdagen i lektion 1.2. En av eleverna frågar de 

andra i sin grupp efter att de har jobbat med uppgiften ca 20 minuter när han 

återigen läser igenom uppgiften, vad var och en betyder. Hans bordskamrat 

svarar ”alltså hade var och en”. Den ofullständiga förklaringen gör sig påmind 

efter en stund när samma elev återigen frågar vad var och en betyder. Direkt i 

anslutning till sin fråga, ger eleven upp och sysselsätter sig med annat. 

 

Det sista begreppet som verkar rörigt, men då endast för två elevgrupper, är 

tillsammans. Om förvirringen kring begreppsbetydelsen är baserat på att de 

inte läst uppgiften tillräckligt eller om det är en ”ringar på vatten – effekt” är 

svårt att svara på. Dock reder båda grupperna ut vad det betyder i uppgiften. 

Riesbeck (2008) kommer i sin undersökning fram till att begrepp som ej är 

förankrade hos eleverna gör att eleverna blandar ihop olika strategier. 

Reisbecks resultat liknar det som händer i min studie gällande tillsammans. Jag 

uppfattar det som att de dåligt förankrade begreppen som dyker upp i 

uppgiften, gör att eleverna blandar ihop både begrepp och strategi. Det som 

händer med begreppet tillsammans nu, är intressant. Alla elevgrupper håller 

fast vid det och gör det så pass att de försakar övriga viktiga fakta för att 

kunna lösa uppgiften korrekt. Oavsett vilket svar elevgruppen kommer fram 

till och vidhåller, så är summan av det sammantagna tio, det vill säga att de 

har delat åtta och två (vilket är tio), och sex och fyra (vilket också är tio). En 

elevgrupp har kommit fram till svaret nio plus tre, men håller sådan fokus på 

att det ska bli tio tillsammans att de subtraherar två från summan 12 (vilket blir 

tio). Detta är dock beroende på att de inte vet när och var de ska subtrahera. 

 

Endast en elevgrupp hade kommit fram till rätt resultat och endast a-frågan av 

a-d, hanns med underlektionstiden i alla elevgrupper. 

 

Det som gjorde denna uppgift extra svår, förutom det nya begreppet sånär som 

på två och att läraren inte klargjorde betydelsen av det för eleverna, var 

blandningen i uppgiften av flera svåra begrepp. Det hade varit intressant att se 

hur eleverna hade lyckats om begreppen tre gånger mer och var och en hade 

tagits bort från uppgiften, åtminstone som en a-uppgift. 

 

När jag frågade läraren under intervjun hur hon arbetade för att inte 

svårigheter i text och diskussioner ska uppkomma svarade hon, och tog 

snöbollsproblemet som ett exempel, att man måste ha en noggrann 

genomgång och låta eleverna ställa frågor. Hon menade att om eleven fastnar i 

orden när de har pratmatte, bli diskussionen eleverna mellan betydelselös och 
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att man kan göra ett liknande men enklare problem först, så de kommer in i 

tänket och vet vad orden betyder. Trots att läraren i intervjun ger de svar hon 

ger, stämmer detta ej överens med hur hon agerat i klassrummet.  

 

Förvisso anser jag att läraren har växlat mellan språket av första och andra 

ordningen, vilket också har lyfts fram som en viktig del i 

forskningsbakgrunden, det jag upplever som försvårande för eleverna är att 

läraren har, genom att inte reda ut matematiska begrepp tillräckligt, skapat en 

för stor lucka mellan var eleverna befinner sig rent kunskapsmässigt, och var 

de ska härnäst.  

 

Efter lektionen ett var slut, var enligt läraren det nya begreppet sånär som på 

det enda begrepp som eleverna inte kunde.  

 

Under den andra observationsdagen när eleverna diskuterade uppgiften med 

vinklar upptäcktes att svårigheten låg i begreppet sånär som på 5° samt dubbelt 

så stor. Detta bekräftar min tes under observationsdag 1 med uppgiften om 

snöbollar, att begreppet sånär som på inte klargjordes tillfredsställande för 

eleverna för att de skulle förstå hur och vad begreppet betyder. Återigen har 

här två svåra begrepp blandats i en uppgift som gör det svårt för eleverna. 

Önskvärt hade varit att börjat med en av dessa begrepp i sänder för att 

underlätta tankeprocessen och förståelsen för begreppen innan man slutligen 

kombinerat de i en ytterligare svårighetsgrad. Märkbart verkade det som att 

ingen av eleverna hade svårighet med att veta vinkelsumman i en triangel och 

därför var detta ej heller en svårighet för dem. 

 

I alla elevgrupper i båda klasserna har jag observerat att eleverna hamnar i en 

diskurs utanför ämnet då och då. Detta ligger i enhet med vad Riesbeck (2008) 

funnit i sin undersökning, där hon undersökt elevers diskurs vid grupparbeten 

och funnit att eleverna hamnat i en distanserande diskurs. I min studie har jag 

kommit fram till, genom att analysera vad som händer strax innan den 

distanserande diskursen bryter ut, att eleverna hamnar där av 

”överlevnadsskäl”. Med överlevnadsskäl menar jag att de behöver komma 

bort från den krävande tankeverksamheten en kort stund, för att orka hålla 

fokus och arbeta vidare. Detta upplever jag är en bra strategi av eleverna och 

av vad jag kan se, är den inte medveten. Det viktigaste för att dessa 

mikropauser ska fungera är dock att eleverna hittar tillbaka till samtalet de 

flytt ifrån, för att kunna fortskrida utvecklandet av diskursen. I alla 

observerade fall, hittar eleverna tillbaka till diskursen och således fungerar 

strategin. Anledningen till dessa små pauser eleverna tar, anser jag är att 

uppgiften är för svår, passet för långt samt att koncentrationsförmågan inte är 

tillräckligt uthållig när de två tidigare aspekterna adderas. Detta anser även 

läraren till de observerade klasserna, då hon under intervjun svarade att 

eleverna hamnar oftare i en diskurs utanför ämnet än vad hon uppfattar och 

anledningen är att uppgiften är för svår och passen är långa. Men när de är ute 

långa stunder i tanken måste man fånga in dem, menar hon. Under mina 

observationer sågs inga ansatser av läraren att fånga in elevernas 
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diskursriktning, ej heller att läraren märkte att eleverna hade lämnat den 

matematiska diskursen överhuvudtaget.  

 

Skillnaden läraren gör mellan lektionerna dag ett är få och inte alls som 

förväntade. Den första skillnaden läraren gör är att hon under lektion två inte 

delar ut uppgiften så eleverna kan följa med i texten när hon går igenom den. 

Jag uppfattar detta som en försämring för eleverna ur ett komparativt 

perspektiv. Den andra skillnaden läraren gör är att hon vid lektionens slut går 

igenom uppgiften på tavlan med eleverna, där hon under lektion ett 

pedagogiskt ritar upp gubbar och förklarar med ord och bild lösningen på 

uppgiften. Under lektion två hoppar hon helt sonika över detta och ritar upp 

en ekvation istället, vilket helt uppenbart förvirrar eleverna än mer då de inte 

tidigare pratat om ekvationer. Vad mer är ligger ekvationsområdet långt 

utanför både elevernas proximala utvecklingszon, men även uppgiften som 

sådan. 

 

 Varken under lektion 1 eller lektion 2 reder läraren ut begreppen tydligt för att 

underlätta för eleverna, i synnerhet gällande begreppet sånär som på två. 

 

Skillnaden läraren gör mellan lektionerna dag två, är att hon vid första 

lektionen går igenom vinkelsumman i en triangel och skriver upp det på 

tavlan vid lektionens start, detta gör hon vid slutskedets genomgång i lektion 

två istället. Skillnaderna hittills har ej varit samstämmiga med det läraren sade 

under intervjun, de har ej varit en avsevärd förbättrad undervisning eller 

ordning till lektion två. Vidare frågar läraren vid lektionsstart till lektion två, 

vilka olika strategier man kan använda, vilket hon gör i slutskedet av lektion 

ett, detta är dock en förbättring och en hjälp för eleverna. I slutskedet av 

lektion två frågar läraren dessutom om någon elev kopplade denna uppgift till 

snöbollsproblemet de arbetade med förra pratmattelektionen, vilket hon inte 

nämner alls under lektion ett. Dock anser jag att eftersom hon bara snuddar 

vid kopplingen uppgifterna emellan, hade hon lika gärna hoppat över den.  

 

En fråga som väcktes under arbetets gång är huruvida uppgifterna som 

eleverna gör under min studie, verkligen är anpassade för deras ålder och 

årskurs. Hur stor inverkan har matematiklärarens deltagande i 

matematiklyftet på de valda uppgifterna? När läraren ritar upp 

ekvationslösningen på tavlan och säger att de inte gått igenom ekvationer, 

känns uppgiften inte bara förvirrande för eleverna, utan även för avancerad. 

Läroplanen tar under centralt innehåll upp enkla ekvationer i situationer som är 

relevanta för eleverna, samt enkla metoder för ekvationslösning (2011: 64). Jag 

anser att uppgifterna, när de presenteras med ekvationer, är för avancerade 

och snarare tillhör en nivå för årskurs 8 än årskurs 5. Vidare kan påpekas att 

läraren gör det onödigt fyrkantigt och komplicerat när hon benämner Sixten 

som X istället för elevens föreslagna S, utan att vidare reda ut varför. 

 

Eftersom jag själv funderade över begreppet sånär, så slog jag upp det på 

synonymer.se. Där visade sig att synonymen till så när är nästan, närapå, näst 

intill. En ny slagning på begreppet så när som på gjordes och visade att det är 
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synonymt med förutom. Jag tror att eleverna hade haft det lättare att förstå 

begreppet om läraren förklarat det med synonymen förutom och att hon då fört 

diskussionen kring det. Detta till skillnad från att beskriva det som minus, 

vilket jag uppfattade att eleverna blev förvirrade av när det skulle göra sina 

uträkningar. 

 

Det bör påpekas, att jag under mina observationer i min studie, ej har närvarat 

hela observationstillfället hos en grupp. Då jag befunnit mig hos en elevgrupp 

första halvtimman av lektionen och sedan gått vidare till en annan elevgrupp, 

kan jag missat viktig information i utvecklande av den förda diskursen i 

elevgrupp två. 

 

Jag har fått mer information och intressanta svar på mina forskningsfrågor, 

nedan följer en kortare sammanfattning av mina fynd. 

 

 Vilket/vilka matematiska begreppssvårigheter stöter eleverna på och 

vad beror det på? 

- Eleverna stöter på svårigheter med begreppen sånär som på, tre 

gånger så mycket, tillsammans, var och en samt dubbelt så mycket 

som. Detta beror delvis på att läraren varit otydlig med 

begreppens innebörd och funktion, i synnerhet sånär som på, 

samt att flera svåra begrepp kombinerats i samma uppgift. 

 

 Hamnar eleverna i en diskurs utanför problemet och vad kan det bero 

på? 

- Ja, eleverna tar upprepade mikropauser under lektionen där de 

lämnar den matematiska diskursen. Anledningen är att 

uppgiften är för svår, passet för långt samt att 

koncentrationsförmågan inte är tillräckligt uthållig när de två 

tidigare aspekterna adderas. 

 

 Hur arbetar läraren förebyggande för att inte svårigheter i text och 

diskurs ska uppkomma? 

- Enligt läraren själv måste man ha en noggrann genomgång och 

låta eleverna ställa frågor. Om eleven fastnar i orden när de har 

pratmatte blir diskussionen eleverna mellan betydelselös. 

Vidare menar läraren att man kan göra ett liknande men enklare 

problem först, så de kommer in i tänket och vet vad orden 

betyder. Trots att läraren i intervjun ger de svar hon ger, 

stämmer detta ej överens med hur hon agerat i klassrummet 

under mina observationer, där snarare en försämring gjordes till 

lektion två. 

 

 Hur korrigerar och underlättar läraren sin undervisning för att undvika 

matematiska svårigheter för eleverna? 

- Läraren själv menar att hon i vissa fall ändrar ordningen på 

lektionsinnehållet för att få en bättre röd tråd. Dock anser hon 

inte att hon gör några stora korrigeringar, utan kan ändra 
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ordningen på lektionen eller ställa frågor på andra sätt. Hon har 

som minst 20 min att reflektera mellan lektionerna men menar 

att hon märker ganska på en gång under lektionerna om något 

inte funkar. Utifrån detta menar hon att den första lektionen 

alltid blir sämre. Lärarens svar under intervjun stämmer inte 

överens med mina fynd under min studie där den andra 

lektionen snarare försämrats för eleverna genom att läraren 

adderat svårigheter. Vidare har inte läraren rett ut begrepp 

tillräckligt tydligt för att eleverna ska kunna förstå dem och 

kunna lösa uppgiften korrekt och med bättre förutsättningar, 

detta trots att eleverna under den första lektionen tydligt visar 

att de hade varit i behov en tydligare genomgång. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då jag i min undersökning uppfattar det som om att läraren inte alltid är 

medveten om hur hennes undervisning fungerar och ibland även att den 

faktiskt försämras till lektion två, vore det intressant att undersöka lärarens 

medvetenhet gällande att underlätta elevernas arbete under lektionstid. Vidare 

hade det varit intressant att undersöka varför eleverna inte tar större ansvar 

över sitt eget lärande och ställer mer frågor när de inte förstår. På grund av att 

utvärderingen av matematiklyftet ej är färdigställd, vore det intressant att se 

vad resultaten visar där.  
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BILAGA 1 – Missivbrev 

Hej! 

Andreá heter jag och är en 39-årig lärarstudent som studerar mitt sista år vid 

Mittuniversitetet i Härnösand, grundskolelärare årskurs 4-6. Jag har påbörjat 

mitt examensarbete där jag ska göra en studie om det matematiska språket 

under lektionstid. 

 

Jag skulle vilja under några lektioner närvara vid ditt barns lektion för 

observationer och ljudupptagning till min studie.  

 

Jag kommer att förhålla mig till vetenskapsrådets etiska regler om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med dessa avser jag i detta brev att informera er om min 

studie, försäkra er om att inga bilder, namn eller liknande kommer att 

publiceras samt att mitt insamlade material endast kommer att användas av 

mig och till den avsedda studien. Var och en av deltagarna i min studie har 

rätten att avsäga sig från medverkan vid alla tidpunkter. Mitt samlade material 

kommer att presenteras av mig i min examinering och inlämnas till min 

examinator vid Mittuniversitetet i Härnösand.  

 

Ingen av de deltagande kommer att namnges. 

 

För ytterligare frågor och fundering kan jag kontaktas på 073-628 94 24 eller 

behörig matematiklärare eller mentor. 

 

Mvh/ Andreá Wanqvist 
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 BILAGA 2 – Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor 

Hur fungerar matematiklyftet? 

I Matematiklyftet träffas de en gång varje vecka, åtta olika pedagoger från 4 

olika skolor i åk 5 och 6. De har läst olika uppgifter och/eller forskningsartiklar 

som de diskuterar. Varannan gång läser de in sig, diskuterar och planerar en 

lektion och varannan gång ska de ha gjort en lektion som de berättar om och 

jämför elevernas resultat och vad pedagogen upplevt.  

 

Har matematiklyftet varit ett bra hjälpmedel i din undervisning för 

eleverna? I så fall hur? 

Läraren känner att hon genom deltagande i matematiklyftet använder sig mer 

av problemlösningsarbete i klassrummet och i synnerhet vid start av nya 

områden. 

 

Hur ser du på det matematiska samtalet i klassrummet, använder eleverna 

korrekt språk?  

Läraren tycker inte att eleverna använder korrekt språk i klassrummet under 

Ma-lektionerna. Tycker dock att det är viktigt att lära sig rätt terminologi för 

att kunna räkna och förstå bättre. 

 

Använder du ett korrekt språk i din undervisning? 

Läraren tycker att hon försöker ha ett korrekt språk i klassrummet. Hon 

upplever att hon ändrar sig, använder språket parallellt. Ibland glömmer hon 

att använda korrekta termer och ibland tror hon inte att eleverna förstår om 

hon bara använder korrekta. Hon tycker att det bästa är att använda det 

vardagliga sist och först det mer formella språket för bästa inlärning.  

 

Hur introducerar du matematiska begrepp i klassrummet? 

Olika beroende på begrepp, bråkområdet, jobbade praktiskt, problemlösning, 

pratmatte, stora svåra begrepp behöver mycket samtal och diskussioner. 

Geometrin en lista över begrepp de ska kunna, som glosor.  

 

Vilka svårigheter uppfattar du att eleverna har eller stöter på i din 

undervisning? 

Bråk är ett väldigt svårt område. Genom diskussioner på Ma-lyftet funnit att 

bråk är en viktig del i alla delar av matematiken, kan de inte bråk blir de svårt. 

De kan inte koppla ex. att en tiondel också kan skrivas 0,1, ett decimaltal. Att 

samma sak kan skrivas på olika sätt men ändå sitter det inte. De har fått 
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lathundar och provat, använt bilder, klippt delar. En fjärde del är lika med 0,25 

är svårt att greppa. De har inte räknat så mycket procent, bara nosat.  

De båda femmorna är olika, den ena femman tycker att det är viktigt att vara 

snabb och den andra att kunna är det viktigaste. Det senare tar längre tid och 

stressar läraren men hon tror att de har lärt sig bättre. 

 

Anser du att eleverna behärskar det matematiska språk som förväntas av de 

i den årskurs de går? 

I stort sett tycker hon det, några få elever avviker men av dessa kan man inte 

förvänta sig mer, problemet ligger på individnivå med olika svårigheter.  

Ex addition, det sitter inte. Differensen etc. hon känner att hon pratat för lite 

och behöver bättra sig. 

 

Hur arbetar du för att utveckla användningen och förståelsen av de 

matematiska begreppen under dina lektioner? 

Förr låst vid bok, nu medveten och tryggare använder löst material för att få en 

röd tråd med boken. Jobbar med begrepp som läxa, glosor. Beskriv den här 

bilden och använd rätt termer. Ex bas och höjd… Hon låter även eleverna göra 

egna problemlösningar som hon använder till läxa. Eleverna anstränger sig 

mer.  

 

Hur arbetar du förebyggande för att inte svårigheter i text och diskussioner 

ska uppkomma? 

Oj oj, det var en svår fråga… måste gå igenom, tar snöbollen som ex, att man 

läser igenom tillsammans och låter de ställa frågor annars blir diskussionen 

betydelselös, så man inte fastnar i orden. Göra ett liknande enklare problem 

först så de kommer in i tänket. Vad betyder det? Gå igenom orden noga. 

 

Tar eleverna bra ansvar över sitt eget arbetssätt och lärande? 

Olika i olika grupper och olika elever. De är dåliga på att ställa frågor trots att 

de inte förstår. I början av pratmatten var de bättre på att ställa frågor än de är 

nu.  

 

Hon tycker att det är viktigt att eleverna får göra fel och att de redovisar fel för 

andra. Då går de igenom tillsammans på tavlan det som blev fel och diskuterar 

hur det kunde bli så. Vi lär oss otroligt mycket av de som gör fel. Bra 

klassrumsklimat gör alla trygga och vågar då göra fel.  

Ibland känner hon att eleverna vill göra saker på egen hand, de frågar inte och 

vill inte diskutera så mycket trots att de ska jobba två och två. Utbytet av 

varandras tankar faller bort då.  

 

Hamnar eleverna i diskussioner utanför ämnet? Vad tror du det beror på? 

De gör det nog oftare än vad hon uppfattar, men det beror nog på att 

uppgiften är för svår. Passen är långa. De är nog inte medvetna om varför de 

tar pauser. När de är ute långa stunder måste man fånga in dem. 
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Hur nyttjar du faktumet att du har två klasser parallellt i din undervisning? 

Mindre planering, Första lektionen blir alltid sämre. Ibland ändrar hon 

ordningen, tar bort vissa moment etc.  

 

Hur korrigerar och underlättar du din undervisning för att undvika 

matematiska svårigheter för eleverna? 

Ordningen främst. 

Exempelvis hade hon multiplikationstest 10 sista min på lektionen, de får gå 

efter 5 min. en pojke går efter 5 min och lämnar in halva pappret tomt, han 

behöver 10 min men blir stressad och lägger av och går. Nu ska hon ta testet 

först. 

 

Brukar du ofta korrigera din undervisning till lektion 2? 

Inte stora korrigeringar, ordningen, ställer frågor på andra sätt. Har som minst 

20 min att reflektera mellan. Men märker ganska på en gång under lektionerna 

om något inte funkar. 

 

Hur länge har du använt pratmattelektioner i din undervisning? 

Detta läsår med dessa elever. Men har använt schemalagt pratmatte i 10 års 

tid. Har fått en bättre strategi och ide för upplägg genom matematiklyftet, 

speciellt gällande problemlösning. Hon tycker kvalitén har höjts. 

 

Vilket fokus anser du att dina pratmattelektioner har?  

Lösa tal/problem? Förstå, reda ut och förankra begrepp? Kommunicera med 

hjälp av de korrekta matematiska termerna? Hur korrigerar du i så fall det 

inkorrekta språket? 

Olika på olika lektioner, ibland är det att hitta strategi som är mest effektiv. 

Andra lektioner kan fokus ligga på den skriftliga kommunikationen, men hon 

utgår alltid från en problemlösningsuppgift. Framförallt i genomgången efteråt 

tycker hon att hon kan bestämma fokus och styra in eleverna dit hon vill. 

 

Anser du att pratmattelektionerna är givande för eleverna? 

På vilket vis? 

Ja, eleverna har fått en ökad medvetenhet i vad som krävs av dem, 

kunskapskravsmässigt. De har fått en större medvetenhet i val av strategi till 

att lösa olika uppgifter. 

 

För alla? 

Inte i den här formen då det är helklass. För vissa är uppgifterna för svåra. 

 

Kan du inte anpassa uppgiften eller göra gruppindelning efter kunskapsnivån? 

Jo, jag skulle behöva göra anpassade, men som jag har det nu så passar det inte 

för alla. 

 

Finns det inte olika steg i uppgifterna från skolverkets matematiklyft? 
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Jo det finns ett steg enklare, men då hade vi bestämt att vi skulle köra samma 

på alla för att ha någonting att jämföra med. För mig kan det bli fel eftersom 

jag gör en sak för mattelyftet och då tappar jag elever. Jag känner mig kluven i 

det. 

 

Hur använder/nyttjar ni pratmatteboken? 

Den är för att de ska skriva ner tankeprocessen, öva på den skriftliga 

kommunikationen. Sedan kan de gå tillbaka och titta om de får ett liknande 

problem på ett samlat ställe.  

 

Tror du inte att de behöver ha uppgiften i boken också i så fall? Kanske 

uppgiften inklistrad på ena sidan och sin lösning på den andra? 

Jo, det har du rätt i, det har jag inte tänkt på. Det ska jag börja göra. Jag måste 

bli tydligare med mina genomgångar, hur skriver man? Hur gör man en 

tabell? Jag tycker alltid det blir så bråttom och då lär de sig ingenting.  

 

Vad skriver eleverna i sin pratmattebok? 

En del skriver ingenting upptäcker jag. De är lite dåliga på att använda den 

och jag har funderat på hur jag ska få de att använda den. 

 

Varför låter du de inte använda pratmatteboken på nästa prov som en hjälp, 

så får du de att skriva tydligt? 

Ja, vilken bra ide! Det ska jag göra, smart. Då kanske de inser själva att de 

måste anteckna för att få nytta av det själv. 

 

Du har aldrig funderat på att skapa en begreppsbok i matematik, där de får 

skriva upp begrepp och förklaring som ni stöter på i din undervisning? 

Jo jag har haft det, inte bara de, utan som en genomgångsbok och har haft 

samma bok till pratmatten. Men det har jag inte gjort med de här klasserna.  

 

Tror du inte att en mindre bok med enbart begrepp kan fungera som ett bra 

komplement till pratmatteboken? 

Ja, absolut. Jag har en bok med ord, en färdig, som jag har kopierat ord och de 

har haft i läxa. Ibland har jag funderat på att de skulle behöva varsitt ex av 

den, men det är ju som du säger att de kan göra en egen och använda den.  

 

Finns det någonting tillägga? 

De här eleverna var med på TIMSS-undersökningen. 

Matten har gått upp och ner, vad som är rätt ur forskningssynpunkt. Det har 

gått från bara uträkningar till förståelse. Men alla kommer inte att förstå, men 

de ska kunna göra en uträkning. Jag har kommit till att acceptera att en del inte 

kommer förstå utan då måste man låta de bara kunna räkna metoden, utan 

förståelse.  
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Bilaga 3 – Problemlösningsuppgift 1 

 

Snöbollar 

Agnes hade rullat tre gånger så många snöbollar som Sixten, sånär som på två. 

Hur många hade var och en av dem rullat om de tillsammans hade gjort 

a) 10 snöbollar? 

b) 26 snöbollar? 

c) Mellan 40 och 60 snöbollar? 

d) Hitta på ett liknande problem. Lös det. 
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 Bilaga 4 – Problemlösningsuppgift 2 

 

Tänk på att tydligt redovisa hur ni tänker och löser uppgiften. 

Alla i gruppen ska veta hur man löser uppgiften! 

 
1. I en triangel är vinkeln B dubbelt så stor som vinkeln C så när som på 

5°. Vinkeln A är 35°. Hur stora är vinklarna B och C? 

 

 

 

 

 

2. I rektangeln är sidan AB tre gånger så lång som BC, så när som på 2 cm. 

Rektangelns omkrets är 24 cm. Hur långa är sidorna? 

 

 

 

 

 

3. Gör ett liknande problem. Eller ett annat som du tycker passar till 

området Geometri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


