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Sammanfattning Elever i svenska skolan har uttryckt att mer tid för kommunikation 
mellan varandra behövs för att skapa bättre förståelse för matematiska begrepp. Forskning visar 
att matematikundervisningen pendlar mellan två språk, vardagligt och matematiskt. Får elever 
inte möjlighet att använda och förstå det matematiska språket skapar detta svårigheter för dem 
att förstå språket som presenteras i läroböckerna. Denna studie har som syfte att undersöka hur 
elevers begreppsförmåga kan stöttas i en kommunikativ kontext inom matematik. Studiens 
resultat presenterar empiri som är insamlad i en årskurs fyra med 20 elever via 
videodokumentation. Empirin är analyserad utifrån en innehållsanalys samt att vi genomfört 
en samtalsanalys. Resultatet är tudelat och presenterar hur eleverna visar förståelse för 
matematiska begrepp i ett laborativt arbetssätt samt på vilka sätt muntlig kommunikation från 
lärare och elever kan stötta elevernas begreppsanvändning. Det som kommer presenteras är att 
eleverna visar förståelse för matematiska begrepp med hjälp av vardagliga och matematiska 
förklaringar. Det presenteras även att begreppsanvändning stöttas med hjälp av vägledande 
frågor från läraren, omformuleringar från eleverna och genom att eleverna skapar en gemensam 
förståelse. Slutsatsen av studien är att muntlig kommunikation stöttar elevernas 
begreppsanvändning och med hjälp av laborativt material kan de visa sin förståelse för 
matematiska begrepp genom att uttrycka sig vardagligt eller matematiskt. Studiens didaktiska 
implikation i relation till lärarprofessionen är att studien kan bidra till förståelse för hur en 
kommunikativ kontext och laborativt material samspelar för att stötta elevernas 
begreppsanvändning. En kunskapslucka som hade varit intressant och viktig att undersöka är 
vilka uppfattningar elever skapar om matematiska begrepp utifrån färdigt laborativt material 
respektive egenskapat laborativt material. 
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FÖRORD 
Vårt intresse för ämnet matematik har successivt ökat under de senaste månaderna. I en tidigare 
litteraturstudie undersökte vi olika tillvägagångssätt för att undervisa om tal i bråkform. 
Laborativt material som tillvägagångssätt visade sig vara effektivt och tillämpades därför i 
denna studie. Som en följd av litteraturstudien genomförde vi en aktionsforskning där vi 
intresserade oss av hur eleverna använder laborativt material för att genomföra matematiska 
uppgifter. Laborativt material visade sig och har genom tidigare forskning visat sig öppna upp 
för kommunikation mellan elever men också mellan lärare och elever. Detta var en anledning 
till att vi hade önskan att undersöka hur kommunikationen och elevernas begreppsförmåga 
samspelar. Att förstå detta samspel ser vi som nyttigt och användbart för oss som framtida 
matematiklärare i årskurs fyra till sex. Med hjälp att detta examensarbete fann vi en möjlighet 
att fördjupa oss i hur elever kommunicerar om och med matematiska begrepp.   

Vi vill tillägna ett tack till våra handledare, Håkan Fleischer och Annalena Holm, som bidragit 
med stöttning och goda diskussioner genom hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka Eric 
Andersson och Helén Lange som har gett oss konstruktiv feedback vid varje 
handledningstillfälle. Vi tackar varandra för ett gott samarbete och djupa diskussioner. Studien 
har krävt mycket tid, tid som vi tillsammans har använt för att konstruera en värdefull och 
givande text. Bearbetningen av empiri och producerandet av text har hela tiden skett i samråd 
med varandra. 

Slutligen vill vi tacka opponenterna Dennis Nilsson och Jesper Carlsson samt medbedömarna 
Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för konstruktiv feedback vid opponeringen. 
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INLEDNING 
Matematik i grundskolan är ett skolämne som ska ge eleverna möjlighet att utveckla fem olika 
förmågor (Skolverket, 2017a). Det som kommer ligga i fokus för denna kvalitativa studie är 
elevernas kommunikations- och begreppsförmåga. Kilborn (2007:4) och Häggblom (2013:43) 
hävdar att språket är en viktig del i matematikundervisningen. Språket och kommunikationen 
anses vara viktig för att en individ ska kunna förstå ett begrepps innebörd. Med koppling till 
språket beskriver Skolverket (2012:35) två typer av språk, vardagligt- och skolspråk. 
Vardagligt språk beskrivs som ett informellt språk som används i vardagliga och sociala 
situationer. Skolspråket är det specifika språk som elever möter i undervisningen. I likhet med 
detta och med koppling till matematiken beskriver Kilborn (2007) och Häggblom (2013) 
vardagligt språk och matematiskt språk. Ett vardagligt språk är funktionellt när eleverna 
samtalat om vardagliga problem i matematiken, dock behövs det matematiska språket för 
vidare studier inom matematik (Kilborn, 2007). Till skillnad från vardagligt språk är det 
matematiska språket ett mer kortfattat och precist språk med specifika begrepp (Häggblom, 
2014:14). Det matematiska språket anses vara viktigt för att eleverna ska förstå lärarens 
genomgångar men också för att förstå språket som används i matematiska uppgifter (ibid.). I 
förhållande till genomgångar menar Popov och Ödmark (2013:1–2) att kommunikation mellan 
lärare och elever är något som ständigt sker i matematikundervisningen. De förklarar att 
kommunikation mellan lärare och elever utspelas hela tiden eftersom det är svårt att lära ut och 
in utan utbyte av tankar.  

Svenska elever har själva uttryckt att de behöver mer tid för muntlig kommunikation mellan 
varandra för att skapa sig en bättre förståelse för matematiska begrepp (Skolinspektionen, 
2016). Sverige är ett av de länder som använder läroböcker mest i matematikundervisningen 
och eleverna uppmanas att räkna enskilt (Heikka, 2015:3–4; Segerby, 2017:13). Ett arbetssätt 
som är styrt av läroböcker gynnar främst elevernas procedurförmåga och medför att förmågor 
som kommunikation och begrepp inte prioriteras i lika hög grad (Heikka, 2015:3–4; 
Skolinspektionen, 2016). Enligt TIMSS (Skolverket, 2016:24–33) senaste undersökning visar 
det att svenska elever presterade lägre jämfört med övriga nordiska länder när det gäller 
begreppsförmåga.  

För att utveckla elevernas begreppsförmåga inom matematiken har laborativt material som 
arbetssätt visat sig vara effektivt (Sveider, 2016). Sveider (2016) och Häggblom (2013) 
definierar laborativt material genom två närliggande förklaringar. Sveiders (2016) definition 
av laborativt material är att materialet kan vara konkreta objekt eller visualiserade bilder av 
objekt. Häggblom (2013) definierar däremot materialet som konkret material och kopplar det 
till den engelska översättningar manipulatives eller hands on materials. Hon beskriver det som 
fysiska hjälpmedel som eleverna kan använda taktilt, det vill säga något eleverna kan röra vid 
och förflytta. Fortsättningsvis kommer vi använda dessa två definitioner och benämna det med 
begreppet laborativt material. 

Häggblom (2013) framhäver att laborativt material i samspel med kommunikation är viktigt 
för att utveckla begreppsförmågan. Det laborativa material som har använts i 
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matematikundervisningen vid genomförande av denna studie har varit färdigt material och eget 
tillverkat material. Det färdiga materialet som användes bestod av bråkcirklar och det 
tillverkade materialet bestod av elevernas egna producerade bilder (se bilaga 1). 

PROBLEMFORMULERING, SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Det vi vill belysa är att utrymmet för muntliga kommunikation i undervisningen inte är stort. 
Detta medför att eleverna får mindre tid för att öva och utveckla sin kommunikations- och 
begreppsförmågan inom matematiken. Tidigare forskning och de rapporter som presenteras i 
inledningen av studien visar att språk och kommunikation är en viktig del i 
matematikundervisningen. Dock har läroböcker inom matematiken ett stort utrymme i den 
svenska skolan. Läroboken bidrar till att eleverna utvecklar sin procedurförmåga, dock 
begränsas möjligheterna till en utvecklad kommunikations- och begreppsförmåga. Laborativt 
material har visats sig vara ett hjälpmedel i matematikundervisningen som kan hjälpa eleverna 
utveckla dessa två förmågor. 

Syftet med studien är undersöka hur elevers begreppsförmåga kan stöttas i en kommunikativ 
kontext inom matematik. 

● Hur visar eleverna förståelse för matematiska begrepp inom tal i bråkform vid ett 
laborativt arbetssätt i grupp? 

● På vilka sätt kan muntlig kommunikation från lärare och elever stötta elevers 
begreppsanvändning? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning integrerad med övrig litteratur som berör 
laborativt material och muntlig kommunikation i matematikundervisningen. Detta kommer att 
presenteras i följande underrubriker: Kommunikation- och begreppsförmågan inom 
matematiken, Laborativt material och Kommunikation i matematikklassrummet. 
Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av hela kapitlet. 

KOMMUNIKATION- OCH BEGREPPSFÖRMÅGAN INOM MATEMATIKEN 
I den svenska grundskolan förväntas eleverna att ges förutsättningar att utveckla fem 
matematiska förmågor. I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2017a:63) beskrivs dessa som 
följande; problemlösnings-, begrepps-, procedur-, resonemangs- och kommunikationsförmåga. 
Eftersom fokus i denna studien är kommunikations- och begreppsförmåga kommer en kortare 
beskrivning att göras av dessa två. Förmågorna beskrivs enligt följande i läroplanen 
(Skolverket, 2017a, s.63): 

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att: 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
(begreppsförmåga) 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikationsförmågan) 

Vidare förklarar Skolverket (2017b:10) i kommentarmaterialet för matematik i grundskolan att 
om eleverna får möjlighet att kommunicera matematik medför detta också att de utvecklar sin 
begreppsförmåga och ett mer korrekt matematiskt språk. Kommunikationsförmågan innefattar 
att elever muntlig, skriftlig och med hjälp av laborativt material kommunicerar sina 
matematiska tankar (ibid.). Skolverket (2017b:8) lyfter ett skolexempel för att beskriva 
innebörden av begreppsförmågan. Skolverket beskriver kopplingen mellan det matematiska 
begreppet rektangel och likheten med formen av en fotbollsplan. Det vill säga att eleverna 
analyserar rektangeln som ett begrepp och kan se sambandet med formen av en fotbollsplan. 
Med koppling till detta förklaras det att eleverna ska ges möjlighet att förstå begreppets 
innebörd och när begreppen kan användas. 

I tillägg till ovanstående hävdar Häggblom (2013:43) att kommunikationen eller språket anses 
vara ett fundament att stå på när det gäller elevers matematikutveckling. Vidare menar hon att 
hela den matematiska strukturen vilar på matematiska begrepp och förståelsen för dessa 
begrepp är centralt för att förstå matematik. Användning av muntlig kommunikation möjliggör 
att elever kan lyssna till andra elever men också reflektera över sin egen matematiska förmåga. 
Häggblom (2013) beskriver även att muntlig kommunikation ger elever en möjlighet att träna 
matematiska begrepp och träningen kan även bidra till att elever automatiserar användningen 
av dessa begrepp. För att eleverna ska ges möjligheten att utveckla sin begreppsförmåga bör 
en koppling ske mellan bland annat konkreta modeller, visuella bilder och det talade språket 
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(Häggblom, 2013:26). Definitioner av dessa följer i kommande meningar. Konkreta modeller 
är modeller som konkretiserar en matematikuppgift med hjälp av till exempel klossar eller 
andra närliggande material. Visuella bilder är att eleverna själva kan teckna en bild av 
situationen utifrån den matematiska uppgiften. Det talade språket är att eleverna kan använda 
språket för att beskriva hur de tänker (ibid.). Dessa kan i kombination med varandra användas 
för att förstå ett specifikt matematiskt begrepp. 

LABORATIVT MATERIAL 
Sveider (2016) har genomfört en studie som berör laborativt material. I likhet har även vi, 
Shulemaja och Stenberg (2018), tidigare genomfört en studie om laborativt material. Sveider 
(2016) hade som syfte med sin avhandling att undersöka hur elever och lärare använder 
laborativt material i arbete med bråktal. Studien omfattade observationer från 20 
matematikklassrum med olika lärare. Studien pågick under tre år och genomfördes i 
årskurserna fyra till sex. Vår tidigare studie var en mindre studie i jämförelse med Sveiders, 20 
elever i årskurs fyra inkluderades och empirin samlades under fem veckor. Vårt syfte var att 
utveckla matematikundervisningen på skolan i förhoppning att stärka elevernas förmåga att 
ordna bråktal efter storlek. Sveiders (2016) resultat visade att laborativt material som arbetssätt 
var effektivt för att utveckla elevernas begreppsförmåga inom matematiken. Hon hävdade att 
orsaken till utvecklingen berodde på att elever fick möta olika representationer, bilder och 
former, av ett begrepp. Hon förklarade att en representation som stämde överens med begreppet 
och en som inte gjorde det kunde hjälpa eleverna att utveckla kunskapen om det specifika 
begreppet. Resultatet i vår tidigare studie visade att eleverna kunde uttrycka sin kunskap på 
olika sätt med hjälp av det laborativa materialet. Vi belyste att en bidragande orsak till det var 
att eleverna kunde använda materialet taktilt och på så sätt kunde de kommunicera till varandra 
om hur de löste uppgifter.  

Avslutningsvis poängterar Häggblom (2013) samspelet mellan laborativt material och språket. 
Hon beskriver i likhet med vår tidigare studie att det laborativa materialet gör det möjligt för 
eleverna att kommunicera och utbyta tankar med varandra. Kommunikationen kan ses som en 
väg till ett mer abstrakt tänkande inom matematiken (ibid.). Häggblom (2013:29) beskriver 
matematiska symboler som något abstrakt. Uträkning av en addition med hjälp laborativt 
material kan beskrivas som konkret men genom att istället använda siffror och symboler kan 
det beskrivas som abstrakt (Rystedt & Trygg, 2010:3). I likhet med Sveider (2016) påpekar 
Häggblom att laborativt material är ett fysiskt hjälpmedel som kan användas för att synliggöra 
matematiska begrepp för eleverna och på så sätt hjälpa dem att förstå begreppens innebörd. 

KOMMUNIKATION I MATEMATIKKLASSRUMMET 
Nedan redogörs det för kommunikationens påverkan i matematikundervisningen. Detta 
kommer redogöras ur ett lärar- och ett elevperspektiv. Det vill säga hur elever kommunicerar 
med varandra vid matematiska uppgifter samt hur lärare kommunicerar matematik till eleverna. 
Texten kommer även belysa användningen av vardagligt och matematiskt språk i olika 
matematiska kontexter. 
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McIntosh (2008) har skrivit en handbok för matematikundervisningen som bygger på 
forskning. Han förklarar att alla elever stöter på olika grad av svårigheter och missuppfattningar 
vid inlärning av matematik. McIntosh (2008:3) hävdar att de flesta missuppfattningar skapas 
av otillräckliga förkunskaper eller bristfällig undervisning. Många elever lär sig inte bäst av att 
lyssna till genomgångar från läraren. Istället lär sig de flesta elever nya begrepp genom att 
kommunicera matematik med andra elever och förklara hur de gör och tänker (McIntosh, 
2008:3-4). I förhållande till att kommunicera matematik påpekar Gibbons (2016:31) att 
lärandet är ett samarbetsprojekt mellan aktiva lärare och elever. Gibbons (2016:31) förklarar 
att lärandet sker via kommunikation och sociala sammanhang.    

Bergholm (2014:6) undersökte i sin avhandling hur elever och lärare kunde utveckla sina 
matematiska samtal vid kommunikation i elevgrupper. Studien var en observationsstudie och 
genomfördes i en gymnasieklass med 14 flickor och tio pojkar. Eleverna skulle i grupper om 
tre ta hjälp av varandra för att lösa matematiska uppgifter. Empiri samlades in genom ljud- och 
videoinspelning samt elevernas skriftliga dokumentation. Bergholm (2014:56) hade som syfte 
att belysa samspelet mellan kommunikation och lärande. Hur elever samtalade med varandra 
samt vilka begrepp som användes var det som analyserades.  I sitt resultat fann hon svårigheter 
för eleverna att förstå matematiska begrepp i uppgifterna. Elevgrupperna omformulerade 
begreppen till ett mer vardagligt språk och knöt an till sina tidigare kunskaper. Detta fenomen 
var vanligt förekommande i grupper där en eller flera elever inte tog sig an att leda 
gruppsamtalet framåt. I dessa grupper betonade Bergholm att varje enskild elev förde ett samtal 
med sig själv och pratade förbi de andra eleverna. Detta bidrog till att gruppen hade svårare för 
att ta sig an uppgiften tillsammans. Hon fann även i sitt resultat att en elev i en grupp med en 
god begreppsförmåga ofta tog på sig ledarrollen genom att föra samtalet framåt. Detta bidrog 
till att samtalet nådde en högre nivå och fick en annan matematisk karaktär. Vid ett sådant 
gruppsamtal förekom det att övriga deltagare ställde frågor till ledaren och Bergholm 
framhävde att de frågor som ställdes och de svar som gavs gjorde att hela gruppen kunde 
utveckla sina matematiska kunskaper. 

I en annan avhandling genomförd av Riesbeck (2008:12) undersöktes det hur den muntliga 
kommunikationen kunde utveckla matematikundervisningen. Hon, precis som Bergholm 
(2014), fokuserade på hur elever samtalade med varandra samt vilka begrepp som användes 
vid arbete med problemlösning. I tillägg fokuserade Riesbeck (2008) även på lärarnas och 
elevernas samspel samt hur eleverna uppfattade lärarens språk. Observationsstudien 
genomfördes på ett flertal skolor med elever i årskurs fem där cirka 450 elever och lärare 
deltog. Empirin samlades in genom ljud- och videoinspelningar och analyserades utifrån det 
sociokulturella perspektivet (ibid.). Riesbeck hade som syfte att undersöka hur eleverna och 
lärarna använde sig av ett vardagligt eller ett matematiskt språk. Det som undersöktes var vilka 
ord, begrepp och uttryck som användes i samtalen. Hon beskrev i sitt resultat att eleverna hade 
svårt att använda matematiskt språk eftersom de inte helt förankrat de begrepp läraren använde. 
Detta bidrog till att eleverna använde sig av ett mer vardagligt språk för att beskriva hur de 
tänkt. Det vardagliga språket gjorde det svårt för eleverna i ett senare möte med det 
matematiska språket. Riesbeck (2008:49–50) hävdade att lärarna behövde vara noga med att 
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låta eleverna få möjligheten att förankra ett begrepp eller tankesätt. I situationer när läraren 
gick vidare och visade flera olika representationer blev det svårt för eleverna att veta hur de 
skulle använda representationerna i ett sammanhang för att förstå uppgiften (ibid.). 

Engvall (2013) hade i sin avhandling som syfte att beskriva, analysera och förstå 
matematikundervisningen. Fem olika matematikklassrum i årskurs två observerades. Totalt 
ingick det 125 elever och fem lärare i studien och empiri samlades in genom ljud- och 
videoinspelning samt via skriftliga anteckningar. Hon analyserade sin empiri med hjälp av en 
modell för att analysera verksamhetsstruktur. Modellen beskrev ett klassrum och hur allt som 
sker i klassrummet samspelar. Likt Riesbeck (2008) betonade Engvall (2013:227) i sitt resultat 
att ett vardagligt språk var förekommande hos både elever och lärare i klassrummet. Det 
vardagliga språket som användes innehöll inte samma precisa begrepp och struktur som det 
matematiska språket gjorde. Det vardagliga språket användes i större utsträckning än det 
matematiska språket. Engvall (2013:227) hävdade att en viktig del i lärarens arbete var att ge 
eleverna möjlighet att använda och utveckla sin förmåga för det matematiska språket. I tillägg 
lyfte hon även i sitt resultat begreppet revoicing och dess innebörd. Revoicing innebar att 
läraren upprepade eller omformulerade elevsvar. Hon menade att när eleverna använde ett 
vardagligt språk kunde lärarens omformulering fungera som ett stöd till eleverna för att 
utveckla deras begreppsförmåga samt utveckla ett mer matematiskt språk. 

I likhet med Engvall (2013) har Löwing (2004) genomfört en studie med syftet att undersöka 
kommunikationen mellan lärare och elever och hur detta kunde stödja elevers lärande. Löwing 
(2004) studerade sju lärares matematikundervisning i årskurs fyra till nio. Likt ovanstående 
studier var även denna en observationsstudie där empirin samlades genom ljudinspelningar och 
fältanteckningar. I sitt resultat fann Löwing (2004:191–193) en positiv effekt av 
kommunikationen utifrån lärarnas beskrivningar och frågor samt elevernas svar. Resultatet 
visade att eleverna hade bristande kunskaper om de begrepp som användes i 
matematikundervisningen. Det vill säga de förstod inte innebörden av begreppen eller när de 
skulle användas. Löwing hävdade att genom kommunikationen kunde läraren belysa orsakerna 
till den bristande begreppsförståelsen. Precis som Riesbeck (2008) och Engvall (2013) belyste 
även Löwing att ett vardagligt språk förekom i klassrummet både från elever och lärare. 
Anledningen till att eleverna använde ett vardagligt språk kunde dels bero på att läraren inte 
korrigerade elevernas vardagliga språk till ett matematiskt språk samt att lärarna själva använde 
ett vardagligt språk i matematikundervisningen (Löwing, 2004). Slutligen förklarade Löwing 
att det vardagliga språket kunde skapa problem för eleverna när de senare mötte ett matematiskt 
språk i läroböckerna. 

I förhållande till vardagligt och matematiskt språk beskriver Skolverket (2012) i sin rapport att 
när eleverna arbetade i grupp använde de ofta ett vardagligt språk för att diskutera de begrepp 
som uppgiften inom det specifika ämnet behandlade. Detta bidrog till att elever begrep 
uppgiften på en konkret och vardaglig nivå. De förklarar för att eleverna skulle kunna röra sig 
mot en mer abstrakt nivå kunde detta ske med hjälp av stöttning från läraren och andra elever. 
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Skolverket (2012) hävdade att stöttning gjorde det möjligt för eleverna att röra sig mellan ett 
vardagligt språk och ett skolspråk. 

SAMMANFATTNING AV BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Begreppsförmåga innebär att eleverna kan förstå ett begrepps innebörd och när begreppet kan 
användas, till exempel sambandet mellan en rektangel och en fotbollsplan (Skolverket, 2017b). 
Kommunikationsförmågan innebär att eleverna muntligt, skriftligt och med hjälp av laborativt 
material kan kommunicera sina matematiska tankar (Skolverket, 2017b). Kommunikationen är 
en viktig del för elevernas matematikutveckling och begreppsförmågan kan tränas med hjälp 
av kommunikationen och laborativt material (Häggblom, 2013). Laborativt material är ett bra 
hjälpmedel i undervisningen för att synliggöra matematiska begrepp för eleverna (Sveider, 
2016; Häggblom, 2013). Materialet kan även hjälpa eleverna för att förtydliga hur de tänker 
och på så sätt få möjligheten att utveckla sin begreppsförmåga (Shulemaja & Stenberg, 2018; 
Sveider, 2016). 

Bergholm (2014) och Riesbeck (2008) framhävde svårigheter för eleverna att använda sig av 
matematiska begrepp vid gruppsamtal. Riesbeck (2008) förklarade att detta bidrog till att 
eleverna använde ett vardagligt språk. Bergholm (2014) hävdade att om det fanns en elev i 
samtalet med god begreppsförmåga kunde detta hjälpa hela gruppen att utveckla sina 
matematikkunskaper. Engvall (2013) menade att det var viktigt att läraren gav eleverna 
möjlighet att utveckla det matematiska språket, något som Löwing (2004) menade inte var 
vanligt förekommande eftersom lärarna själva använde ett vardagligt språk i sin 
matematikundervisning. 
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BEGREPP SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR ANALYS 
I följande kapitel kommer det att redovisas för de begrepp som ligger till grund för analysen i 
vår studie. Vi har genomfört en kvalitativ traditionell innehållsanalys (Conventional content 
analysis) där empirin analyserades utifrån det som synliggjordes via transkriberingarna. Hsieh 
och Shanon (2005:1 279) beskriver flera olika typer av innehållsanalys. Hsieh och Shanon 
(2005) använder sig av Conventional content analysis och vi har valt att benämna det med den 
svenska översättningen traditionell innehållsanalys. Den traditionella innehållsanalysen 
innebär att forskaren vill undersöka ett specifikt fenomen som visar sig genom empirin. Hsieh 
och Shanon (2005:1 279) förklarar att forskaren inte utgår ifrån förbestämda kategorier utan 
forskaren skapar sina egna kategorier utifrån den samlade empirin. I ett vidare analysarbete har 
vi använt oss av begreppet reparation inom samtalsanalys samt närliggande begrepp. 
Begreppen användes för att skapa en fördjupad förståelse av vår traditionella innehållsanalys. 
Begreppen kommer att beskrivas nedan och är inskottssekvenser, självreparation och annan-
reparation samt scaffolding (stöttning) och den proximala utvecklingszonen (ZPD). 

SAMTALSANALYS - CONVERSATION ANALYSIS 
För att beskriva Conversation analysis (CA) har vi använt oss av Norrbys (2014) och 
Lindströms (2008) definitioner av centrala begrepp. CA har sitt ursprung från USA (Lindström, 
2008:3). Den svenska översättningen har varierat men numera används ordet samtalsanalys 
(Norrby, 2014:33). Användningen av samtalsanalys syftar till att undersöka hur människor 
interagerar i en social kontext där språket är i centrum (Lindström, 2008:33). Samtalsanalys 
hävdas i nutid vara en framgångsrik metod för flertalet språkforskare (ibid.). Vi intresserar oss 
för att undersöka hur elevers begreppsförmåga kan stöttas i en kommunikativ kontext inom 
matematik. Därför såg vi centrala begrepp inom samtalsanalys som relevanta för att förstå 
studiens resultat. 

Ett centralt begrepp inom samtalsanalys som används i den här studien är reparation. 
Reparationer förekommer när en eller flera individer försöker lösa ett problem när svårigheter 
uppstår för att höra eller förstå vad en individ säger eller menar (Lindström, 2008:146). Att 
reparera en mening bygger inte endast på att rätta ord utan det kan även förekomma 
omformuleringar för att talaren ska göra sig förstådd (Lindström, 2008:146). Reparationer kan 
utspelas på ett sådant vis att en talare reparerar sina egna meningar men även på ett sådant vis 
att mottagaren reparerar talarens mening. Norrby (2014) benämner reparation med två skilda 
begrepp, självreparation och annan-reparation. Självreparation innebär att talaren reparera 
det hon säger innan mottagaren tar över samtalet (ibid.). Det problem som kan uppstå är att 
talaren “tappar bort sig” i sina tankar och måste hitta tillbaka för att omformulera sig. Det kan 
också förekomma genom att mottagaren inte förstår talaren och talaren får göra en 
självreparation för att förtydliga det hon menar. Vidare beskriver Norrby (2014) begreppet 
annan-reparation som en reparation där mottagaren kliver in i samtalet och reparerar det 
talaren har sagt tidigare. Något Norrby (2014:144) beskriver i förhållande till reparationer är 
inskottssekvenser. När mottagaren inte uppfattat eller förstått vad talaren säger och ställer en 
fråga för att få ett förtydligande kallas det för inskottssekvenser.  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande skulle dessa kunna benämnas som scaffolding, den 
svenska översättningen är stöttning (Säljö, 2015:100–101). När dessa kommunikativt 
stödjande ramar ges åt eleven lockas hen också in i ZPD. Säljö (2015:100–103) förklarar att 
stöttning kan bestå av att en elev kan med hjälp av en mer kunnig nå högre kunskap. Detta är 
även nära förknippat med ZPD. En elev befinner sig i en zon där kunskapen kan nås men 
behöver fysiskt eller intellektuellt stöd utifrån för att tillägna sig kunskapen (ibid.). I tillägg 
kommer inskottssekvenser i vår studie även bestå utav påståenden som initierar att mottagaren 
inte förstår. Detta eftersom vi anser att frågorna och påståendena fyller liknande funktion i 
förhållande till vårt empiriska material. 
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METOD 
I följande kapitel kommer metod, empiri och analysmetod som har använts i studien att 
beskrivas. De underrubriker som används är Metodval, Urval, Insamling av empiri, Etiska 
ställningstagande samt Analysprocess. 

METODVAL 
För att genomföra studien utgick vi från en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015:12) 
förklarar att kvalitativa metoder kan användas i syfte att undersöka interaktion mellan 
individer. Eftersom denna studie vänder sig mot kommunikation i skolans värld är detta en 
anledning till att vi har valt att använda en kvalitativ metod för att samla empiri. 

För att genomföra studien observerades sju matematiklektioner. Samtliga lektioner 
genomfördes i en årskurs fyra tillsammans med två forskande lärare, oss själva. En av oss 
bedrev undervisningen medan den andra agerade observatör. Övningarna som genomfördes 
under lektionerna konstruerades och skapade tillfälle för muntlig kommunikation mellan 
eleverna i arbete med matematiska uppgifter. Uppgifterna som genomfördes behandlade arbete 
med tal i bråkform och mer specifikt att ordna bråktal efter storlek. Eleverna i studien arbetade 
i mindre grupper om två till fem deltagare och vi skapade möjlighet för alla att komma till tals. 
Möjligheten att komma till tals skapades genom att läraren cirkulerade i klassrummet och såg 
till att alla i grupperna kom till tals. Eleverna uppmuntrades att använda språket och fick 
möjlighet att kommunicera med hjälp av laborativt material. Det laborativa material som 
användes i studien var färdiga bråkcirklar eller laborativt material i form av bilder som eleverna 
själva konstruerade. Som en introduktion till uppgifterna ställdes öppna frågor till eleverna som 
Varför är det ena bråktalet större än det andra? alternativt Hur kan ni veta att bråktalen är 
minst eller störst?. Eleverna introducerades även för begreppen täljare och nämnare samt 
innebörden av ett bråktal. Detta för att ge eleverna en grund för att använda de matematiska 
begreppen i sina förklaringar. 

Bearbetning och analys av empiri genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys samt en 
samtalsanalys. Den empiri som samlades bestod av 33 videosekvenser som totalt utgjorde cirka 
100 minuter. De sekvenser som dokumenterades bestod till största del av kommunikation vid 
grupparbete. Övriga sekvenser innehöll empiri där eleverna förklarade sina lösningar inför 
helklass samt fåtal sekvenser där uppgifter diskuterades tillsammans i helklass. 

URVAL 
Studien genomfördes i en mindre kommunal skola i södra Sverige. I studien ingick en klass i 
årskurs fyra med 20 elever som deltagare. Bryman (2018:495) menar att forskningsfrågan ska 
ge vägledning till vilken grupp individer som ska väljas ut för att genomföra den studie som är 
i fokus. I och med att vår forskningsfråga var riktad mot hur elever kommunicerar med varandra 
vid matematiska uppgifter blev elever i vår studie målgruppen. Valet av elever gjorde utifrån 
ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att gruppen som studien genomförs med 
finns vid tillfället tillgänglig för forskaren (Bryman, 2018:243). I vårt fall kom vi i kontakt med 
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deltagande klass genom högskolan och vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 
Anledningen till att klassen valdes var för att vi genomfört vår VFU i klassen och skolan var 
positivt inställd till studien samt att en tidigare relation till lärare och elever redan byggts upp. 

INSAMLING AV EMPIRI 
För att besvara studiens forskningsfrågor valde vi att genomföra observationer där eleverna 
genomförde kommunikativa uppgifter i grupp. Samtliga observationer dokumenterades med 
hjälp av videoinspelning. Detta för att vi ville synliggöra interaktionen mellan individerna samt 
interaktionen mellan individerna och det laborativa materialet som användes i studien. Vi valde 
att använda videoinspelningar för att göra det möjligt under analysen att se sekvenserna flera 
gånger och få syn på återkommande mönster men även nya intressanta delar. En annan 
anledning till valet av videoinspelningar var på grund av det Bjørndal (2005:79) poängterade 
om muntlig och icke muntlig kommunikation. Vi intresserades oss av att dokumentera både 
dessa typer av kommunikation, det vill säga det talade språket och elevernas kroppsspråk. 
Samspelet mellan dessa är komplext och videoinspelningar gör det lättare för forskaren att 
analysera en sådan kommunikation (Bjørndal, 2005). Icke muntliga kommunikation 
dokumenterades eftersom vi ansåg att det kunde ha en inverkan på hur eleverna förklarar och 
förstår ett matematiskt begrepp. Under dokumentationen användes både rörlig och stationär 
kamera. Rörlig kamera användes när klassen var indelade i grupper som befann sig på olika 
platser i klassrummet. Stationär kamera användes när deltagarna utförde redovisningar av sina 
lösningar inför helklass, när fokus var på några få deltagare. 

Vår roll som forskare vid insamling av empiri var en öppen och partiellt deltagande observatör. 
Lalander (2015:99) förklarade att en öppen observation innebär att forskaren informerar 
deltagarna om studien och dess syfte. En nackdel med öppen observation kan vara att 
informationen som delges påverkar deltagarnas interaktion i studien eftersom de vet att en 
forskare är närvarande (ibid.). Vi såg inte denna problematik eftersom vi var forskare samtidigt 
som vi var lärare i klassrummet och att en relation till deltagarna i studien hade skapats sedan 
tidigare. Lalander (2015:100) beskriver att en partiellt deltagande observatör är delvis delaktig 
vid insamling av empiri. Det vill säga att deltagarna i vår studie även kunde kommunicera i 
grupp utan vårt muntliga deltagande. Vi blev delvis deltagande när vi gick in i ett samtal och 
gav vägledande frågor för att stötta deltagarna framåt i samtalet. 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 
Under genomförandet av studien utgick vi från vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer. Dessa fyra principer innefattas av följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer ska uppfyllas för att skydda de 
involverade individerna så att ingen kommer till skada (Björkdahl Ordell, 2007). 

För att uppfylla flertalet av de etiska principerna använde vi oss av en etikblankett (se bilaga 
2). Informationskravet uppfylldes när vi gav deltagarna och deras vårdnadshavare information 
om studiens syfte och genomförande. Deltagarna i studien var under 15 år och därmed 
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uppfylldes samtyckeskravet genom skriftligt godkännande av vårdnadshavare och muntligt 
godkännande av deltagarna. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att förvara insamlad 
empiri på en säker plats samt att vi använt fiktiva namn under bearbetning av empiri. Insamlad 
empiri användes endast till studiens syfte och efter avslutad studie raderades materialet. 
Därmed uppfylldes nyttjandekravet. 

ANALYSPROCESS 
De videoinspelningar som utgjorde vårt empiriska material har legat till grund för att besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor. Analysarbetet av det empiriska materialet skedde 
kontinuerligt. Bjørndal (2005) beskriver att transkribering är ett tidskrävande arbete och detta 
var anledningen till att vi inte lämnade all bearbetning tills all empiri var insamlad. All empiri 
transkriberades, därefter valde vi ut de delar av empirin som kunde besvara våra 
forskningsfrågor. De som kunde besvara våra forskningsfrågor var videoinspelningar där 
socialt samspel kopplat till deras begreppsanvändning förekom. Dock valdes några 
videoinspelningar bort under analysen, i dessa inspelningar kunde inte socialt samspel eller 
deras begreppsanvändning utläsas. 

För att besvara studiens första frågeställning utgick vi ifrån två kategorier som skapades genom 
mönster som var återkommande vid analysen av transkriberingen. Vid transkriberingen 
uppmärksammades och dokumenterades inte endast den muntliga kommunikationen, utan även 
icke-verbala uttryck. Detta för att vi ansåg att det kunde ha betydelse för hur eleverna uttrycker 
sig om matematiska begrepp. När transkriberingen var genomförd analyserade och studerade 
vi transkriptionerna ett flertal gånger för att urskilja återkommande mönster. De mönster som 
synliggjordes var knyta an till sin vardag, samband med andra matematiska begrepp, 
vardagligt språk och matematiskt språk. Dessa mönster visade sig vara vanligt förekommande 
för hur elever visade sin förståelse för matematiska begrepp. I dessa mönstren synliggjordes 
vissa likheter och olikheter i de mönster vi fann. Utifrån dessa likheter och olikheter skapades 
två kategorier Vardagliga förklaringar och Matematiska förklaringar (se tabell 1). För att 
tydligt markera dessa kategorier använde vi oss av färgkodning (se bilaga 3). Detta gjordes för 
att få en övergripande bild av vad de insamlade videoinspelningarna visade. Tabell 1 nedan 
förtydligar vilka kategorier som skapades utifrån de mönster som synliggjordes.  

Tabell 1. Tabell för skapade kategorier till första frågeställningen 

Vardagliga förklaringar Matematiska förklaringar 

Vardagligt språk Matematiskt språk 

Knyta an till sin vardag Samband med andra matematiska begrepp 
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För att besvara studiens andra frågeställning gick vi tillväga på samma vis som ovanstående, 
men för att få en fördjupad förståelse för vårt resultat använde vi i tillägg de centrala begreppen 
som presenterats under Begrepp som utgångspunkt för analys. Utifrån dessa begrepp 
genomförde vi ytterligare en färgkodning för att tydligt markera när dessa förekom i vår 
transkriberade empiri (se bilaga 4). De mönster som synliggjordes efter transkriberingen och 
som kunde besvara andra frågeställningen var öppna och slutna frågor, nya förklaringar, 
förtydligande, stöttning av en mer kunnig, eleverna tar hjälp av varandra, söka bekräftelse och 
få en djupare förklaring av ett begrepp. I likhet med ovanstående resulterade även dessa 
mönster i övergripande kategorier. De kategorier som skapades var Vägledande frågor från 
läraren, Omformuleringar från eleverna och Skapa en gemensam förståelse (se tabell 2). 
Tabell 2 nedan förtydligar vilka kategorier som skapades utifrån de mönster som synliggjordes. 

Tabell 2. Tabell för skapade kategorier till andra frågeställningen. 

Vägledande frågor från 
läraren 

Omformuleringar från eleverna Skapa en gemensam förståelse 

Få en djupare förklaring av ett 
begrepp 

Nya förklaringar Stöttning av en mer kunnig 

Öppna och slutna frågor Förtydligande Eleverna tar hjälp av varandra 

  Söka bekräftelse 
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RESULTAT 
Som nämnt tidigare i texten var syftet med studien att undersöka hur elevers begreppsförmåga 
kan stöttas i en kommunikativ kontext inom matematik. Resultatet är tudelat och presenteras i 
två underrubriker för att besvara studiens forskningsfrågor. Första kommer att besvaras genom 
underrubriken Förståelse för matematiska begrepp med hjälp av laborativt material och andra 
kommer att besvara genom underrubriken Kommunikationens betydelse för elevernas 
begreppsanvändning. 

FÖRSTÅELSE FÖR MATEMATISKA BEGREPP MED HJÄLP AV LABORATIVT 

MATERIAL 
Denna del av resultatet syftar till att besvara studiens första frågeställning, Hur visar eleverna 
förståelse för matematiska begrepp inom tal i bråkform vid ett laborativt arbetssätt i grupp? 
Den är indelad i de kategorier som presenterats tidigare i texten, Vardagliga förklaringar och 
Matematiska förklaringar. Under varje rubrik kommer först en kortare beskrivning att göras 
för respektive kategori. Denna beskrivning efterföljs av resultatet och den analys som 
genomförts. 

VARDAGLIGA FÖRKLARINGAR 
Vid analysen av vårt empiriska material skapades denna kategori. Kategorin kommer att belysa 
situationer där eleverna visar förståelse för matematiska begrepp genom att göra vardagliga 
förklaringar. Detta var vanligt förekommande och genom analysen kunde vi utläsa att detta 
oftast förekom när eleverna hade ett mindre begreppsförråd. De vardagliga förklaringarna 
byggde på att elever använde ett mer vardagligt språk, det vill säga färre precisa matematiska 
begrepp alternativt knyter an till vardag för att göra en förklaring. 

I de två citaten som beskrivs nedan fick eleverna i grupper om tre storleksordna fem bråktal 
med hjälp av färdigt laborativt material i form av bråkcirklar. I det första som beskrivs försöker 
Linnea förklara för de andra eleverna i gruppen vilket av två bråktal som är störst. 

Linnea: Kolla här, här är en sån bricka, en sån fyra. Och denna (Linnea håller i en tredjedel) går lite 
så över. Den går typ en tolvendel över. 
*Linnea placerar en toftedel bredvid en fjärdedel* 
Rasmus: Tolvendel.. haha! (skrattar) 
 

Utifrån citatet kan vi utläsa att Linnea tar hjälp av det laborativa materialet och försöker 
förmedla sin kunskap till gruppen. Hon förklarar att en tredjedel är större än en fjärdedel. Vi 
kan utläsa att hon använder vardagliga begrepp för att förstå de matematiska begreppen i 
uppgiften, i detta utdrag “en sån bricka, en sån fyra”. Dessa begrepp kan tolkas som vardagliga 
eftersom de var oprecisa och inte matematiska i den form att de kan kopplas till begreppet 
bråktal. Dock gjorde det vardagliga språket möjligt för Linnea och gruppmedlemmarna att ta 
sig igenom uppgiften.  
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I följande situation använder Oskar en vardaglig anknytning för att visa sin förståelse för 
begreppen en halv och en tolftedel. 

Oskar: Den är minst för att den har minst bitar. Om man kollar på en halv så tar du… 
 *Simon avbryter samtalet* 

Simon: Ja vi säger att detta är pizzabitar. Jag vill ju inte ha den. Jag vill ju ha den för att jag är hungrig. 
Oskar: Så tar du en, två, tre, fyra, fem, sex för en halv. 
Simon: Men. Nu tog du sönder min cirkel igen… 
*Simon rynkar på pannan och viftar med händerna.* 
Oskar: Så då är en andredel större än en tolftedel. 
 

Genom analysen kunde vi se att Oskar gjorde en tydlig förklaring till en vardaglig situation för 
att beskriva vilket bråktal som är störst. Av de bråktal som skulle jämföras förklarar han att en 
halv är störst och att en tolftedel är minst. Han använder det laborativa materialet samt knyter 
an till pizzan för att förstå det uppgiften syftar till. I hans förklaringar kunde vi utläsa att han 
använde sig av oprecisa begrepp, men likt ovan lyckades även han förstå de matematiska 
begreppen och genomföra uppgiften med hjälp av sina kopplingar till vardagen. 

I en annan situation skulle klassen tillsammans med läraren placera fem bråktal på vad som 
kunde likna en tallinje. Varje bråktal placerades efterhand ut på tallinjen och läraren använde 
även magnetiska bråkcirklar för att symbolisera varje bråktal. Maja fick i denna situation 
förklara förhållandet mellan en fjärdedel och tre fjärdedelar. 

Läraren: Vi kan med hjälp av cirklarna se att tre fjärdedelar, då måste golfspelaren har slagit längre 
än en fjärdedel utav banan va? 
*Ingen i klassen svarar eller reagerar* 
Läraren: Kan vi se det? 
*Några elever svara JA* 
Lärare: Du nickar Maja. *läraren ler* Varför kan vi se det då? 
Maja: För bollen är närmast målet. 
Läraren: För den är närmast målet ja. Kan du se det på ett annat sätt? 
Maja: Det är mest på den högra (tre fjärdedelar). 
Läraren: Det är fler eller mest på den ja. Vilket bråktal skulle vi kunna välja nu att placera ut? Vi har 
3/6, ⅚ och ⅞ kvar. 
 

Genom analysen synliggjordes det att Maja refererade till det laborativa materialet. Hon visade 
förståelse för det matematiska begreppet tre fjärdedelar genom att hon förklarade att det var 
mest yta markerad vid bråkcirklarna som representerade tre fjärdedelar jämfört med en 
fjärdedel. Även i denna situation kunde vi utläsa att eleven använde sig av en vardaglig 
förklaring för att uttrycka sin förståelse av ett eller flera matematiska begrepp. 

Sammanfattningsvis visar eleverna förståelse för matematiska begrepp på olika sätt genom 
deras vardagliga förklaringar. Som nämnt tidigare gjordes detta genom ett vardagligt språk 
eller genom att de knöt an till sin vardag. Genom analysen av vårt empiriska material kunde vi 
utläsa att flertalet eleverna refererade till det laborativa materialet för att uttrycka sin förståelse. 
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Eleverna använde oprecisa begrepp men det laborativa materialet hjälpte dem att göra sig 
förstådd kring det matematiska begreppets innebörd. 

MATEMATISKA FÖRKLARINGAR 
Till skillnad från föregående kategori kommer denna kategori belysa situationer där eleverna 
visade förståelse för matematiska begrepp genom att göra matematiska förklaringar. De 
matematiska förklaringarna byggde på att eleverna visade förståelse genom att göra kopplingar 
till andra matematiska begrepp och se ett samband mellan dessa. Det som även kännetecknade 
matematiska förklaringar var att en mer kortfattat och precis förklaring gjordes av begreppet. 
Genom analysen synliggjordes det att sådana förklaringar var återkommande men inte lika 
vanligt som vardagliga förklaringar. 

I de två citaten som presenteras nedan visar eleverna sin förståelse genom att göra matematiska 
förklaringar till andra matematiska begrepp i förhållande till de begrepp som var i fokus för 
uppgiften. I det första citatet gör Viktor en förklaring tillsammans med begreppet procent. Han 
skulle förklara vilket bråktal som är störst, en fjärdedel eller en femtedel. 

Viktor: Bland dom här 4 glasen är ett glas en fjärdedel av glasen och man kan också säga att ett glas är 
25% av glasen. Bland dom här 5 glasen är ett glas en femtedel av glasen och man kan också säga att ett 
glas är 20% av glasen. Då vet jag att 25% är mer än 20% och då är en fjärdedel större än en femtedel. 
*Eleverna i klassen ser fundersamma ut. De söker varandras blickar och pratar rakt ut.* 
Klassen: Va!? Vi förstår inte… 
 

Det vi kunde belysa genom analysen var att Viktor gjorde en tydlig förklaring till vilket bråktal 
som var störst genom att beskriva det med hjälp av ett annat matematiskt begrepp, procent. 
Han poängterade att en fjärdedel kunde jämföras med 25% och en femtedel kunde jämföras 
med 20%. Han använder matematiska begrepp inom procent och bråktal för att visa sin 
förståelse för begreppen en fjärdedel och en femtedel. Dock kunde vi också utläsa genom 
analysen att flertalet elever inte förstod sambanden mellan procent och bråk samt vad Viktor 
menade. Vår tolkning är att klassen inte arbetat med begreppen tillsammans med varandra och 
befäst dessa för att göra koppling och förklaringar. 

I det andra citatet gör Gunilla en förklaring tillsammans med begrepp inom klockan. Hon skulle 
förklara vart bråktalen tre sjättedelar, en fjärdedel och fem åttondelar hamnar på en tallinje. 

Gunilla: Ja, jag har gjort såhär. Tre sjättedelar är ju en halv och då har den bollen hamnat i mitten typ. 
Och en fjärdedel är ju typ en kvart. 
Siv: Aah. Ja precis! 
Gunilla: Och då blir det typ, man får ta fingrarna typ så, så blir det typ en kvart. Och sen har jag ju de 
här kvar. Typ den här åttondelen. 
Siv: Men fem åttondelar har jag ju redan gjort. 
Gunilla: Ja vi har ju gjort den, men vi har inte markerat ut den. 
 

Till skillnad från det föregående citatet förstod Siv det Gunilla förklarade. Vår tolkning av detta 
var att eleverna tidigare hade arbetet med klockan och befäst denna kunskap och dessa begrepp. 
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Det vi kunde utläsa från analysen var att Gunilla visade förståelse för begreppet en fjärdedel 
genom att referera till det färdiga laborativa materialet. Gunilla valde att använda matematiska 
begrepp inom klockan för att visa sin förståelse för begrepp inom bråktal. Genom analysen 
kunde vi utläsa att det laborativa arbetssättet hjälpte henne att göras dessa förklaringar. 

I nästkommande citat följer vi Olle som visade förståelse för begreppen täljare och nämnare 
vid jämförande av fem sjättedelar och tre fjärdedelar. 

Olle: Ehh, jag har bara en sak. Dem, fem sjättedelar är så nära varandra men det är tre fjärdedelar 
också. Men tre. Fem sjättedelar är ett högre tal och då blir det fler delar och då blir den större. 
Lärare: Så du menar att om täljaren och nämnaren skiljer sig med en siffra så är det bråktalet med den 
största nämnaren störst? 
Olle: Ja, det var ju det jag sa… 
 

Olle använde matematiska begrepp för att göra sig förstådd i det han försökte förklara. Det han 
försökte förklara var förhållandet mellan täljare och nämnare samt att det kunde användas för 
att förstå vilket bråktal som skulle vara större än det andra. I denna situation kunde vi utläsa att 
läraren hjälpte Olle med det matematiska språket, läraren använde ett mer precist matematiskt 
språk som täljare och nämnare. Vid en annan situation visade samma elev återigen att han 
förstod sambandet mellan täljare och nämnare. Han beskrev i denna situation att tre sjättedelar 
var lika stort som en halv. Förståelsen visades genom förklaringen att siffran sex var dubbelt 
så stor som siffran tre.   

Sammanfattningsvis kunde vi utifrån denna kategori utläsa att tydliga matematiska förklaringar 
till andra matematiska begrepp eller förklaringar till begrepp inom uppgiften var vanligt 
förekommande men bland färre elever. Analysarbetet gjorde att vår tolkning av empirin var att 
eleverna tog hjälp av det laborativa materialet för att visa sin förståelse för begreppen. Eleverna 
i denna kategori använde ett mer kortfattat språk och precisa begrepp. Genom det laborativa 
materialet kunde vi utläsa att eleverna på ett mer matematiskt sätt beskrev sina förklaringar till 
uppgiften. 

KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE FÖR ELEVERNAS BEGREPPSANVÄNDNING 
Denna del av resultatet syftar till att besvara studiens andra frågeställning, På vilka sätt kan 
muntlig kommunikation från lärare och elever stötta elevers begreppsanvändning? Den är 
indelad i kategorierna som tidigare presenterats, Vägledande frågor från läraren, 
Omformuleringar från eleverna och Skapa en gemensam förståelse. Under varje rubrik 
kommer först en kortare beskrivning att göras för respektive kategori. Denna beskrivning 
efterföljs av resultatet och den analys som genomförts. Samtalen och citaten beskrivs djupare 
med hjälp av centrala begrepp inom samtalsanalys samt närliggande begrepp. Dessa begrepp 
är som nämnt tidigare inskottssekvenser, självreparation, annan-reparation, stöttning och 
ZPD. 
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VÄGLEDANDE FRÅGOR FRÅN LÄRAREN 
I analysen av videoinspelningarna var vägledande frågor från läraren ett återkommande 
mönster och kunde ses som stöttning för att eleverna ska kunna befinna sig i ZPD. Frågorna 
som ställdes kunde tolkas som en form av inskottssekvens. Detta visade sig vara vanligt 
förekommande när eleverna var kortfattade i sina beskrivningar av ett matematiskt begrepp 
eller när ett elevsamtal hade stannat upp. De frågor som ställdes av läraren kunde bestå av 
öppna och slutna frågor, antingen för att få en djupare förklaring av ett begrepp eller få 
bekräftelse på att eleven har förstått ett begrepp. Inskottssekvenserna i form av frågorna visade 
sig vara effektiva för att utmana elevernas förklaringar och motiveringar. Inskottssekvenserna 
ledde följaktligen till att självreparationer eller annan-reparation förekom. Detta bidrog till att 
leda ett elevsamtal framåt och stötta elevernas begreppsanvändning. 

I citatet som följer skulle eleverna beskriva vilka bilder som representerar en fjärdedel och 
vilka som inte gör det. Eleverna hade tidigare fått en uppgift att skapa bilder som representerar 
en fjärdedel. I detta citat skulle Fredrik belysa någonting han hade uppmärksammat som 
egentligen inte förhöll sig till uppgiften. 

Fredrik: Ja tänker såhär. Att det är en fjärdedel på den sidan (pekar på vänstra sidan) och det är 
också tre fjärdedelar på den sidan (pekar på samma sida). 
Lärare: Kan du förklara varför? 
*Fredrik får betänketid.* 
Fredrik: Jo, för att jag kollar på de vita delarna i figuren. Att det är liksom två där och två där. 
Lärare: Förklara hur du menar med att kolla på de vita delarna? 
*Fredrik får återigen betänketid.* 
Fredrik: Ja tänker såhär. Att där är en markerad och det är en fjärdedel och dom andra är vita. De tre 
vita. Då blir dom vita tre fjärdedelar. 
Eleverna: Nej asså jag fattar verkligen inte. 
Lärare: Jo men det Fredrik menar är att (tar en bild och visar) den markerade delen i kvadraten är en 
fjärdedel av kvadraten. Men det är också så att de vita delarna i kvadraten är tre fjärdedelar av 
kvadraten. 
 

Utifrån analysen av citatet kunde vi utläsa att Fredrik hade uppmärksammat något i bilderna 
som egentligen inte hörde till uppgiften. Istället för att läraren stoppar Fredrik i hans tanke och 
återgår till uppgiften ställer läraren öppna vägledande fråga för att utmana Fredrik till att 
utveckla det han försöker förklara. Här skedde en inskottssekvens. En tolkning av detta var att 
det fungerade som stöttning och gjorde att Fredrik tvingades att göra en självreparation och 
gjorde sin förklaring tydligare. Genom inskottssekvenser i form av vägledande frågor kunde vi 
se att samtalet drevs framåt och Fredrik befann sig i ZPD. Han fick möjligheten att utveckla 
sina tankar om bilderna som representerade bråktalen för övriga i klassen. I slutet av citatet 
kunde vi utläsa att en annan-reparation skedde. Istället för att Fredrik gjorde ytterligare en 
självreparation klev läraren in och gjorde en annan-reparation. Läraren reparerade det Fredrik 
förklarade för klassen med en förtydligande förklaring. Kommunikationen mellan läraren och 
Fredrik bidrog till stöttning för Fredriks begreppsanvändning. Han fick uttrycka och få sin 
förståelse bekräftad för sambandet mellan begreppen en fjärdedel och tre fjärdedelar. Den 
avslutande reparationen gjorde även att klassens begreppsanvändning kunde stöttas. 
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En annan typ av inskottssekvens kunde synliggöras i analysen och detta var i form av mer 
slutna vägledande frågor. Vid denna situation har klassen arbetat med bråktal och läraren visade 
en bild för eleverna i helklass och frågade vad bilden föreställer. Eleverna fick en stund för att 
tänka och därefter räcka upp handen. 

Lärare: Alfred? 
Alfred: Ett brev 
Lärare: Visar bilden en fjärdedel? 
Alfred: Nej 
Lärare: Vad säger Fia? Du räckte upp handen? 
Fia: Nej men jag tänkte bara säga att det typ inte är en fjärdedel. Men det är ingen bråk alls eftersom 
det inte är några streck alls. 
Lärare: Okej, Margareta vad tänker du? 
Margareta: Nej 
Lärare: Nej? Du tänker inte att det är en fjärdedel? 
Margareta: Nej precis, det är ingen fjärdedel? Bara om man drar streck över. 
*Läraren drar streck över bilden, som ett kryss och frågar om det är en fjärdedel nu och eleverna 
säger gemensamt att det är en fjärdedel nu* 
Lärare: Så enbart för att strecken finns så tycker ni att det är en fjärdedel? 
Alfred: Men egentligen ska inte strecken behövs, utan den visar ändå en fjärdedel. För om ni hade 
tagit denna del på den övriga helheten så hade den fått plats tre gånger till. 
Margareta: Så ska jag tänka med allt. 
 

Analysen av denna situation belyser hur kommunikation genom slutna vägledande frågor 
kunde stötta eleverna från att visa en förståelse för något till att nå en ökad 
begreppsanvändning. I citatet kunde vi utläsa att inskottssekvenser förekom för att bekräfta 
elevernas tankar om begreppet. Alfred beskrev sin tanke om bilden och förklarade att bilden 
inte representerade en fjärdedel. Det som följde var att Fia gjorde vad som kunde tolkas som 
en annan-reparation. Hon hade liknande tanke som Alfred men försökte reparera hans svar med 
en djupare förklaring. Genom de inskottssekverner och annan-reparationer som förekom gjorde 
Alfred en självreparation och förklarade hur bilden representerade en fjärdedel. Genom att den 
muntliga kommunikationen och inskottssekverna ägde rum kunde eleverna befinna sig i ZPD 
och till slut stöttas i sin begreppsanvändning och förstå hur en fjärdedel kunde representeras 
med den specifika bilden. 

Sammanfattningsvis stöttades eleverna på olika sätt av de inskottssekvenser som förekom från 
läraren, det vill säga de vägledande frågorna. Vi tolkar det som att det var vanligt 
förekommande att eleverna hade en felaktig bild av ett matematiskt begrepp. Genom 
inskottssekvenser som läraren gjorde fick eleverna möjlighet att befinna sig i ZPD och fundera 
över sina svar och slutligen uttrycka sig om begreppen på ett korrekt sätt. Detta skedde med 
antingen självreparationer eller annan-reparationer. I övrigt bestod kommunikationen i 
klassrummet ofta av korta svar och otydliga förklaringar. Men de vägledande frågorna förde 
samtalet framåt och eleverna fick möjlighet att uttrycka sin begreppsanvändning. 
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OMFORMULERINGAR FRÅN ELEVERNA 
I analysen skapades denna kategori eftersom det var vanligt förekommande att eleverna var 
tvungna att omformulera sig när de diskuterade begrepp med varandra. Det var vanligt 
förekommande att eleverna förtydligande begreppet med andra ord. Det som förekom var att 
eleverna gjorde självreparationer utifrån inskottssekvenser. Inskottssekverna i denna kategori 
bestod av att mottagaren inte förstod talaren. Denna strategi visade sig vara effektivt för 
elevernas begreppsanvändning, dels för den som förklarade men också för de som lyssnade. 

I följande situation skulle en grupp sortera bilder efter vilka som representerade en fjärdedel 
och vilka som inte gjorde det. Detta genomfördes på tavlan inför övriga i klassen. Sia hade 
tidigare förklarat att en bild föreställde en fjärdedel, men det visade sig senare i samtalet att 
Eva inte förstod. Peter omformulerade det som nämnts tidigare om bilden och förklarade för 
Eva på nytt. 

Sia: Den här tycker vi är rätt (pekar på tavlan), för om man sätter ihop de två delarna så visar det en 
fjärdedel? 
*Klassen diskuterar vidare vilket som är en fjärdedel och inte* 
Eva: Ja fattar inte varför ni har placerat den bilden där med hjälp av förklaringen ni gjorde innan 
(pekar på Sias bild)? 
*Klassen får betänketid.* 
Peter: Men om man tänker såhär istället (ritar upp på tavlan), att man kan lägga ihop de här delarna. 
Eva: Jag förstår fortfarande inte. 
Peter: Jo, men kolla här. Dessa två halvor (pekar på bilden) blir ju en hel tillsammans. 
Eva: Jaha okej, men nu förstår jag. 
 

I citatet ovan kunde vi utläsa att Sia gjorde en första förklaring som följdes av en 
inskottssekvens när Eva ifrågasatte förklaringen. Peter tog över samtalet och gjorde vad som 
kan tolkas som en annan-reparation, det vill säga omformulerade det Sia försökte förklara. När 
en ny inskottssekvens uppstod tvingades Peter att göra en självreparation. Med hjälp av Peters 
omformuleringar förstod Eva varför bilden visade en fjärdedel och hur det kunde se ut. Här 
kunde vi utläsa att med hjälp av inskottssekvenser utmanades Peter i sina beskrivningar för hur 
begreppet en fjärdedel kunde representeras. Genom analysen kunde vi utläsa att Peters 
muntliga kommunikation kunde stötta Evas begreppsanvändning. 

Ett liknande exempel visade sig vid ett annat tillfälle i klassrummet. En elev utmanades återigen 
till att beskriva begreppet en fjärdedel med koppling till en bild. Det som diskuteras nedan var 
huruvida en representation av en fjärdedel behövde delas med linjer eller inte för att vara 
korrekt. 

Sara: Det är likadant som det här isåfall. Jag kan göra såhär och det är fortfarande en fjärdedel (ritar 
en cirkel, en fjärdedel utan strecken). 
Eleverna: Va. Nej det är ingen fjärdedel? 
*Eleverna ser fundersamma ut, de rynkar på pannan och blir tysta. Sara förklarar om på nytt.* 
Sara: Jo men om jag ritar upp strecken så blir min del såhär stor (ritar på tavlan och pekar på delen), 
men om jag suddar bort strecken i cirkeln så ser ni att min del är lika stor (suddar bort på tavlan och 
pekar på samma del). Det vill säga att det är en fjärdedel? 
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Eleverna: Nej men strecken behövs för att göra det tydligare. 
Sara: Ja de kan vara bra att ha för att göra bilden tydligare. Men det behövs inte för att avgöra om det 
är en fjärdedel eller inte, utan delen blir lika stor ändå. 
Eleverna: Ahaa. 
 

I likhet med tidigare presenterat citat kunde vi genom analysen utläsa att Sara gjorde 
självreparationer för att resterande i gruppen skulle förstå vad hon menade. Till en början 
förstod inte eleverna Saras beskrivning och inskottssekvenser förekom. Detta gjorde att Sara 
utmanades till att tänka om på nytt och omformulera sig flera gånger tills det att resterande i 
gruppen förstod begreppet som hon syftade till att förklara. I sina självreparationer gick Sara 
från en otydlig förklaring till en mer tydlig och precis förklaring av begreppet. 

Sammanfattningsvis kunde vi genom analysen synliggöra att elevernas självreparationer och 
annan-reparationer ledde till stöttning av deras egna begreppsanvändning men också av 
klasskamraternas. Det vi kunde utläsa var att inskottssekvenserna bidrog till reparationerna av 
olika slag. Deras egen begreppsanvändning stöttades eftersom de ständigt utmanades till att 
tänka om på nytt, använda andra ord och vara mer precisa i sina förklaringar av ett begrepp. 
Klasskamraternas begreppsanvändning stöttades genom att de till en början inte förstod ett 
begrepp men med hjälp av omformuleringar och förklaringar som var mer precisa kunde de 
slutligen sätta begreppet i ett sammanhang och förstå dess innebörd. 

SKAPA EN GEMENSAM FÖRSTÅELSE 
Denna kategori framkom vid analysarbetet och beskriver hur eleverna samspelar för att 
tillsammans skapa förståelse för ett matematiskt begrepp. Det var vanligt förekommande att 
eleverna vände sig till varandra för att bekräfta sina tankar med en form av inskottssekvens 
under genomförandet av en uppgift. Genom detta agerande stöttade eleverna varandra för att 
nå en bättre förståelse. Detta gjorde att en diskussion uppstod och eleverna gjorde 
självreparationer och annan-reparationer vilket bidrog till en gemensam förståelse av ett 
begrepp. 

Vid en situation skapade två elever en gemensam förståelse för ett begrepp genom att ställa 
frågor till varandra samt söka bekräftelse för sin förståelse av begreppet. I utdraget skulle 
eleverna avgöra vilka bilder som representerar en fjärdedel eller inte. 

Hans: Jag tycker att det här är en fjärdedel. Vad tycker du? 
Frida: Nej det tycker inte jag. För delarna här är inte lika stora. Om du kollar på denna och så på 
denna så ser du, därför är det ingen fjärdedel? 
Hans: Okej då. 
*Hans letar bland flertalet bilder* 
Hans: Det där är en fjärdedel eller? 
Frida: Ja det är en fjärdedel. 
Hans: Den här bilden är inte ens färglagd (pekar på bilden som inte är markerad) och visar inte en 
fjärdedel. 
Frida: Oj juste jag hade glömt det (färglägger delen i figuren). Men nu är det en fjärdedel. 
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Här kunde vi se hur eleverna skapar sig en gemensam förståelse av en fjärdedel och vår tolkning 
är att de tillsammans befann sig i ZPD. Inskottssekvenser förekom i detta samtal när Hans och 
Frida hela tiden vände sig till varandra och ifrågasatte bilderna. Hans förklarar kortfattat sin 
uppfattning om vad som är en fjärdedel och därefter vänder sig till Frida. Fridas svar kunde 
tolkas som en annan-reparation genom att hon visade en annan uppfattning om bilden och 
begreppet. Vidare i samtalet kunde vi utläsa att ytterligare en inskottssekvens uppstod när Hans 
kritiserade en av bilderna. Det kan förstås som att Frida tecknat bilden själv och använde sig 
av en självreparation för att åtgärda situationen. Tillsammans kunde de stötta varandra och 
skapa en gemensam förståelse för begreppet en fjärdedel utifrån bilderna. 

Sammanfattningsvis resulterade analysen i att denna form av diskussion var vanligt 
förekommande vid elevernas arbete tillsammans. En elev kunde besitta en viss förståelse för 
ett begrepp medan en annan hade en annan uppfattning. Inskottssekvenser förekom när 
eleverna var osäkra på sitt eget tankesätt. Genom att de vända sig till varandra och synliggjorde 
varandras uppfattningar av ett begrepp kunde de reparera samtalet. De kunde ifrågasätta 
varandra och slutligen skapa en gemensam förståelse för begreppet. I situationer där en 
gemensam förståelse skapades kunde vi se att den muntliga kommunikationen som förekom 
stöttade elevernas begreppsanvändning. 
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DISKUSSION 
Kommande kapitel är uppdelad i tre underrubriker, Resultatdiskussion, Metoddiskussion och 
Slutsats och implikationer. I kapitlet kommer vi att diskutera studiens resultat och metod. I 
resultatdiskussion kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
samt studiens syfte och frågeställning. I metoddiskussion kommer vi att diskutera styrkor och 
svagheter med den metod som använts. Avslutningsvis kommer studiens slutsats och 
didaktiska implikationer att presenteras samt tankar om vidare forskning inom ämnet.  

RESULTATDISKUSSION 
Studien syftar till att besvara frågeställningar ”Hur visar eleverna förståelse för matematiska 
begrepp inom tal i bråkform vid ett laborativt arbetssätt i grupp?” och ”På vilka sätt kan 
muntlig kommunikation från lärare och elever stötta elevers begreppsanvändning?”. Som 
nämnts i inledningen hävdas det att språket är en viktig del av matematikundervisningen 
(Kilborn, 2007; Häggblom, 2013). I förhållande till detta poängterar McIntosh (2008) att 
många elever lär sig nya begrepp genom att kommunicera med andra och förklara hur de tänker 
och gör. Resultatet i vår studie visade att elevernas begreppsförståelse stöttades av den muntliga 
kommunikation som förekom i klassrummet. Övergripande synliggjordes det att eleverna 
kunde visa sin förståelse för ett matematiskt begrepp med hjälp av vardagliga och matematiska 
förklaringar. Detta kan jämföras med vad som nämnts i tidigare forskning som vardagligt och 
matematiskt språk (Bergholm, 2014; Riesbeck, 2008; Engvall, 2014; Löwing, 2004). 
 
Bergholm (2014) kom fram till att eleverna använde ett vardagligt språk när de hade svårt för 
att finna matematiska ord och kopplade istället den matematiska uppgiften till sina tidigare 
kunskaper. Å ena sidan kunde vi se likheter mellan Bergholms resultat och vårt resultat. Det 
var vanligt förekommande att eleverna använde sig av vardagligt språk och gjorde kopplingar 
till sin vardag. Å andra sidan visade vårt resultat att elevernas språk och begreppsanvändning 
stöttades genom den muntliga kommunikationen, de reparationer och de inskottssekvenser som 
förekom. Från att använda ett otydligt vardagligt språk kunde eleverna göra sin förståelse och 
sina förklaringar tydligare och mer precisa med hjälp av inskottssekvenser. När en elev 
efterfrågade ett förtydligande kunde en annan elev omformulera sig och använda mer precisa 
begrepp. Å ena sidan hävdade Riesbeck (2008) och Löwing (2014) att ett vardagligt språk 
skapade svårigheter för eleverna att förstå matematiska språket i läroböckerna. Å andra sidan 
visade vårt resultat att eleverna visade förståelse för begreppen genom att använda ett 
vardagligt språk. Vi såg detta som effektivt för att föra samtalet framåt och med hjälp av 
varandra leda samtalet till ett mer matematiskt språk. Vi förstår det Riesbeck skriver, dock vill 
vi påpeka skillnaden mellan att arbeta i läroboken jämfört med att arbeta i grupp. Vårt resultat 
visar att när eleverna mötte ett främmande begrepp kunde de tillsammans ta sig an uppgiften 
och förstå begreppet med hjälp av förklaringar som kunde bestå av vardaglig och matematisk 
karaktär. 

Vidare förklarade Bergholm (2014) att ett matematiskt samtal kunde se olika ut beroende på 
deltagarna. En deltagare som kunde anses som mer kunnig ledde samtalet framåt och kunde 
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bistå med kunskap samt svara på övriga deltagares frågor. Hon förklarade att i grupper där 
deltagarna hade svårigheter att förstå de matematiska innehållet var det ingen som ledde 
samtalet framåt och de lyssnade oftast inte till varandras förklaringar. Likheter går att utläsa i 
vårt resultat. Det förekom att elever tog ledarroll när en uppgift skulle lösas dock förekom det 
även att osäkerheten för matematiska begrepp var ömsesidig. Genom resultatet vill vi belysa 
svårigheter med att benämna en elev som mer kunnig än en annan. Resultatet visade att 
eleverna, starka som svaga inom matematik, tillsammans kunde de skapa en gemensam 
förståelse för ett begrepp. De kompletterade varandra genom inskottssekvenser samt själv- och 
annan-reparationer. Genom att hjälpa varandra kunde eleverna även befinna sig i ZPD. Vidare 
synliggjorde resultatet att elever med god begreppsanvändning kunde pratade förbi övriga 
elever. Det förekom att eleverna gjorde kopplingar till andra matematiska begrepp som övriga 
i gruppen inte förstod. Vår tolkning av detta var att övriga elever inte befäst kunskapen om det 
begrepp som användes.   

Med koppling till ovanstående hävdade Riesbeck (2008) att vardagligt språk förekom när 
eleverna inte förankrat ett matematiskt begrepp. När elever i vår studie visade förståelse för ett 
matematiskt begrepp som övriga i klassen inte ännu hade befäst uppstod en förvirring. Vi 
förstår vikten av att befästa ett begrepp för att förstå det som talas om i klassrummet. Om 
mottagarna i samtalet inte befäst kunskapen om det ena begreppet kan de inte förstå hur 
begreppen kan kopplas till varandra. Riesbeck (2008) belyste att läraren behövde ge eleverna 
möjlighet att befästa ett begrepp. Vi ser en koppling mellan de läraren behöver göra och det 
Engvall (2013) nämnde som revoicing, vilket innebär att läraren upprepar eller omformulerar 
elevsvaren till mer matematiska. I likhet med revoicing används begreppet annan-reparation i 
denna studie. Resultatet visade att läraren använde sig av annan-reparation men i tillägg kunde 
vi även se att de använde sig av vägledande frågor, i form av slutna och öppna frågor. Vi anser 
att annan-reparationerna möjligtvis inte bör förekomma för direkt tillrättavisning. Vi kunde se 
fördelar med att läraren istället använde sig av att ställa frågor till elevernas lösningar. En följd 
av detta var att som att eleverna kunde försöka förklara på nytt och visa sin förståelse genom 
att utveckla sina svar själva. 

Avslutningsvis vill vi belysa användningen av det laborativa materialet. Sveider (2016) 
hävdade att det laborativa materialet visade sig vara effektivt för utvecklandet av elevernas 
begreppsförmåga. I tillägg till detta nämner Shulemaja och Stenberg (2018) att det laborativa 
materialet bidrog till att eleverna kunde uttrycka sina kunskaper på olika sätt. Å ena sidan visar 
vårt resultat att det laborativa materialet bidrog till att eleverna fick möjligheten att träna sig i 
att uttrycka sig muntligt om matematiska begrepp. Å andra sidan visar studien att elevernas 
språk oftast var av vardaglig karaktär. Vår tolkning är att det matematiska språket faller i 
skuggan av elevernas närhet till det laborativa materialet. Något vi inte önskar belysa som 
negativt. Vårt resultat visar att eleverna kunde enkelt referera till det laborativa materialet 
genom att peka och säga till exempel “den där biten är större än den”. Vår uppfattning är att 
om eleverna inte hade haft materialet framför sig hade de varit tvungna att förklara med mer 
precisa ord och begrepp. Detta hade möjligtvis kunnat skapa svårigheter om eleverna inte befäst 
de korrekta matematiska begreppen. Det vi vill belysa är att eleverna kan med hjälp av 
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materialet visa sin förståelse för matematiska begrepp på olika sätt. En sista aspekt att ta i 
beaktning för lärare är om eleverna skapar en gemensam förståelse för ett begrepp genom 
felaktiga reparationer. Med detta menar vi att eleverna ger varandra felaktiga förklaringar. 
Detta förekom inte i vår studie men genom att ge eleverna frihet att arbeta tillsammans där 
läraren inte hinner med att observera kan det mycket möjligt förekomma. Därmed ser vi 
helklassdiskussionerna efter varje övning som relevant för att förhindra sådana aspekter.  

METODDISKUSSION 
Som nämnt tidigare bestod vår insamlade empiri av 33 videoinspelningar som utgjorde totalt 
100 minuter. Vid insamling av empiri använde vi rörlig samt stationär kamera. Bjørndal (2005) 
beskriver att rörlig kamera kan användas till fördel för forskaren, forskaren kan röra sig i 
klassrummet och fokusera på olika delar i klassrummet. Vi hade endast tillgång till en kamera 
vilket gjorde att även vi såg rörligheten i klassrummet som en fördel. Detta för att dokumentera 
flera situationer samt flertalet elevers förmågor samtidigt. Dock kunde dokumentation via 
rörlig kamera uppfattas som ofullständig i jämförelse med stationär kamera. Den kunde 
uppfattas som ofullständig eftersom några videosekvenser dokumenterade mitten av ett 
pågående samtal, vilket gjorde det svårt att skapa en helhet för vad samtalet handlade om. När 
stationär kamera användes påträffades inte denna problematik. Ett samtal kunde dokumenteras 
från början till slut och en större helhetsuppfattning kunde bildas. Som helhet hävdar Bjørndal 
(2005) att kamerans existens kan påverka deltagarna, en rörlig kamera anses vara enklare att 
bli påverkad av jämfört med en stationär kamera. Eleverna i vår studie var förberedda på att 
undervisningen skulle dokumenteras, eleverna hade en viss vana för videofilmning i 
klassrummet och därmed såg vi inte kamerans existens som någon problematik. Vidare bestod 
samtliga videoinspelningar av elevers kommunikation om matematiska uppgifter och 
lösningar. Eftersom samtliga videoinspelningar synliggjorde elevers kommunikation och 
begreppsanvändning kunde detta bidra till ett djupare resultat. Den empiri som dokumenterades 
kunde även bidra till en högre validitet i studien. Vår definition av begreppet validitet var att 
vi avsåg att mäta det vi skulle mäta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vi 
anser att vårt metodkapitel är transparent, vilket kan bidra till en hög reliabilitet i studien. 

Bjørndal (2005) hävdar att inte endast kamerans existens kan påverka deltagarna i en studie 
utan även forskarens existens har en viss påverkan. Han påpekar att deltagarnas förtroende till 
forskaren kan påverka deltagarnas agerande. Detta såg vi inte som ett problem eftersom vi 
redan hade byggt upp en relation och ett förtroende hos eleverna i studien. Vi vill belysa att 
eleverna såg oss mer som lärare i undervisningen snarare än två forskare som bedrev forskning. 
Å ena sidan var vi medvetna om att vårt deltagande kan ha påverkat resultatet. Vi som forskare 
agerade som stöttning i olika former, som exempelvis ställa vägledande frågor för att leda 
elevers samtal framåt. Å andra sidan hade vår stöttning uteblivit hade resultatet möjligtvis fått 
ett annat utfall. Dock ansåg vi att någon form av stöttning från oss var nödvändig för att 
synliggöra elevers begreppsanvändning utifrån deras kommunikation, samt för deras 
utveckling av svar. 
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Ur ett annat forskarperspektiv vill vi poängtera att ett bra samarbete genom hela 
arbetsprocessen underlättade genomförandet och analysarbetet. Resultatet i studien är vår 
tolkning av det vi uppmärksammat av vår empiri. Vi analyserade vår insamlade empiri utifrån 
två uppfattningar, det vill säga våra egna. Dock poängterar Bjørndal (2005:77) att samtliga 
inspelningar inte är en kopia av den verklighet som observeras utan endast något som kan 
representera verkligheten. Detta är något som vi tog hänsyn till i vår analys av vårt empiriska 
material. Med hjälp av samarbetet och en tolkning av den representerade verkligheten kunde 
vi slutligen skapa en gemensam uppfattning av vad varje videoinspelning belyste. Dock är vi 
medvetna om att studiens resultat hade kunnat få ett annat utfall av en utomstående. En 
utomstående kan granska videodokumentationen utifrån sina erfarenheter och tolkningar samt 
finna andra meningsfulla faktorer i innehållet, vilket kunde bidragit till ett annat resultat än det 
som är framtaget. Dessa faktorer kan möjligtvis vara något som minskar reliabiliteten i studien. 
Samtidigt har vi varit två som har analyserat empirin och uppmärksammat samma mönster 
vilket ökar studiens reliabilitet.  

Studien byggde på en undersökning som var gjord på en klass i årskurs fyra som bestod av 20 
elever, det vill säga att överförbarheten till andra skolor och klasser kan anses vara låg. Därmed 
anser vi även att generaliserbarheten är låg och att vi inte kan dra en slutsats som gäller för alla 
elever och klasser. Hade vår studie varit större, där fler klasser hade inkluderats i 
undersökningen och resulterat i samma mönster hade överförbarheten och generaliserbarheten 
möjligtvis varit högre. Dock finner vi att resultatet som är framtaget i nuläget är intressant för 
verksamma lärare eftersom det belyser hur kommunikationen i klassrummet kan stötta elevers 
begreppsanvändning. Studien kan användas som en inspirationskälla eller som ett vägledande 
verktyg för att stötta elevers begreppsförmåga i matematikundervisningen. Tillsammans med 
andra studier utgör den underlag för ökad kunskap inom området. 

SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER 
Syftet med studien var att undersöka hur elevers begreppsförmåga kunde stöttas i en 
kommunikativ kontext inom matematik. Studiens centrala slutsats är att muntlig 
kommunikation stöttar elevernas begreppsanvändning och med hjälp av laborativt material kan 
de visa sin förståelse för matematiska begrepp genom att uttrycka sig vardagligt eller 
matematiskt. Vid ett laborativt arbetssätt kan eleverna visa sin förståelse för ett matematiskt 
begrepp med vardagliga förklaringar. Elever använder ett vardagligt språk och göra kopplingar 
till sin vardag. Även matematiska förklaringar förekommer för att visa förståelse för 
matematiska begrepp. Eleverna använder ett matematiskt språk och gör kopplingar till andra 
matematiska begrepp. Den muntliga kommunikationen stöttar elevernas begreppsanvändning 
eftersom det skapar möjligheter för förtydligande och omformuleringar. Genom att läraren eller 
andra elever ställer frågor eller påstående till eleven kan denne utmanas och utveckla sina svar 
för att stöttas i utvecklingen av sin begreppsanvändning. 

Utifrån vårt resultat har vi dragit lärdomar om vikten av att arbeta i grupper i en kommunikativ 
kontext. Detta för att låta eleverna får möjligheten att ta hjälp av varandra, utbyta åsikter och 
ta del av varandra uppfattningar av ett begrepp. Vilket slutligen förhoppningsvis kan bidra till 
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en gemensam förståelse för ett matematiskt begrepp. Vi har även insett vikten av att använda 
laborativt material som hjälpmedel i undervisningen, detta för att underlätta kommunikationen 
mellan elever genom att de kan referera till materialet och förklara hur de tänker. Övergripande 
hävdar Häggblom (2013) att språket är en viktig del i matematikundervisningen. Vi har insett 
vikten av detta. Genom språket har vi sett att läraren kan korrigera missuppfattningar som sker, 
eleverna kan ta del av varandras förklaringar och de får möjligheten att uttrycka sig. Språket 
och det laborativa materialet i vår studie skapade en möjlighet för eleverna att röra sig från det 
vardagliga till det matematiska.  

Den didaktiska implikation vi vill belysa i relation till lärarprofessionen är att denna studie kan 
bidra till förståelse för hur en kommunikativ kontext och laborativt material samspelar för att 
stötta elevernas begreppsanvändning. Resultatet indikerar att läraren kan behöva låta eleverna 
utveckla ytterligare hur de tänker för att försöka förstå hur eleven förstår ett begrepp. Studien 
skapar även förståelse för hur eleverna använder och ser på det laborativa materialet och skapar 
förståelse utifrån det som visas för dem. Tidigare forskning hävdar att laborativt material har 
visats sig vara effektivt i matematikundervisningen. Vi har erfarit detta, men innan och när 
studien genomfördes problematiserade vi syftet med olika typer av laborativt material. Vi har 
hela tiden ifrågasatt materialet och diskuterat om det färdiga laborativa materialet och det 
egenskapade laborativa materialet bidrar till olika funktioner. Därmed finner vi detta intressant 
för vidare forskning, det vill säga vilka uppfattningar eleverna skapar om ett begrepp utifrån 
färdigt laborativt material respektive egenskapat laborativt material.   
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BILAGA 1. - LABORATIVT MATERIAL 
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BILAGA 2. - ETIKBLANKETT 
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BILAGA 3 - FÄRGKODNING UTIFRÅN KATEGORIER 
Kategorier: 
Vardagliga förklaringar = rosa 
Matematiska förklaringar = lila 
Vägledande frågor från läraren = rött 
Omformuleringar från eleverna = blått 
Skapa en gemensam förståelse = grönt 
 
Utdrag 1 (Vardagliga förklaringar): 
I gruppen om tre elever fick eleverna tillsammans ordna fem olika bråktal efter storlek med hjälp av 
laborativt material. 
Linnea: Kolla här, här är en sån bricka, en sån fyra. Och denna (Linnea håller i en tredjedel) går lite så över. 
Den går typ en tolvendel över. 
*Linnea placerar en toftedel bredvid en fjärdedel.* 
Rasmus: Tolvendel.. haha! (skrattar) 
Linnea: Ja, där ja. Så! Kolla det går tre sånna här på fyra fjärdeldelar så därför är en tredjedel störst. Ta-da!! 
 
Utdrag 2 (Vardagliga förklaringar): 
I gruppen om tre elever fick eleverna tillsammans ordna fem olika bråktal efter storlek med hjälp av 
laborativt material. 
Oskar: Den är minst för att den har minst bitar. Om man kollar på en halv så tar du… 
*Simon avbryter samtalet..* 
Simon: Ja vi säger att detta är pizzabitar. Jag vill ju inte ha den. Jag vill ju ha den för att jag är hungrig. 
Oskar: Så tar du en, två, tre, fyra, fem, sex för en halv. 
Simon: Men.. Nu tog du sönder min cirkel igen… 
*Simon blir frustrerad* 
Oskar: Så då är en andredel större än en tolftedel. 
 
Utdrag 3 (Vardagliga förklaringar): 
I helklass gick lärare och elever igenom och förtydligade en uppgift som eleverna i grupper om två elever 
genomfört dagen innan. Eleverna fick hjälpa till att förklara vilka bollar som flugit längst beroende på 
vilket bråktal som bollen representerade. 
Läraren: Vi kan med hjälp av cirklarna se att tre fjärdedelar, då måste golfspelaren har slagit längre än en 
fjärdedel utav banan va? 
*Ingen i klassen svarar eller reagerar* 
Läraren: Kan vi se det? 
*Några elever svara JA* 
Lärare: Du nickar Maja. *läraren ler* Varför kan vi se det då? 
Maja: För bollen är närmast målet. 
Läraren: För den är närmast målet ja. Kan du se det på ett annat sätt? 
Maja: Det är mest på den högra (tre fjärdedelar). 
Läraren: Det är fler eller mest på den ja. Vilket bråktal skulle vi kunna välja nu att placera ut? Vi har 3/6, ⅚ och 
⅞ kvar. 
 
Utdrag 4 (Matematiska förklaringar): 
Klassen hade haft en matematikläxa och en av uppgifterna gick ut på att bestämma vilket av två bråktal som var 
störst. En elev visade vilket som var störst med hjälp av koppling till procent. 
Viktor: Bland dom här 4 glasen är ett glas en fjärdedel av glasen och man kan också säga att ett glas är 25% av 
glasen. Bland dom här 5 glasen är ett glas en femtedel av glasen och man kan också säga att ett glas är 20% av 
glasen. Då vet jag att 25% är mer än 20% och då är en fjärdedel större än en femtedel. 
*Eleverna i klassen ser fundersamma ut och pratar rätt ut* 
Klassen: Va!? Vi förstår inte… 
 
Utdrag 5 (Matematiska förklaringar): 
Eleverna fick två och två genomföra en uppgift där fem bråktal som representerades av golfbollar på en 
golfbana skulle placeras ut. De skulle sedan ordna dessa bråktal efter storlek.   
Gunilla: Ja, jag har gjort såhär. Tre sjättedelar är ju en halv och då har den bollen hamnat i mitten typ. Och en 
fjärdedel är ju typ en kvart. 
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Siv: Aah.. Ja precis! 
Gunilla: Och då blir det typ, man får ta fingrarna typ så, så blir det typ en kvart. Och sen har jag ju de här kvar. 
Typ den här åttondelen. 
Siv: Men fem åttondelar har jag ju redan gjort. 
Gunilla: Ja vi har ju gjort den, men vi har inte markerat ut den. 
 
Utdrag 6 (Matematiska förklaringar): 
I helklass gick lärare och elever igenom och förtydligade en uppgift som eleverna i grupper om tre till fyra 
elever genomfört tidigare. Eleverna skulle ordna fem bråktal efter storlek. En elev förklarade i helklass ett 
samband mellan täljare och nämnare. 
Olle: Ehh, jag har bara en sak. Dem, fem sjättedelar är så nära varandra men det är tre fjärdedelar också. Men 
tre.. fem sjättedelar är ett högre tal och då blir det fler delar och då blir den större. 
Lärare: Så du menar att om täljaren och nämnaren skiljer sig med en siffra så är det bråktalet med den största 
nämnaren störst? 
Olle: Ja, det var ju det jag sa… 
 
Utdrag 7 (Vägledande frågor från läraren): 
Läraren går igenom tillsammans med klassen om vilka bilder av elevernas egna tillverkade som 
representerar en fjärdedel och vilka som inte gör det. Här skulle en elev tala om vad den vänstra respektive 
högra sidan visade. 
Fredrik: Ja tänker såhär. Att det är en fjärdedel på den sidan (pekar på vänstra sidan) och det är också tre 
fjärdedelar på den sidan (pekar på samma sida). 
Lärare: Kan du förklara varför? 
*Fredrik tänker..* 
Fredrik: Jo, för att jag kollar på de vita delarna i figuren. Att det är liksom två där och två där. 
Lärare: Förklara hur du menar med att kolla på de vita delarna? 
*Fredrik tänker..* 
Fredrik: Ja tänker såhär. Att där är en markerad och det är en fjärdedel och dom andra är vita. De tre vita. Då 
blir dom vita tre fjärdedelar. 
Eleverna: Nej asså jag fattar verkligen inte.. 
Lärare: Jo men det Fredrik menar är att (tar en bild och visar) den markerade delen i kvadraten är en fjärdedel 
av kvadraten. Men det är också så att de vita delarna i kvadraten är tre fjärdedelar av kvadraten. 
Utdrag 8 (Vägledande frågor från läraren): 
Läraren går igenom tillsammans med klassen om vilka bilder av elevernas egna tillverkade som 
representerar en fjärdedel och vilka som inte gör det. I denna situation uppstår det svårigheter med en 
bild. 
Lärare: Alfred? 
Alfred: Ett brev 
Lärare: Visar bilden en fjärdedel? 
Alfred: Nej 
Lärare: Vad säger Fia? Du räckte upp handen? 
Fia: Nej men jag tänkte bara säga att det typ inte är en fjärdedel. Men det är ingen bråk alls eftersom det inte är 
några streck alls. 
Lärare: Okej, Margareta vad tänker du? 
Margareta: Nej 
Lärare: Nej? Du tänker inte att det är en fjärdedel? 
Margareta: Nej precis, det är ingen fjärdedel? Bara om man drar streck över. 
*Läraren drar streck över bilden, som ett kryss och frågar om det är en fjärdedel nu* 
*Eleverna säger gemensamt att det är en fjärdedel nu.* 
Lärare: Så enbart för att strecken finns så tycker ni att det är en fjärdedel? 
Alfred: Men egentligen ska inte strecken behövs, utan den visar ändå en fjärdedel. För om ni hade tagit denna 
del på de övriga helheten så hade den fått plats tre gånger till. 
Margareta: Så ska jag tänka med allt. 
 
Utdrag 9 (Omformuleringar från eleverna): 
I denna situation skulle en grupp om fyra elever tala om vilka bilder som representerade en fjärdedel och 
vilka bilder som inte gjorde det inför sin klass. 
Sia: Den här tycker vi är rätt (pekar på tavlan), för om man sätter ihop de två delarna så visar det en fjärdedel? 
*Klassen diskuterar vidare vilket som är en fjärdedel och inte..* 
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Eva: Ja fattar inte varför ni har placerat den bilden där med hjälp av förklaringen ni gjorde innan (pekar på Sias 
bild)? 
*Klassen tänker..* 
Peter: Men om man tänker såhär istället (ritar upp på tavlan), att man kan lägga ihop de här delarna. 
Eva: Jag förstår fortfarande inte.. 
Peter: Jo, men kolla här. Dessa två halvor (pekar på bilden) blir ju en hel tillsammans. 
Eva: Jaha okej, men nu förstår jag. 
 
Utdrag 10 (Omformuleringar av eleverna): 
Eleverna blev tilldelade en uppgift där de en och en skulle rita en fjärdedel på så många sätt de kunde. 
Vissa stämde andra inte. I grupp blev eleverna tilldelade ett flertal av dessa bilder och skulle placera de i 
två högar, de bilder som var visade en fjärdedel och de som inte visade. 
Sara: Det är likadant som det här isåfall. Jag kan göra såhär och det är fortfarande en fjärdedel (ritar en cirkel, 
en fjärdedel utan strecken). 
Eleverna: Va.. Nej det är ingen fjärdedel? 
*Eleverna ser fundersamma ut och Sara förklarar om på nytt..* 
Sara: Jo men om jag ritar upp strecken så blir min del såhär stor (ritar på tavlan och pekar på delen), men om 
jag suddar bort strecken i cirkeln så ser ni att min del är lika stor (suddar bort på tavlan och pekar på samma 
del). Det vill säga att det är en fjärdedel? 
Eleverna: Nej men strecken behövs för att göra det tydligare. 
Sara: Ja de kan vara bra att ha för att göra bilden tydligare. Men det behövs inte för att avgöra om det är en 
fjärdedel eller inte, utan delen blir lika stor ändå. 
Eleverna: Ahaa.. 
 
 
Utdrag 11 (Skapa en gemensam förståelse): 
I denna situation sitter eleverna i par och försöker ta sig an en uppgift som handlar om att storleksordna 
fem olika bråktal. Här ser vi att eleverna tar hjälp av varandra i olika grad. 
Hanna: Jag har fortfarande bara fyra bollar på mitt papper, vart ska den femte vara? 
Olof: Kolla på mitt papper, gör såhär. 
Hanna: Typ där då? 
Olof: Jaa! 
Hanna: Vad ska jag skriva där då? 
Olof: Eeh.. fyra femtedelar. SÅJA! Okej nästa, vilka av bollarna har flugit längst? Det är ju fyra femtedelar. 
Hanna: Ja då skriver vi det. 
Olof: Vilken av bollarna har flugit kortast? Kan du med hjälp av bilderna storleksordna bråken från minst till 
störst.. Vad menas med det? 
Hanna: Jo men asså vilken som är störst och vilken som är minst. 
Olof: Jaha okej! 
Hanna: Vi börjar med en fjärdedel, och så fortsätter vi… 
Olof: Ja men jag vet inte riktigt om vi har gjort rätt, tror vi har fel. 
 
Utdrag 12 (Skapa en gemensam förståelse): 
Här sitter eleverna i par och diskuterar vilka bilder som visar en fjärdedel och vilka bilder som inte gjorde 
det. Här ser man hur deras uppfattningar skapas till en gemensam. 
Hans: Jag tycker att det här är en fjärdedel. Vad tycker du? 
Frida: Nej det tycker inte jag. För delarna här är inte lika stora. Om du kollar på denna och så på denna så ser 
du, därför är det ingen fjärdedel? 
Hans: Okej då.. 
*Hans letar bland flertalet bilder..* 
Hans: Det där är en fjärdedel eller? 
Frida: Ja det är en fjärdedel. 
Hans: Den här bilden är inte ens färglagd (pekar på bilden som inte är markerad) och visar inte en fjärdedel. 
Frida: Oj juste jag hade glömt det (färglägger delen i figuren). Men nu är det en fjärdedel. 
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BILAGA 4 - FÄRGKODNING AV SAMTALSANALYS 
Inskottssekvens/scaffholding = Gul 
Självreparation = Orange 
Annan reparation = Vinröd 
 
Utdrag 1: 
Läraren går igenom tillsammans med klassen om vilka bilder av elevernas egna tillverkade som 
representerar en fjärdedel och vilka som inte gör det. Här skulle en elev tala om vad den vänstra respektive 
högra sidan visade. 
Fredrik: Ja tänker såhär. Att det är en fjärdedel på den sidan (pekar på vänstra sidan) och det är också tre 
fjärdedelar på den sidan (pekar på samma sida). 
Lärare: Kan du förklara varför? 
*Fredrik tänker..* 
Fredrik: Jo, för att jag kollar på de vita delarna i figuren. Att det är liksom två där och två där. 
Lärare: Förklara hur du menar med att kolla på de vita delarna? 
*Fredrik tänker..* 
Fredrik: Ja tänker såhär. Att där är en markerad och det är en fjärdedel och dom andra är vita. De tre vita. Då 
blir dom vita tre fjärdedelar. 
Eleverna: Nej asså jag fattar verkligen inte.. 
Lärare: Jo men det Fredrik menar är att (tar en bild och visar) den markerade delen i kvadraten är en fjärdedel 
av kvadraten. Men det är också så att de vita delarna i kvadraten är tre fjärdedelar av kvadraten. 
Utdrag 2: 
Läraren går igenom tillsammans med klassen om vilka bilder av elevernas egna tillverkade som 
representerar en fjärdedel och vilka som inte gör det. I denna situation uppstår det svårigheter med en 
bild. 
Lärare: Alfred? 
Alfred: Ett brev 
Lärare: Visar bilden en fjärdedel? 
Alfred: Nej 
Lärare: Vad säger Fia? Du räckte upp handen? 
Fia: Nej men jag tänkte bara säga att det typ inte är en fjärdedel. Men det är ingen bråk alls eftersom det inte är 
några streck alls. 
Lärare: Okej, Margareta vad tänker du? 
Margareta: Nej 
Lärare: Nej? Du tänker inte att det är en fjärdedel? 
Margareta: Nej precis, det är ingen fjärdedel? Bara om man drar streck över. 
*Läraren drar streck över bilden, som ett kryss och frågar om det är en fjärdedel nu* 
*Eleverna säger gemensamt att det är en fjärdedel nu.* 
Lärare: Så enbart för att strecken finns så tycker ni att det är en fjärdedel? 
Alfred: Men egentligen ska inte strecken behövs, utan den visar ändå en fjärdedel. För om ni hade tagit denna 
del på de övriga helheten så hade den fått plats tre gånger till. 
Margareta: Så ska jag tänka med allt. 
 
Utdrag 3: 
I denna situation skulle en grupp om fyra elever tala om vilka bilder som representerade en fjärdedel och 
vilka bilder som inte gjorde det inför sin klass. 
Sia: Den här tycker vi är rätt (pekar på tavlan), för om man sätter ihop de två delarna så visar det en fjärdedel? 
*Klassen diskuterar vidare vilket som är en fjärdedel och inte..* 
Eva: Ja fattar inte varför ni har placerat den bilden där med hjälp av förklaringen ni gjorde innan (pekar på Sias 
bild)? 
*Klassen tänker..* 
Peter: Men om man tänker såhär istället (ritar upp på tavlan), att man kan lägga ihop de här delarna. 
Eva: Jag förstår fortfarande inte.. 
Peter: Jo, men kolla här. Dessa två halvor (pekar på bilden) blir ju en hel tillsammans. 
Eva: Jaha okej, men nu förstår jag. 
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Utdrag 4: 
Eleverna blev tilldelade en uppgift där de en och en skulle rita en fjärdedel på så många sätt de kunde. 
Vissa stämde andra inte. I grupp blev eleverna tilldelade ett flertal av dessa bilder och skulle placera de i 
två högar, de bilder som var visade en fjärdedel och de som inte visade. 
Sara: Det är likadant som det här isåfall. Jag kan göra såhär och det är fortfarande en fjärdedel (ritar en cirkel, 
en fjärdedel utan strecken). 
Eleverna: Va.. Nej det är ingen fjärdedel? 
*Eleverna ser fundersamma ut och Sara förklarar om på nytt..* 
Sara: Jo men om jag ritar upp strecken så blir min del såhär stor (ritar på tavlan och pekar på delen), men om 
jag suddar bort strecken i cirkeln så ser ni att min del är lika stor (suddar bort på tavlan och pekar på samma 
del). Det vill säga att det är en fjärdedel? 
Eleverna: Nej men strecken behövs för att göra det tydligare. 
Sara: Ja de kan vara bra att ha för att göra bilden tydligare. Men det behövs inte för att avgöra om det är en 
fjärdedel eller inte, utan delen blir lika stor ändå. 
Eleverna: Ahaa.. 
 
Utdrag 5: 
Här sitter eleverna i par och diskuterar vilka bilder som visar en fjärdedel och vilka bilder som inte gjorde 
det. Här ser man hur deras uppfattningar skapas till en gemensam. 
Hans: Jag tycker att det här är en fjärdedel. Vad tycker du? 
Frida: Nej det tycker inte jag. För delarna här är inte lika stora. Om du kollar på denna och så på denna så ser 
du, därför är det ingen fjärdedel? 
Hans: Okej då.. 
*Hans letar bland flertalet bilder..* 
Hans: Det där är en fjärdedel eller? 
Frida: Ja det är en fjärdedel. 
Hans: Den här bilden är inte ens färglagd (pekar på bilden som inte är markerad) och visar inte en fjärdedel. 
Frida: Oj juste jag hade glömt det (färglägger delen i figuren). Men nu är det en fjärdedel. 
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