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Förord 

Vi har gemensamt arbetat med detta examensarbete och har i lika stor omfattning bidragit till 

arbetets upplägg och utformning. Vi har båda varit aktiva i insamlingen och vid analysen av 

empirin samt vid utskrifterna av samtliga texter. 

 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla som gjort det möjligt för oss att genomföra detta 

examensarbete. Ett särskilt tack till alla elever som deltog i undersökningarna, deras lärare 

samt våra handledare Carina Stenberg och Jan-Olof Johansson.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur elever samtalar med 

varandra när de löser olika matematiska uppgifter. Fokus i studien ligger på hur elever 

samtalar samt vilka matematiska begrepp de använder sig av. Vi har genomfört en studie med 

två grupper av elever i skolår 3. Grupperna bestod av två flickor och två pojkar. Eleverna 

arbetade med olika matematiska problem i grupp och vi ljudinspelade samtalen. Efter utskrift 

analyserade vi utifrån olika kategorier. I vår undersökning kom vi fram till att eleverna intog 

olika roller och samarbetade genom att diskutera, argumentera, lyssna och instämma. 

Resultatet visar även att när eleverna samtalar använder de sig av ett språk som alla i gruppen 

förstår. Samtalen utmärks i stort sett av vardagliga begrepp med några få inslag av 

vetenskapliga begrepp.  

   Vi fann att om pedagogen är medveten om vilka roller som eleverna kan inta så kan 

gruppindelningen göras effektivare och skapa bättre förutsättningar för en gynnsam inlärning 

för samtliga elever. Vi fann också att pedagogens uppgift att göra kopplingar mellan 

vardagliga och vetenskapliga begrepp kan underlättas genom studier av föreliggande slag. 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: begrepp, grupparbete, matematik, samtal. 
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1. Inledning 

Vi vill se mer av matematiska samtal i skolan. Samtal som utvecklar begreppsförståelse, 

matematisk kommunikation och dessutom får eleverna ta del av andras olika 

lösningsstrategier. Det viktiga är inte bara att föra in matematiska samtal i undervisningen 

utan samtalen måste vara av god kvalitet. Med god kvalitet menar vi att samtalen ska leda till 

att varje individ utvecklas inte bara matematiskt utan även lär sig diskutera, analysera och 

reflektera.  

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 

skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande (Skolverket, 2000, s. 1). 

 

Vi har under vår egen skoltid och på en del skolor där vi har gjort vår verksamhetsförlagda 

utbildning [VFU] kommit i kontakt med matematikundervisning där eleverna vanligtvis 

arbetar enskilt med sin mattebok. Skolverket (2003) beskriver också enskilt arbete, där var 

och en har arbetat med i huvudsak samma innehåll men i olika takt och eventuellt av olika 

svårighetsgrad (Skolverket, 2003).  Vi har även under vår VFU, mött lärare som använt 

samtalet som en viktig del i matematikundervisningen. De har tagit till vara på elevernas idéer 

och haft dessa som utgångspunkt i givande matematiska samtal. Dessutom har vi sett hur 

elever i par eller grupp arbetat med matematiska uppgifter och på ett konstruktivt sätt kommit 

fram till lösningar. När vi har sett elevernas lust, glädje och nyfikenhet i diskussionerna inser 

vi att samtal är grunden till deras lärande.  



 6 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever samtalar i grupp kring ett antal specifika 

matematikuppgifter när de ska lösa uppgifterna, se bilaga 2-6. För att få en bild av hur 

eleverna samtalar kring uppgifterna, genomförde vi samtalsanalys baserad på våra inspelade 

samtal. I undersökningen har vi lagt fokus på hur eleverna samtalar i grupp och ifall eleverna 

använder sig av vardagliga eller vetenskapliga begrepp.  

 

Vår första frågeställning handlar därför om hur elever samtalar när de löser ett antal specifika 

matematikuppgifter i grupp (se citat från Skolverket i inledningen). Detta leder till den 

konkreta frågeställningen:  

 

1. Hur samtalar eleverna i grupp kring ett antal specifika matematiska uppgifter? 

o Vilka roller intar eleverna i samtalet? 

o Hur lyssnar eleverna på varandra och följer de med i samtalet? 

o Hur resonerar och analyserar eleverna tillsammans kring uppgifterna? 

o Hur visar eleverna intresse för varandras åsikter? 

 

Vår andra frågeställning handlar om ifall eleverna använder sig av vardagliga eller 

vetenskapliga begrepp i ett specifikt matematiskt samtal. Även denna fråga har ett mål i 

kursplanen i matematik. 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven inser värdet av och använder 

matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2000, s. 1). 

 

Vår andra frågeställning lyder: 

 

2. Vilka matematiska begrepp använder eleverna sig av?  

o Använder eleverna vardagliga eller vetenskapliga begrepp? 
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3. Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenterar vi aktuella styrdokument, teori om lärande, tidigare forskning 

samt litteraturgenomgång. 

3.1 Aktuella styrdokument 

Vi har tittat närmare på Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet [Lpo 94] och Kursplanen i matematik. Engström (2006) beskriver att de 

nationella styrdokumenten i Sverige vilar på tre olika teorier om lärande: behaviorismen, 

konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. I vår studie fokuserar vi på det som handlar om 

samspel och kommunikation. 

3.1.1 Läroplanen  

I Lpo 94, under rubriken Mål och riktlinjer står det under kunskaper: 

  

 Mål att sträva mot   

 Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

• lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 

- reflektera över erfarenheter och 

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 (Skolverket, 2006, s. 9-10) 

3.1.2 Kursplanen i matematik 

Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen står det att utbildningen syftar till att 

utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens 

språk och uttrycksformer. Där beskrivs också vikten av att eleven ges möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 

lösningar på olika problem. Vidare står det: 
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 Mål att sträva mot 

 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

(Skolverket, 2000, s. 1) 

3.2 Teorier om lärande 

Vår undersökning grundar sig på det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskijs teorier om lärande utgår från båda dessa perspektiv och nedan beskriver vi några 

delar som är kopplade till vår undersökning om elevers samtal i matematik. 

3.2.1 Konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv  

Engström (2006) beskriver den konstruktivistiska synen som att det är eleven som själv måste 

utveckla sina kunskaper och då är det elevens egna aktiviteter som får stor betydelse för 

lärandet. Lärarens uppgift är framförallt att skapa situationer där eleven kan upptäcka och 

skaffa sig erfarenhet. Individen tar inte passivt emot information utan konstruerar själv sin 

förståelse av omvärlden.  

   Vidare beskriver Engstöm det sociokulturella perspektivet med att lärande kan äga rum både 

på individnivå och på kollektiv nivå och är dessutom kulturbetingat. Språket och fysiska 

redskap är viktigt inom lärandet, liksom interaktion och kommunikation. 

3.2.2 Vygotskij 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij levde under första hälften av 1900-talet, men är 

fortfarande ett stort namn inom pedagogiken. Han förknippas både med det sociokulturella 

perspektivet och med konstruktivismen. Bråten (1998) beskriver Vygotskijs fokusering av 

lärande och utveckling i ett socialt och kulturellt sammanhang. Vidare skriver han om 

konstruktivismen som elevernas aktiva och kontinuerliga sökande efter mening. 

   Hwang och Nilsson (2003) förklarar att Vygotskij menade att barnets utveckling är helt 

beroende av vilken kulturell situation det växer upp i. Utvecklingen är ett resultat av barnets 

sociala samspel och språket är avgörande. Språket är inte bara viktigt i samspelet med andra, 

utan också för barnets inre dialoger, dvs. förmågan att resonera med sig själv, vilket i sin tur 

utvecklar tänkandet. Inre dialoger kan utvecklas till yttre tal i problemsituationer där individen 

pratar högt för sig själv för att lista ut något.  
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3.2.3 Den proximala utvecklingszonen 

Ett viktigt begrepp från Vygotskijs teorier är den proximala utvecklingszonen. Det handlar om 

området mellan vad barnet ytterst klarar av på egen hand och vad barnet kan klara med hjälp 

av en som har större erfarenhet (Hwang & Nilsson, 2003). 

Strandberg (2006) citerar Vygotskijs proximala utvecklingszon: 

 

The zone of proximal development, is the distance between the actual development level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 

peers. (Strandberg, 2006, s. 53-54.) 

 

Utvecklingszonen handlar om att det enskilda barnet överskrider sin aktuella förmåga genom 

att lösa problem med hjälp av den vuxnes vägledning eller i samarbete med en fiffig kompis. 

Själva zonen är ett rum, en vidare värld, som skapas genom samarbete. Utvecklingszonen kan 

vara fiffiga kompisars lust att hjälpa varandra (Strandberg, 2006).  

3.3 Tidigare forskning 

Inom matematiken har flera olika utredningar gjorts om hur den svenska skolan står sig i 

jämförelse med tidigare forskning inom landet, och i förhållande till andra länder. I detta 

arbete har vi tagit del av ett antal rapporter och lyfter fram de delar som känns relevanta för 

vår uppsats. 

3.3.1 Skolverket 

Under år 2001-2002 genomförde skolverket en nationell kvalitetsgranskning av Lusten att 

lära - med fokus på matematik, i förskolor, skolor och vuxenutbildning. Granskningen visar 

att elever, i de skolor som var med i undersökningen, i allmänhet känner lust att lära och har 

bra tillit till sin förmåga. Men det finns dock stora skillnader mellan hur eleverna upplever 

matematiken. En ökning har skett mellan de elever som upplever matematiken lustfylld och 

viktig och de som inte ser någon relevans med matematiken. Rapporten antyder att många av 

de elever som förlorat sin motivation att lära matematik, kanske gjorde det när 

matematikundervisningen blev för individuell. Eleverna har svårt för att själv driva matematik 

arbetet framåt och får på så sätt inte förståelse för olika begrepp och lösningsstrategier. 

Utifrån granskningsresultaten sammanställdes olika punkter som kan förbättra utbildningen. 
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En av punkterna beskriver: 

 

Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika val av 

strategier för att lösa matematiska problem. Reflektion och samtal kring olika sätt att tänka kring 

och lösa matematiska problem, i syfte att stärka elevens självtillit, självvärdering och 

kompetensupplevelse (Skolverket, 2003, s. 56). 

3.3.2 PISA 

Programme for International Student Assessment [PISA] är ett OECD-projekt som 

undersöker hur väl respektive lands utbildningssystem medverkar till att femtonåriga elever, 

som snart lämnar skolan, är redo för att möta framtiden. Elevernas förmågor prövas genom 

olika prov inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. PISA fokuserar 

inte bara på elevernas kunskaper utan framhåller vardagliga färdigheter som har betydelse i 

det vuxna livet. År 2003 genomfördes en undersökning som visade att svenska femtonåringar 

presterar bättre i matematik än OECD-länderna i genomsnitt. Men undersökningen visar även 

i förhållande till utredningen som genomfördes år 2000, att många länder har en positiv 

utveckling inom matematiken, dock inte Sverige. Resultaten visar att det framförallt är 

uppgifter där grundläggande kunskaper ska tolkas och användas som de svenska eleverna är 

bättre än OECD-genomsnittet. Matematikuppgifter som kräver analys, reflektion, 

kommunikation och argumentation är de svenska eleverna däremot sämre på (Skolverket, 

2004a).  

3.3.3 TIMSS 

Trends in International Mathematics and Science Study [TIMSS] är en internationell 

undersökning som genomförs på uppdrag av organisationen IEA, the International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement. År 2003 genomfördes en studie 

med syfte att beskriva och jämföra elevers kunskaper och inställning till matematik och 

naturorienterande ämnen. Syftet var även att förklara och förstå skillnader i elevernas 

kunskaper och förhållningssätt mellan länderna och undersökningen som gjordes år 1995. 

Resultatet visar att svenska elever år 2003 är signifikant sämre i matematik än vad resultatet 

visade år 1995.  I jämförelse med TIMSS år 1995 har de svenska eleverna bra självförtroende 

och tycker att det går bra för dem i matematik. Men denna förändring i attityd avspeglas inte i 

resultaten på kunskapsproven (Skolverket, 2004b). 
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3.4 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi samtal, matematiska samtal, det matematiska språket samt 

matematiska ord och begrepp. 

3.4.1 Samtal 

Norrby (2004) skriver att människan deltar dagligen i en mängd samtal. Att samtala är något 

som vi behöver, precis som att äta och sova. Om vi berövades möjligheten att tala med andra 

människor skulle vi uppleva ett socialt tomrum.  

 

Det finns forskare som menar att tillvaron är dialogiskt uppbyggd, dvs. att det är i samtal med 

andra som vi blir till sociala varelser. Utan samtal – interaktionen med andra – är vi ingen eller 

inget (Norrby, 2004, s. 13 ). 

 

Vi deltar dagligen i olika samtal som kan vara formella eller mer spontana. Formella samtal är 

samtal som kanske kräver förberedelser t.ex. anställningsintervjuer eller en lektion i skolan. 

Spontana samtal är mer oförberedda och kravlösa t.ex. vardagliga privatsamtal. Att samtal 

fungerar är ett bevis på att det finns allmänna regler för hur vi går tillväga när vi samtalar med 

varandra. Vi följer för det mesta samtalsreglerna utan att tänka på det och vi vet när vi kan ta 

ordet. Hur vi lämnar över ordet till någon annan och hur vi skaffar oss tillstånd från de andra 

deltagarna att behålla ordet är vi också medvetna om (Norrby, 2004).  

3.4.2 Matematiska samtal 

Bråten (1998) skriver att Vygotskij ägnade sig speciellt åt undervisningens sociala 

organisation. Han betraktade skolan som en social omgivning med särskild inriktning på att 

utveckla elevernas tänkande, vilket utvecklas i samtal. Malmer (1999) betonar hur viktigt det 

är att samtala, diskutera och argumentera matematik. Att formulera sina tankar i ord har stor 

betydelse för utvecklandet av tankeprocessen. Hållbarheten i vårt tänkande prövas och andras 

reaktioner och åsikter får oss att förtydliga det egna ställningstagandet. Detta påvisas även i 

skolverkets rapport, där elever i undersökningen beskriver att matematikundervisning som 

utgår från deras tankar, där de är aktiva och där olika lösningsstrategier diskuteras och 

värderas, är mycket positivt. Elever med sådana erfarenheter har ett positivt förhållningssätt 

till matematik. I förhållande till detta förklarar rapporten vidare att frågan är om skolan inte 

har tappat många elever i matematikämnet, på grund av det individuella och oftast 

samtalsfattiga arbetssättet. Ett arbetssätt som inte tillräckligt tar hänsyn till elevernas mycket 

olika behov, pedagogiskt, kunskapsmässigt och socialt (Skolverket, 2003).  
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   Även Ahlberg m.fl. (2004) poängterar det matematiska samtalets vikt, och skriver att när 

elever konfronteras med andras sätt att tänka får de möjligheter att förklara och argumentera 

för sina egna uppfattningar. I matematiken kan det exempelvis handla om att förklara hur de 

förstår innebörden av olika matematiska begrepp eller hur de löser olika problem genom att 

använda sig av olika lösningsstrategier. Om elever ska kunna förklara och argumentera för sitt 

tänkande måste undervisningen i skolan integreras av uppgifter som uppmuntrar till samtal. 

För att eleverna ska utveckla förmåga att dra slutsatser och generalisera behöver de diskutera 

och reflektera. Ny kunskap växer fram genom att eleverna i aktiva samtal får upptäcka och 

undersöka, påstå och fråga, anta och ställa hypoteser samt tillsammans söka och hitta 

lösningar.       

 

Malmer (1999) anser att matematikundervisningen än så länge framförallt har dominerats av 

genomgångar av läraren, ofta i helklass och av elevens individuella räknande. Med den 

konstruktivistiska synen på kunskap ska eleverna få mer inflytande över och få ta större 

ansvar för sitt lärande. Författaren menar att det är mycket utvecklande att samtala i par eller i 

mindre grupper. Men det sociala samspelet mellan eleverna kan vara svårt. En del vill 

dominera medan andra håller sig i bakgrunden. Även Strandberg (2006) skriver att allt 

lärande underlättas med hjälp av dialoger. Författaren uppmuntrar till att eleverna ska arbeta 

två och två, eller i mindre grupper. Här kopplar författaren samman sina praktiska tankar om 

lärande, med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Genom det matematiska samtalet löser 

eleverna olika uppgifter tillsammans. Eleverna lär av varandra och möter utmaningar som 

eleven klarar av, genom att få stöd från en mer erfaren person. 

 

Ljungblad (2003) menar att samtal i matematik måste bygga på ömsesidig respekt, där alla 

visar hänsyn och intresse för varandras tankar och idéer. Det är viktigt att inte bara se 

matematiken som att räkna ”rätt” utan som kommunikation om olika sätt att tänka. Ahlberg 

m.fl. (2004) skriver att alla elever måste få tillfälle att upptäcka att de kan lära av varandra. 

Om en elev upplever osäkerhet och rädsla för att misslyckas i matematiken kan dessa känslor 

upphöra, genom att hon eller han får problemet förklarat för sig på ett språk som den förstår. 

Personen upptäcker då att problemet inte är så svårt och utvecklar en starkare självkänsla och 

vågar prova nya uppgifter. Genom att arbeta i grupp får eleverna även förståelse för att det 

finns andra som också upplever samma svårigheter som de själva. Denna insikt kan bidra till 

att elevernas osäkerhet för matematiken avtar (Ahlberg m.fl., 2004). ”Vi lär av varandra. Det 

jag idag kan tillsammans med andra, kan jag i morgon göra själv” (Strandberg, 2006, s. 37). 
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3.4.3 Det matematiska språket 

Malmer (1997) anser att det är viktigt att pedagogen ser till att eleverna får uttrycka sina 

tankar i ord eftersom språket är deras viktigaste redskap för tänkandet. Då kommer de i 

kontakt med sitt tänkande, vilket också kan göra dem medvetna om inte bara vad de vet, utan 

också hur de vet de. Både muntligt och skriftligt språk har stor betydelse för bildandet av 

tankestrukturer. I exempelvis laborativa övningar i matematiken har Malmer sett att elever har 

kunnat dra logiska slutsatser och har funnit lösningar till problem, men de har däremot inte 

haft förmåga att motivera vad de gjort eller beskriva resultatet. Hon belyser med detta 

exempel skillnaden mellan tanke och språk och menar att det är mycket viktigt att eleverna får 

tillfälle att utöka sitt ordförråd. Därmed får de också möjligheter att både för sig själv och för 

andra bevisa vad de vet och kan. Vidare talar Malmer om språket som instrument för att nå 

kunskap. Hon menar att undervisningen i matematik i allt för liten grad tagit hänsyn till 

elevernas språkutveckling och språkliga status. Många elever uppfattar matematiken som ”ett 

främmande språk”, som de har mycket svårt att förstå. En del elever tror att det är ett slags 

”skolspråk” som de inte behöver kunna efter skolgången längre fram i livet. 

 

Ahlberg m.fl. (2004) skriver att barns möte med matematik i skolan innebär att de är på väg 

att erövra ett nytt språk, vilket kan upplevas som svårtillgängligt. För att de matematiska 

symbolerna ska få en innebörd för eleverna måste dessa kopplas till deras eget språk. De 

matematiska symbolerna måste därför föras in i undervisningen med varsamhet. Pedagogen 

bör utgå från elevens egna upplevelser och erfarenheter och låta det bli innehållet i 

undervisningen. Vidare beskriver Ahlberg m.fl. ett utvecklingsarbete kring barns matematik- 

och språkutveckling som gjordes i Skövde kommun på 1980-talet. I ett samarbete mellan 

förskolan och skolan arbetade förskolan med att utveckla barnens språkliga medvetenhet 

genom strukturerade språklekar. Författaren funderade över elevers språksvårigheter och 

matematikinlärning och när hon studerade matematikdidaktik förstod hon hur språk och 

matematik går hand i hand. I hennes egen undervisning i grundskolan började hon alltmer låta 

elevernas tankar, idéer och språkliga förmåga styra undervisningen (Ahlberg m.fl., 2004). 

 

Ljungblad (2003) skriver att barnen tränar språket redan i leken i förskolan. Att tidigt i 

förskolan få möta ett rikt språk och utveckla ett bra ordförråd är viktigt för 

begreppsbildningen. Även språket hemma påverkar deras tankar och inre bilder. I skolan är 

det viktigast att pedagogen uppfattar ifall eleven förstår och använder sig av matematikens 

språk när hon eller han behöver det för sin egen skull.  
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   Vidare menar Ljungblad att vuxna och barn har så många olika språk och uttryckssätt, vilket 

gör matematikinlärningen mer komplicerad. Lärare måste få möjlighet att lyssna och prata 

matematik under alla skolår, individuellt eller i mindre grupper med elever. Elever som 

använder ord som de förstår, utvecklar naturligt det skriftliga språket ur det. Matematiken är 

ett språk som eleven naturligt ska lyckas koppla med sitt vardagliga språk och sina inre bilder 

och tankar. Det är först då matematikens språk kan utvecklas vidare (Ljungblad, 2003). 

3.4.4 Matematiska ord och begrepp 

I vårt arbete skriver vi ibland matematiska begrepp och ibland matematiska ord och begrepp. 

Detta beror på att de olika författarna använder dessa två uttryck för samma sak. Vi gör ingen 

skillnad på dem i vår undersökning, men här kommer ändå en kort förklaring av skillnaden 

mellan ord och begrepp. 

Ord – benämning av enskilda föremål. 

Begrepp – det finns ett logiskt samband och ett förhållande mellan olika föremål (Vygotskij, 

1934/2001). 

 

Vygotskij (1934/2001) skriver att begreppsbildning är en process där det krävs att individen 

ställs inför en uppgift som inte kan lösas på annat sätt än genom att bilda ett begrepp. Det 

räcker inte att man lär sig ord och förbinder dem med föremål. Begrepp kan inte uppstå och 

utformas förrän det har uppkommit ett bestämt behov av det och det har blivit nödvändigt. 

Redan tidigt i barndomen startar processen för utveckling av begrepp men det är först i 

puberteten som processen mognar, formas och utvecklas. Att tänka i begrepp blir inte möjligt 

förrän barnet förvandlas till tonåring. Vygotskij beskriver olika steg inom 

begreppsutvecklingen där barnet hela tiden når en högre typ av tänkande. 

 

Vygotskij skiljer mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. De vetenskapliga definierar 

han som de teoretiska, äkta, ovedersägliga och sanna. Vardagliga begrepp kallar han också 

spontana begrepp och då avser han de begrepp som etableras i barnets direkta aktivitet, när 

det handlar om praktiskt och i direkt samverkan med de omgivande människorna, dvs. de 

bygger på empirisk erfarenhet. För att eleven ska kunna lära sig vetenskapliga begrepp, är det 

viktigt att hon eller han på förhand har utvecklat vardagliga begrepp att bygga vidare på. När 

eleven stöter på ett vetenskapligt begrepp så ”öppnas” en zon där eleven kan fortsätta utveckla 

sina vardagliga begrepp på en ny nivå. Vygotskij menar då att de vetenskapliga begreppen 

banar väg för de vardagliga begreppens utveckling.  
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   Läraren har en avgörande roll eftersom undervisning handlar om att dessa begrepp skall 

mötas, dvs. elevernas erfarenheter ska konfronteras med vetenskapernas begrepp. Det är den 

vuxnes vetenskapliga begrepp som sätter elevens spontana tänkande i rörelse mot en 

kvalitativt högre nivå (Vygotskij, 1934/2001).  

 

Malmer (1999) beskriver vikten av att kunna jämförelseord som är vanligt förekommande i 

vardagen. Läraren bör målmedvetet välja situationer från elevernas närmiljö för att aktualisera 

ord och ge dem ett begreppsmässigt innehåll. Det händer även att vuxna blandar ihop vissa 

ord och det gäller att träna extra på några, speciellt dessa: många, få, stor, liten, mycket och 

litet. Svårast är att komparera dem och särskilja dem. Malmer benämner en grupp ord som 

matematikord och det är ord som sällan förekommer i mer vardagliga sammanhang. Det rör 

sig om flera hundra ord och hit hör exempelvis addition, addera, termer, summa och andra ord 

som är knutna till andra räknesätt. Dessa ord behöver eleverna inte själva använda och kunna 

förklara, men hon anser att det är viktigt att läraren använder dem så att eleverna får höra dem 

för att senare ta med dem i sitt aktiva ordförråd. Ett bra sätt är att läraren exempelvis säger ”vi 

ska nu addera termerna – lägga samman talen” och eleverna får då en ”tvåspråkig” lärare. Ett 

annat sätt att lära sig nya matematikord är att eleverna gör en egen matteordlista. Här 

antecknar de ord när de stöter på dem både efter egna förslag och vid exempelvis 

gemensamma genomgångar. Eleverna blir på så sätt mer språkmedvetna.  

   Malmer (1997) menar att det är viktigt att varje elev får lära sig de grundläggande 

begreppen i den takt de själva har förutsättningar för. Eleverna har varierande språklig och 

begreppsmässig utveckling och genom att stressa på elever och tala matematik så att de inte 

förstår, kan deras självkänsla påverkas negativt. 

 

Ljungblad (2003) har liknande tankegångar menar att elever ska få en förståelse för och 

säkerhet kring vissa ord inom matematikens språk. Några av dem är: tillsammans, skillnad, 

ihop, varannan, mindre än, hälften, dubbelt m.fl. Hon nämner några viktiga jämförelseord, 

som exempelvis: stor, liten, många, få, hög, låg, mycket, litet m.fl. Slutligen nämner hon 

dessa motsatsord som eleverna har nytta av att kunna: stor – liten, smal – bred, tunn – tjock, 

lång – kort o.s.v. 

   Däremot anser hon att det inte är lika viktigt för eleverna att kunna exempelvis orden term, 

summa, differens och faktor utantill. Detta är ord som vuxna inte möter i sin vardag. Ordet 

faktor kan däremot förväxlas med exempelvis olika faktorer som påverkar något annat t.ex. 

miljön. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi valt ut våra respondenter, datainsamlingsmetoden samt 

proceduren. Även databearbetning, forskningsetik, reliabilitet och validitet förklaras.  

4.1 Val av respondenter 

Vi har gjort ljudinspelningar av elevers matematiska samtal på två olika skolor, som ligger i 

en medelstor stad i sydvästra Sverige. Skolorna är sedan tidigare kända för oss. På båda 

skolorna har vi genomfört ljudinspelningarna med en grupp elever på fyra personer. Detta 

anser vi är en lagom grupp för att engagera alla i uppgifterna, samt att alla elever ska kunna 

konversera med varandra. Ahlström m.fl. (1996) skriver att när man arbetar med smågrupper 

bör gruppens storlek inte vara större än att varje elev blir en aktiv deltagare, där tre till fyra 

kan vara ett lämpligt antal. Eleverna som medverkade i samtalen går i skolår tre och i varje 

grupp ingick två pojkar och två flickor. Dessa val har vi gjort därför att elever i skolår tre har 

arbetat med matematik i skolan under några år, och därmed har erfarenhet av att samtala i 

matematik. Vi var även intresserade av att se vilken begreppsuppfattning elever i skolår tre 

har. Vi har med vår undersökning inget mål att studera genusperspektiv, men vill ändå ha en 

jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Val av elever gjorde vi genom att vi valde ut två 

klasser, där vi slumpmässigt utsåg fyra elever i varje klass som blev tillfrågade att vara med i 

undersökningen.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning eftersom vi avsåg att göra en djupare studie kring hur 

elever samtalar. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver att en kvalitativ metod har 

fokusering på öppen och mångtydig empiri samt utgår från studieobjektens perspektiv. För att 

få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av samtalsanalys baserad på samtal elever 

emellan, vilka är inspelade på band. Denna metod anser vi är mest lämplig när samtal mellan 

elever i skolan ska undersökas. Norrby (2004) skriver att samtalsanalys är en typ av 

diskursanalys och förklarar även att andra forskare ser samtalsanalys och diskursanalys som 

sidoordnade begrepp. Nylén (2005) beskriver samtalsanalys, även kallad konversationsanalys, 

som en metod att analysera strukturer och uppbyggnader i naturligt förekommande samtal.    

En fördel med samtalsanalys är att genom metoden avslöjas underliggande sociala mönster 

och beteenden i ett visst sammanhang (Nylén, 2005).  
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   En nackdel med samtalsanalys, som Norrby (2004) ser det, är att transkriptionen av det 

inspelade materialet är mycket tidskrävande.  

   Eftersom vi ville koncentrera oss på det verbala språket mellan eleverna valde vi att 

ljudinspela samtalen. Bjørndal (2005) menar att bandspelaren ger värdefull information och är 

ett utmärkt hjälpmedel när man är intresserad av att studera dialog. Den största fördelen med 

ljudupptagning anser vi är att vi garanterat får med all verbal kommunikation mellan eleverna 

och att vi i efterhand kan gå tillbaka och analysera det inspelade. Vi hade även kunnat 

videofilma samtalen, men genom att bara spela in talet, anser vi det blir enklare att bara 

fokusera på det verbala. Bjørndal (2005) skriver att en videokamera registrerar både verbala 

och icke-verbala skeenden samt samspelet mellan dem.   

4.3 Procedur 

Vi utförde varsin samtalsinspelning på de två olika skolorna, men efter samma procedur. Först 

informerade vi klasslärarna om undersökningen. De var positiva och vi bestämde en tid då vi 

kunde informera eleverna. Sedan träffade vi eleverna och presenterade oss, förklarade syftet 

med undersökningen samt berättade hur undersökningen skulle gå till. Vi klargjorde även 

vilka etiska regler som gäller vid forskning och eleverna fick ge sitt medgivande till sin 

medverkan. Johansson och Svedner (2004) skriver att deltagarna måste upplysas beträffande 

undersökningens syfte och att de ska ha fått tillfälle att ge sitt samtycke till sin medverkan. 

Alla elever som tillfrågades ville vara med och de fick ett informations- och medgivandebrev 

hemskickat, där målsman fick ta del av och godkänna att deras barn är med i undersökningen 

(bilaga 1). Johansson och Svedner (2004) poängterar att om deltagarna inte är myndiga ska 

målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka. Alla föräldrar accepterade att 

deras barn var med i undersökningen.           

   Inspelningarna av samtalen genomfördes i mindre rum bredvid klassrummen. Detta för att 

vi anser att eleverna då fick större möjlighet att koncentrera sig på uppgifterna och inte blir 

störda. Men även för att om inspelningarna skett i klassrummet kunde ljudnivån bli så hög att 

vi inte fått med samtalet mellan eleverna i ljudinspelningen. Eleverna satt vid ett bord och 

bandspelaren som spelade in samtalen var placerad vid kanten av bordet. En av oss satt 

tillsammans med eleverna vid bordet och fanns till hjälp för eleverna. Vårt mål var dock att 

låta eleverna arbetat själva och bara ingripa om de inte förstod eller behövde förtydligande 

kring någon uppgift. 

   I början av lektionen pratade vi lite allmänt med eleverna och svarade på eventuella frågor 

kring undersökningen. Därefter visade vi eleverna bandspelaren och var den skulle stå.  
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   Sedan introducerade vi häftet med övningarna och poängterade vikten av att alla är med och 

arbetar med uppgifterna. Vi berättade även att en del av uppgifterna kan vara lite svårare och 

att det är okej att gå vidare om de känner att de inte kan en uppgift. På bordet fanns olika 

hjälpmedel som eleverna kunde använda sig av vid problemlösningen. Det fanns klossar, 

olika geometriska figurer, linjaler, måttband, glasburkar, bringare med vatten i samt papper 

och pennor. Eleverna arbetade med uppgifterna i ca 30 minuter. Efter lektionen lyssnade vi på 

delar av det som spelats in tillsammans med eleverna. 

 

För att få en uppfattning om hur lång tid övningarna skulle ta, samt om de var lagom svåra för 

elever i skolår tre, genomförde vi en pilotundersökning. Vi gjorde varsin undersökning med 

en pojke och en flicka i skolår tre från vår närmiljö. Barnen som deltog arbetade tillsammans 

med uppgifterna och vi spelade in samtalen. Pilotundersökningen visade att uppgifterna var 

lagom svåra samt att det skulle ta minst 30 minuter att lösa dem.  

 

När vi arbetade fram uppgifterna utgick vi från att göra övningar som svarade mot våra 

frågeställningar. Syftet var att övningarna skulle skapa samtal och funderingar hos eleverna 

och innehålla många olika begrepp. Med utgångspunkt ur läroplanen, kursplanen i matematik, 

egna erfarenheter samt inspiration i olika läromedel planerade vi uppgifterna.  

   Uppgifterna som eleverna arbetade med är indelade i fem olika ämnen och vi ville ha med 

både teoretiska och praktiska uppgifter. Vi presenterar här de olika momenten:  

 

Mönster (bilaga 2) I den här uppgiften skulle eleverna se ett talmönster. Genom att 

titta på den första figuren, den andra figuren och den tredje figuren 

skulle de lista ut hur den fjärde figuren skulle se ut och sedan rita 

dit den. Längst ner på sidan skulle eleverna fylla i de tal som 

fattades i talraden.   

 

Geometri (bilaga 3) I den här uppgiften fick eleverna tre olika geometriska figurer 

urklippta i röd (kvadrat), blå (triangel) och grön (rektangel) 

kartong. Eleverna skulle mäta figurernas omkrets. 

 

Tid (bilaga 4) I den här uppgiften skulle eleverna arbeta med två olika 

problemlösningar. De handlade om årets månader och om 

människors åldrar, där bl.a. begreppen hälften och dubbelt ingick. 
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Volym (bilaga 5) I den här uppgiften ville vi ha ett mer praktiskt inslag. Eleverna 

skulle fylla de tre glasburkarna med olika mycket vatten och sedan 

skriva ner hur mycket de hade fyllt burkarna. Vi var nyfikna på 

vilka olika begrepp de skulle använda sig av för att förklara hur 

mycket av glasburkarna som var fyllda med vatten.  

 

Kluringar (bilaga 6) I den här uppgiften ville vi skapa diskussioner mellan eleverna. De 

fick tre olika kluringar att fundera på och skriva ner svaren till. 

4.4 Databearbetning 

För att få en helhet av samtalen lyssnade vi igenom hela inspelningarna. Sedan 

transkriberades ljudmaterialet ordagrant. Vidare arbetade vi var och en enskilt med 

utskrifterna. Vi läste igenom materialet flertalet gånger och vid dessa tillfällen antecknade vi 

det som ansågs relevant. Under läsningen sökte vi efter mönster, teman och kategorier i 

samtalen med utgångspunkt från våra frågeställningar.  Vi träffades sedan för att jämföra 

skillnader och likheter i vår kategorisering för att därmed reducera antalet kategorier. Sedan 

diskuterade vi de olika kategorierna till dess att vi var överens. Patel och Davidsson (2005) 

ger förslag till kvalitativ bearbetning för att analysera, kategorisera och systematisera 

materialet. 

 

Vi har valt att redovisa resultatet i två delar efter våra frågeställningar. Den första delen 

behandlar frågeställning 1: Hur samtalar eleverna i grupp kring matematiska uppgifter? 

Utifrån vår kategorisering och Norrbys (2004) kategorier har vi sammanställt följande: 

 

Kategori 1:  Primärtalare, sekundärtalare och lyssnare, som behandlar vilka olika  

 deltagarroller det finns i samtalet.  

Kategori 2:  Uppbackningar, som beskriver vilka olika signaler lyssnaren ger talaren på att 

hon eller han följer med i samtalet. 

Kategori 3: Utförliga svar eller uppföljningar, vilken behandlar hur lyssnaren kommer med 

svar för att visa talaren att hon eller han håller med.  

Kategori 4: Samarbete, som beskriver hur talare anhåller om de andras hjälp samt hur 

gruppen tillsammans arbetar för att nå en gemensam förståelse. 
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I resultatet beskriver vi först en förklaring av de olika kategoriernas betydelse i samtalet. 

Vidare presenterar vi sekvenser som framställer kategorierna, för att sedan analysera utifrån 

kategorierna. Alla namn är fingerade.  

 

Frågeställning 2: Vilka matematiska begrepp använder eleverna sig av? Denna del har 

analyserats utifrån om eleverna använder sig av vardagliga respektive vetenskapliga begrepp.  

I resultatet presenterar vi olika sekvenser som beskriver vilka begrepp eleverna använder sig 

av. Alla namn är fingerade.  

4.5 Forskningsetik 

En undersökning kräver alltid god forskningsetik. Vetenskapsrådet (1990) har i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning framställt fyra 

allmänna huvudkrav när det gäller forskningsetiska aspekter. Dessa fyra är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår 

undersökning har vi, i enlighet med informationskravet, informerat samtliga berörda om 

undersökningens syfte. För att uppfylla samtyckeskravet gav, både eleverna muntligt och 

deras målsmän skriftligt, tillåtelse till bandinspelningarna. Eftersom vi fingerade elevernas 

namn och inte preciserade skolorna så anser vi att även konfidentialitetskravet är uppfyllt. 

Dessutom har vi enligt nyttjandekravet lovat att det insamlade materialet endast kommer att 

användas i vår forskning, förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det och sedan förstöra 

innehållet på bandet efteråt. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Kvale (1997) tar upp att validitet innebär att man undersöker det man verkligen har för avsikt 

att ta reda på och inte något annat. Vårt val av kvalitativ metod har hjälpt oss och vi anser att 

vi har fått svar på våra frågeställningar. Vi har genomgående i arbetet med vår undersökning 

utgått från våra frågeställningar. Vidare definierar författaren reliabilitet med tillförlitlighet, 

vilket innebär att mätningarna är korrekt gjorda. 

   För att tillförlitligheten ska vara hög ska flera undersökare som använder samma metod och 

samma material komma fram till samma resultat. Därför har vi så noggrant som möjligt 

beskrivit i metoden hur vi har gått tillväga. Eftersom vi har träffat och arbetat med eleverna 

förut var vi bekanta för dem. Vi anser att detta är en fördel för studien eftersom eleverna 

kände sig bekväma med oss och vågade samtala i vår närvaro.  
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   Vi har funderat över om det finns några eventuella felkällor i vår undersökning och menar 

att vid analysen av det insamlade materialet var det svårt att vara objektiv. Vi har olika 

erfarenheter och förförståelse med oss och detta påverkar utan tvivel vår analys. Vi har dock 

försökt vara så objektiva som möjligt i arbetet.  Vi utförde varsin samtalsinspelning på de två 

olika skolorna, men efter samma procedur. Eftersom vi är två olika personer påverkar detta 

undersökningen. Ett av samtalen spelades in på förmiddagen och det andra på eftermiddagen. 

Vi anser dock att det inte har någon större betydelse för studien, eftersom vi inte hade någon 

avsikt att jämföra samtalen på de olika skolorna.   

   Det konstruktivistiska perspektivet valde vi för att vår studie utgår från att elever själva 

konstruerar sin egen kunskap. Vi kan även se det ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom 

elevernas lärande främjas i en social miljö, med kommunikation och interaktion i matematiska 

samtal. En möjlig svaghet kan vara att vi inte har jämfört våra teorier med andra teorier inom 

lärande. Eftersom grundskolans undervisning i matematik i hög grad baseras på det 

konstruktivistiska och det sociokulturella synsätten så har vi emellertid nöjt oss med dessa 

teorier. 

 

Vi anser att vi inte kan generalisera vårt resultat av undersökningen eftersom vi endast 

genomfört två samtal. Andra forskare kan med givna förutsättningar göra om vår 

undersökning med ett större underlag och därmed öka generaliseringen. 
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5. Resultat och analys 

För att redovisa resultatet har vi sammanställt materialet från samtalen i två delar efter våra 

frågeställningar. Syftet med arbetet var inte att göra en jämförande studie mellan skolorna och 

därför lades materialet från båda grupperna på båda skolorna samman. Under rubriken 

databearbetning beskriver vi hur resultaten har kategoriserats.  

5.1 Hur samtalar eleverna i grupp kring ett antal specifika matematiska 

uppgifter? 

Först beskriver vi en förklaring av de olika kategoriernas betydelse i samtalet. Vidare 

presenterar vi sekvenser som framställer kategorierna, för att sedan analysera utifrån 

kategorierna. Alla namn är fingerade.  

5.1.1 Vilka roller intar eleverna i samtalet? 

Kategori 1: Primärtalare, sekundärtalare och lyssnare 

Den första av tre deltagarroller är primärtalaren, som genom att berätta, rapportera eller 

argumentera lämnar ett utmärkande bidrag till ämnet som diskuteras i samtalet.  Primärtalaren 

uttrycker sin åsikt eller attityd och kan även introducera och byta ämne. Sekundärtalaren är en 

talare som medverkar mindre i det pågående samtalet. Den håller med, visar sin uppskattning, 

begär förtydligande, bedömer samt ifrågasätter primärtalaren. Sekundärtalaren är även en 

ganska aktiv kommentator till det som uttrycks, men tar inte initiativ till nya ämnen eller nya 

aspekter av ämnet. Lyssnarrollen innebär att man ger ifrån sig signaler som förmedlar att man 

hört på och lagt märke till vad någon sagt och menat. En lyssnares bidrag i samtalet innehåller 

inga åsikter eller attityder.  

   Naturligtvis växlar de tre deltagarrollerna, primärtalare, sekundärtalare och lyssnare under 

samtalet. En person kan exempelvis upplevas som primärtalare under stora delar av samtalet, 

men intar naturligtvis även rollen som sekundärtalare respektive lyssnare i enskilda sekvenser 

av samtalet.      

 
I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Kluringar (se bilaga 6). Det är problemlösning och 

eleverna ska räkna ut hur många kattungar varje kattmamma har. 

 

Samtalssekvens A 

1 Simon: Tre kattmammor har tillsammans tolv ungar. Hur många kattungar  
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  har varje kattmamma?              

2 Henrik: 12. 

3 Simon: 12 delat med 3. 

4 Henrik: Det blir 3. 

5 Simon: Ja, det blir det väl… 

6 Pedagog: Är alla med på det? 

7 Gruppen: Ja. 

 

Simon är primärtalare eftersom han introducerar en ny uppgift genom att läsa högt för övriga 

gruppen. Det är även han som ger förslag på strategi till lösning på problemet. Henrik som är 

sekundärtalare fyller i och förtydligar. Det är även han som bedömer och värderar Simons 

uttalanden. Med i gruppen arbetar också två flickor, vilka inte uttalar sig i denna sekvens. 

Flickorna intar här lyssnarrollen eftersom de inte är med och resonerar. 

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Kluringar (se bilaga 6). Det är problemlösning och 

eleverna ska räkna ut hur många valpar hunden har fått. 

 

Samtalssekvens B 

1 Nora: Hunden Fiffi har fått valpar. Hon har fått 20 nya små tassar att  

  hålla reda på? Hur många valpar har Fiffi fått? 

2 Erik: 20 tassar. 

3 Nora: Det var ju alltså 20 tassar att hålla reda på. 

4 Erik: Och en hund har 4 tassar. 

5 Malin: Mm… 

6 Lars: En hund har…  

7 Malin: Ja, alla har 4 tassar. 

8 Lars: 4 gånger 20. 

9 Malin: Hur många 4… 

10 Lars: Eh… 4… 4… 

11 Malin: 20 gånger… 

12 Nora: Men det är ju bara… 

13 Malin: 4… 4… 

14 Erik: Det är 8. 
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15 Lars: Aa… 

16 Erik: 16…det är… 

17 Nora: 20 

18 Malin: Det är 4 valpar väl… 

19 Erik: Nej, 5. 

20 Malin: Ja, 5. 

21 Erik: 5 valpar. 

 

Här är ett exempel på att eleverna växlar mellan de olika deltagarrollerna. Nora inleder som 

primärtalare genom att läsa uppgiften för gruppen. Därefter förtydligar både hon och Erik en 

del i uppgiften och sedan blir Nora en lyssnare, för att slutligen bli en sekundärtalare när hon 

kommer med svaret i påstående 17. Erik, Malin och Lars är sekundärtalare under hela 

sekvensen. De lämnar alla små bidrag till samtalet genom att bedöma och värdera. 

5.1.2 Hur lyssnar eleverna på varandra och följer de med i samtalet?  

Kategori 2: Uppbackningar 

En lyssnare är alltid mer eller mindre aktiv i ett samtal. Uppbackningen är lyssnarens signal 

på att hon eller han följer med i samtalet men inte gör anspråk på att få ordet. Uppbackningar 

kan vara att skaka på huvudet, yttrar små hummanden eller kommer med korta inpass – ofta 

bara ett enstavigt ord eller ljud: hm, ja, hja.  

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Geometri (se bilaga 3). De räknar ut omkretsen på 

en kvadrat som är 8 gånger 8 cm och urklippt i röd kartong. En elev har mätt en sida till 8 cm 

och sedan diskuterar de omkretsen. 

 

Samtalssekvens C 

1 Malin: 16 plus 16 

2 Erik: Det är 30… 30… 32 väl? 

3 Lars: Ja. 

4 Alla: Aa… 

5 Nora: För 15 plus 15 är 30. Då blir det 2 mer. 

6 Malin: Mm… 

7 Erik: 32. 

8 Malin: Jag ritar den först. 
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I påstående 2 kommer Erik med svaret och därefter kommer två korta uppbackningar som 

visar att Lars och de andra följt med i samtalet och backar upp. Nora förstärker det ytterligare 

och sedan kommer ytterligare en uppbackning av Malin i form av ett Mm… i påstående 6.  

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Mönster (se bilaga 2). De fyller tillsammans i en 

talrad som är treans tabell från 3 till 30, där vi har fyllt i fyra tal och eleverna ska fylla i de sex 

resterande tal som saknas. 

 

Samtalssekvens D 

1 Simon: Och sen, fyll i talen som saknas. 

2 Henrik: Mm… 3, 6, 9. 

3 Simon: 9. 

4 Henrik: 12. 

5 Simon: 12, 15. 

6 Henrik: 18. 

7 Simon: 18, sen 24. 

8 Henrik: 27. 

9 Simon: 27. 

10 Henrik: 30. 

11 Simon: Också 30. 

12 Anna: Mm…  

 

I påstående 2 och 12 gör Henrik och Anna uppbackningar i form av Mm… Detta visar att de 

är med i samtalet utan att göra anspråk på att få ordet. Ett annat sätt att visa engagemang här 

är att eleverna upprepar föregående talare och ibland driver på ett steg längre framåt mot 

lösningen.  

5.1.3 Hur resonerar och analyserar eleverna tillsammans kring uppgifterna? 

Kategori 3: Utförliga svar eller uppföljningar 

För att visa att lyssnaren håller med talaren kan hon eller han komma med utförliga svar eller 

uppföljningar. Detta är ett starkare sätt att signalera förståelse än en kort uppbackning. 
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I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Kluringar (se bilaga 6). De ska lägga upp tre sidor 

från tre tärningar, så att antalet prickar tillsammans blir summan 10.  

Samtalssekvens E 

1 Lars: Jag vet ett bra sätt.  

2 Erik:  Vi kan ha 5 också. 

3 Nora: Nej, vänta. 

4 Malin: 5 

5 Nora: 5 och 4. Nej. 

6 Lars: Jo, det går. 

7 Nora: 5, 4, 1. 

8 Erik: Eller 6. 

9 Lars: Det har vi redan. 

10 Erik: Eller 6. 

11 Nora: Vi lägger upp dem… varsin… 

12 Erik: Jag vet. 6 och två 2:or. 

13 Lars: 6, 2, 2. Jag skriver det. 

 

Alla fyra eleverna samtalar, lyssnar, resonerar, analyserar och för tillsammans samtalet 

framåt. De visar växelvis med utförliga svar eller uppföljningar att de förstår varandra, även 

om de inte alltid är överens om svaren. Även invändningar visar att lyssnaren har accepterat 

vad talaren har sagt. 

5.1.4 Hur visar eleverna intresse för varandras åsikter? 

Kategori 4: Samarbete 

Talaren vädjar om andras hjälp för att föra samtalet vidare. Alla deltagarna arbetar 

tillsammans för att nå en gemensam förståelse. 

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Mönster (se bilaga 2). De ser i häftet hur mönster 

1, 2 och 3 ser ut och därmed ska de lista ut hur mönster 4 ska se ut. Mönstret är rutor som 

växer fram i form av en pyramid där man lägger till 2, 3, 4, 5 kuber i varje mönster osv.  

 

Sekvens F 

1 Henrik: Det måste vara typ, 1 där och 1 där, liksom om det är 5 stycken 

  längst ner och sen 3 ovanpå, sen 2, sen 1… kanske. 
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2 Lisa: Mm… 

3 Simon: Så blir det 9. 

4 Henrik: Tror ni man gör så? 5 och sen 4, 3, 2, 1. 

5 Lisa: Ja 

 

I påstående 1 börjar Henrik med en förklaring till hela gruppen och blir lite tyst och tillägger 

sedan kanske. Han vill att någon hjälper honom vidare. I påstående 2 visar Lisa att hon lyssnat 

och håller med honom i hans tankar. I påstående 3 fyller Henrik ytterligare i en del av svaret 

som bevis på att han lyssnat och engagerar vidare mot en lösning på problemet. I påstående 4 

fortsätter Henrik diskussionen och vädjar om de andras hjälp. Han kommer dessutom med ett 

konstruktivt förslag till lösningen. Slutligen bekräftar Lisa att hon är nöjd med svaret genom 

att säga ”Ja” i påstående 5.  

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Volym (se bilaga 5). De har en bringare med 

vatten och tre tomma glasburkar. Uppgiften är att fylla de tre olika burkarna med olika 

mycket vatten i varje burk. 

 

Sekvens G 

1 Nora: Du ska fylla dit till mitt finger. Stopp. 

2 Gruppen: Stopp. Stopp. 

3 Erik: Också kan du fylla den tredje. 

4 Malin: Ni får säga. 

5 Nora: Vi säger stopp. 

6 Erik: Ja, men vi behöver inte fylla alla väl? 

7 Lars: Ta upp till fyran. 

8 Nora: Du kunde ha tagit halva på vissa. 

9 Lars: Dubbelt.  

10 Nora: Då blir det ända upp. 

11 Malin: Fall du tar… 

12 Erik: Stopp. 

 

Genom hela sekvensen samarbetar all fyra eleverna i uppgiften. De vädjar om varandras hjälp 

och de är noga med att arbetsfördelningen ska bli rättvis.  
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5.2 Vilka matematiska begrepp använder eleverna sig av? 

Först beskriver vi skillnaden mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. Vi presenterar 

sedan olika sekvenser som beskriver ifall eleverna använder sig av vardagliga eller 

vetenskapliga begrepp. Alla namn är fingerade.  

5.2.1 Använder eleverna vardagliga eller vetenskapliga begrepp? 

Vi har valt att analysera vilka begrepp eleverna använder sig av genom att kategorisera dem i 

vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. Med vardagliga begrepp menar vi de begrepp 

som eleverna själva använder sig av i vardagen och i samtal med andra. I denna kategori 

hamnar även uttryck som eleverna eventuellt själva har kommit på. Med vetenskapliga 

begrepp menar vi de vedertagna begrepp som finns inom matematiken. De är de som står i 

matematikböckerna och de som läraren professionellt använder sig av.  

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Kluringar (se bilaga 6). Uppgiften lyder: ”Hunden 

Fiffi har fått valpar. Hon har fått 20 nya små tassar att hålla reda på. Hur många valpar har 

Fiffi fått?”.  

   

Sekvens H 

1 Henrik: 20… varje hund har 4 ben. 

2 Simon: Ja… de har 4 ben var. 

3 Henrik: Mm… 

4 Simon: Delat på 4…4 delat på 20. 

5 Henrik: Det blir ju 5. 

 

I påstående 4 säger Simon ”…4 delat på 20.”. Utifrån de fyra räknesätten väljer Simon 

division, vilket är det vetenskapliga begreppet. Genom att han säger: ” …delat på…” ser vi att 

han använder sig av ett vardagligt begrepp. Hade han sagt: ”…dividerat med…” hade det 

istället varit det vetenskapliga begreppet.   

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Geometri (se bilaga 3). I rad 1-5 mäter de sidorna i 

en triangel som är urklippt i blå kartong. De ritar av den i liten skala i svarshäftet och skriver 

ner triangelns omkrets. I rad 6-8 mäter de sidorna i en rektangel som är urklippt i grön 

kartong.  
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Sekvens I 

1 Nora: Vi gör en sådan liten triangel väl? Så vi vet vilken. 

2 Lars: Mm… 

3 Malin: Mm… 

4 Erik: Men vad var det på den sidan då? Där var 10… där var 15… och  

  där var 18. 

5 Malin: Och se så 43… Se så mäter vi den med. 

 

... senare i samma samtalssekvens… 

 

6 Nora: Man kan bara mäta 2 kanter.  

7 Malin: Ja. Den långa kanten. 

8 Erik: Man börjar från 0. 

 

I påstående 1 använder sig Nora av det vetenskapliga begreppet triangel, istället för trekant 

som är det vardagliga begreppet. I påstående 4 säger Erik ”…sidan…” , medan Nora i 

påstående 6 säger ”…kanter…” för att beskriva samma sak. Erik använder sig av det 

vetenskapliga begreppet och Nora använder sig av det vardagliga begreppet. I påstående 7 

använder Malin, precis som Nora, det vardagliga begreppet.  

 

I denna sekvens löser eleverna en uppgift i Geometri (se bilaga 3). De ritar av rektangeln i 

liten skala i svarshäftet och skriver ner dess omkrets.  

 

Sekvens J 

1 Nora: Rita en sådan som är avlång. 

2 Lars Ja. Den ska vara lite längre. Så. 

3 Malin: Den var 52. 

 

I påstående 1 ber Nora Erik rita en rektangel genom att använda det vardagliga begreppet 

”…en sådan som är avlång.”. Det vetenskapliga begreppet är rektangel. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt presenterar vi sammanfattning av analysen, diskussion och slutsats. 
 

6.1 Sammanfattning av analysen  

Eleverna visade engagemang och nyfikenhet för att arbeta och samtala kring uppgifterna. De 

olika samtalsrollerna, primärtalare, sekundärtalare och lyssnare (frågeställning 1, kategori 1) 

kom tydligt fram i ljudinspelningarna. Eleverna skiftade mellan de olika rollerna, även om de 

i stort oftast intog samma roller under hela samtalet. Under samtalen visades många olika 

former av uppbackningar (frågeställning 1, kategori 2), vilket visar att alla eleverna följde 

med i samtalen. Eleverna tillförde även samtalet olika former av utförliga svar eller 

uppföljningar (frågeställning 1, kategori 3), ibland för att komma med olika konstruktiva 

lösningar på problemen. I många sekvenser av samtalen kan vi se att eleverna löste och 

resonerade kring uppgifterna tillsammans. I största allmänhet kunde vi se ett samarbete 

(frågeställning 1, kategori 4) och att eleverna fördelade arbetet på ett bra sätt. 

 

När eleverna samtalar om de olika matematiska problemen använder de sig av ett språk som 

alla i gruppen förstår. Alla följer med i resonemangen och de kommer gemensamt fram till 

lösningar som alla tycker är bra.  Samtalen utmärks av i stort sett vardagliga begrepp med 

några få inslag av vetenskapliga begrepp (frågeställning 2).    

6.2 Diskussion 

Lpo 94 betonar att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 2006). I undersökningen blev det tydligt för 

oss att eleverna, under samtalen, intog samtliga roller som vi presenterar utifrån Norrby 

(2004). I samtalen använde eleverna sig av olika roller, även om de mestadels intog samma 

roll. Vi är inte förvånade över detta eftersom vi vet att eleverna är olika individer. Alla har 

olika personligheter och individuella egenskaper, vilket kommer fram i vardagen i skolan. Vi 

menar att i ett gruppsamtal elever emellan är alla deltagarroller lika betydelsefulla. Det är lätt, 

som pedagog, att rangordna de olika rollerna, genom att exempelvis värdera primärtalaren 

högre, eftersom hon eller han tar störst plats i samtalet och lyssnarrollen lägre, eftersom hon 

eller han kan ses som passiv i samtalet. Vi ansar att även lyssnaren har en viktig roll och 

bidrar genom att visa att de lyssnar och följer med. Detta stöd behöver de övriga talarna för att 

tro på sina idéer och driva samtalet framåt.  
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   Ahlström m.fl. (1996) skriver att varje gruppmedlem ska bli tagen på allvar och bli 

uppbackad och respekterad för sina ansträngningar och försök att hitta en lösning. I positiv 

anda ska alla stödja, uppmuntra och granska varandras förslag. Det är viktigt att ge varandra 

signaler, som leder arbetet vidare. Aktivt lyssnande och engagerade kamrater ger nya tankar 

(Ahlström m.fl., 1996). Vi vill framhålla hur viktigt det är att vi som pedagoger är medvetna 

om de olika deltagarrollerna i samtalet. Genom att vi är medvetna om de olika rollerna får vi 

förståelse för att eleverna uppträder olika och vi har möjlighet att möta eleverna och hjälpa 

dem i deras roller utifrån deras olika förutsättningar. Vi menar att det viktigaste är att alla 

intar en roll och är delaktiga i samtalet. Utifrån analysen blev vi medvetna om att eleverna 

genomgående i samtalen lyssnade på varandra. Detta visades genom olika former av 

uppbackningar. De uttryckte t.ex. ”Aa…” och ”Mm…” som är betydelsefulla stöd för att visa 

sitt intresse och engagemang i samtalet. För oss som pedagoger är uppbackningarna ett bevis 

på att eleverna lyssnar och följer med i samtalet. Om eleverna inte alls gör några 

uppbackningar, kan pedagogen tolka det som att eleven inte följer med i samtalet eller tänker 

på något annat. Vi anser att vi som pedagoger har det övergripande ansvaret för att samtalet 

blir så givande och utvecklande som möjligt för alla elever. Detta innebär att vi rent praktiskt 

måste gå runt och lyssna på samtalen och skapa oss en uppfattning om det är någon elev som 

är passiv och inte på något sätt deltar. Är det så måste pedagogen reflektera över detta och 

omvärdera inför nästa gruppsamtal. Enligt oss har pedagogen ett stort ansvar för att skapa bra 

gruppkonstellationer när eleverna ska arbeta i grupp. Det är viktigt att tänka utifrån hela 

gruppen men även utifrån varje enskild individ. Malmer (1999) och Strandberg (2006) skriver 

att vi som pedagoger har en viktig och svår roll i att göra gruppindelningar som tillgodoser 

alla syften.  

   I vår undersökning ser vi att eleverna resonerade och analyserade för att komma fram till 

olika lösningar på problemen. Genom att komma med utförliga svar och uppföljningar 

skapade eleverna tillsammans gemensamma diskussioner. Vi vill poängtera hur viktigt det är 

att eleverna får ta del av olika förslag till svar, vilka de måste förtydliga för varandra. Genom 

dessa förtydliganden ger eleverna varandra olika lösningsstrategier som hjälper alla i gruppen 

att förstå lösningen på problemet. Detta kopplar vi till Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen, där eleverna hjälper varandra att öka förståelsen för de olika problemen.  

   Till största delen upplevde vi att eleverna samarbetade kring uppgifterna. Det blev påtagligt 

att eleverna endast vid ett fåtal tillfällen vädjar om varandras hjälp. Vi funderar ifall eleverna 

inte är vana vid att i samtal be om andras hjälp och åsikter. En annan orsak kan vara att de 

litar starkt på sina egna funderingar och själva snabbt vill komma med rätt svar. 
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   För att träna eleverna i att samtala med varandra anser vi det är av betydelse att vi som 

pedagoger använder oss av öppna frågeställningar som exempelvis: ”Hur tänker du nu?” 

Frågor som får eleverna att reflektera och samtidigt tränas i att förklara hur de tänker. Att 

vänja eleverna vid att samtala med öppna frågeställningar är en lång process som kräver 

träning över lång tid. Därför vill vi betona vikten att föra in öppna frågeställningar i 

undervisningen i skolan, vilket ökar elevernas möjligheter att kommunicera i det matematiska 

samtalet. Lpo 94 skriver att genom rika möjligheter att samtala ska varje elev utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 

2006). 

 

Forskning visar att elever i Sverige har förlorat sin motivation att lära matematik. Eleverna 

har svårt att själva driva matematikarbetet framåt och får på så sätt inte förståelse för olika 

begrepp (Skolverket, 2003). Det blev tydligt för oss att eleverna till största delen använde sig 

av vardagliga begrepp, även om de uttryckte några få vetenskapliga begrepp. De använde sina 

egna vardagliga ord för att förklara ett vetenskapligt matematiskt begrepp som exempelvis 

rektangel. En flicka bad sin kompis rita ”en sådan som är avlång” och kompisen började 

genast rita en rektangel. Vi tolkar det som att eleverna för ett matematiskt samtal med 

korrekta tankar kring ett geometriskt problem så att de förstår varandra, utan att de behöver 

använda de vetenskapliga begreppen. Det fanns en gemensam förståelse för deras språk inom 

gruppen. 

   Före undersökningen hade vi en föreställning om att eleverna, i högre utsträckning, skulle 

använda sig av vetenskapliga begrepp. Eftersom inslagen av vetenskapliga begrepp är så få, 

kan vi inte dra några slutsatser angående elevernas förståelse för dessa begrepp. Om eleverna 

hade använt fler vetenskapliga begrepp i samtalen, hade vi möjligen kunnat se elevernas 

eventuella förståelse i resonemangen fram till lösningarna på problemen. I vår undersökning 

ser vi att eleverna kan samtala kring matematiska uppgifter utan att använda sig av 

vetenskapliga begrepp. Vi anser att det viktigaste i matematiska samtal är att alla elever i 

gruppen förstår och följer med i diskussionen. För att öka elevers förståelse för matematiska 

begrepp menar vi, att vi som pedagoger har ett ansvar som professionell att låta elever möta 

olika begrepp. Genom att vi i skolan utgår från elevernas vardagliga begrepp och erfarenheter 

underlättar vi presentationen av de vetenskapliga begreppen för eleverna. Ahlberg (2004) 

menar att eleverna möter ett nytt och svårtillgängligt språk i mötet med matematiken i skolan. 

För att förstå innebörden måste pedagogen utgå från elevernas eget språk, deras egna 

upplevelser och erfarenheter, när hon eller han varsamt introducerar exempelvis nya begrepp.          
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Vygotskij (1934/2001) beskriver en ”zon” som bildas när eleven möter nya vetenskapliga 

begrepp. I denna ”zon” vidareutvecklar eleven sina vardagliga begrepp och når till en högre 

nivå av förståelse för begreppen. Vygotskij hävdar också att begreppsutveckling är en lång 

process som börjar i tidiga år och att det är först i tonåren som det blir möjligt för eleven att 

tänka i begrepp (Vygotskij, 1934/2001). Detta förklarar möjligen varför de tioåriga eleverna i 

vår studie mestadels använder sig av de vardagliga begreppen. Eftersom vår undersökning 

endast omfattar två samtal och att eleverna i så liten utsträckning använder de vetenskapliga 

begreppen, så kan vi inte dra några slutsatser ifall eleverna har förmågan att tänka i begrepp 

eller inte. Malmer (1999) beskriver att matematikord är matematiska ord som vuxna inte 

möter i sin vardag och dessa ord anser hon att eleverna inte behöver kunna förklara eller 

använda sig av. Däremot poängterar hon vikten av att pedagogen benämner dem och kopplar 

dem till elevens vardagliga språk. Därmed plockar eleverna upp matematikorden i sitt 

”passiva” ordförråd, för att senare i livet ta upp dem i sitt ”aktiva” ordförråd (Malmer, 1999).  

 

Lpo 94 skriver att eleverna ska ges möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 

uttrycksformer (Skolverket, 2006). Eftersom detta är matematikens syfte genom hela 

grundskolan, menar vi att det är vårt uppdrag som pedagoger att låta eleverna bekanta sig med 

matematikens språk och dess begrepp. Elever tycks kunna utveckla detta i gruppsamtal i 

matematik och det är viktigt att eleverna finner dessa samtal som lustfyllda och meningsfulla. 

Vi vill betona vikten av att tidigt införa matematiska samtal i grupp. Eftersom 

begreppsutveckling är en lång process som utvecklas under hela grundskolan, anser vi att 

eleverna ska få träna på matematiska samtal redan från förskolan.  

   Både Malmer (1999) och Ljungblad (2003) framhåller vikten av att förstå betydelsen av 

vissa jämförelseord och motsatsord som exempelvis många, få, liten och stor. Dessa ord 

förekommer ofta i matematikens språk och är lätta att missuppfattas och sammanblandas, 

speciellt i komparerad form som exempelvis flest, färre, mindre och större. Genomgående i de 

två samtalen i vår undersökning visade det sig att eleverna använde sig av denna grupp av ord 

på ett korrekt sätt. Det förekom inga sammanblandningar och det uppstod inga 

missuppfattningar eleverna emellan på grund av dessa jämförelseord eller motsatsord. Vi ser 

pedagogens möjlighet att i tidiga år leka in dessa ords betydelse genom att fånga tillfällen i 

elevernas dagliga aktiviteter både inomhus och utomhus.  
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6.3 Slutsats  

Lpo 94 skriver att skolan, i den matematiska undervisningen, ska låta eleverna föra logiska 

resonemang, dra slutsatser och muntligt argumentera för sitt tänkande (Skolverket, 2006). 

Litteraturen som vi har behandlat, i detta arbete, tar upp vikten av matematiska samtal för att 

utveckla elevernas förmåga att diskutera, analysera och reflektera, samt förståelsen för den 

matematiska begreppsutvecklingen (Ahlberg, 2004, Ljungblad, 2003, Malmer, 1999, 

Vygotskij, 1934/2001). Även forskning visar att gruppsamtal i matematik elever emellan är 

viktigt som ett komplement till det enskilda räknandet i matteböckerna (Skolverket, 2003). 

Med utgångspunkt i detta anser vi att skolan har skyldighet och ska ge alla elever möjlighet 

att samtala i matematik. 

   I vår undersökning kom vi fram till att eleverna samarbetade till stor del i samtalen genom 

att fundera högt, komma med förslag, diskutera, lyssna och instämma. Olika moment som är 

viktiga för att eleverna ska utveckla matematisk kommunikation och tillsammans lösa 

matematiska problem. För att samtalen ska bli gynnsamma för alla elever anser vi som 

pedagoger har ett stort ansvar för gruppindelningarna. Pedagogen måste vara lyhörd för att 

alla är delaktiga och att ingen känner sig obekväm att uttala sig i en viss grupp. Viktigt är 

också att vi är medvetna om vilka roller som eleverna kan tänkas inta. I vår undersökning 

fokuserade vi endast på tre deltagarroller, men vi är medvetna om att det kan finnas fler. Det 

blev också tydligt att eleverna i huvudsak använde sig av vardagliga begrepp. Vi tolkar det 

som att eleverna klarar en matematisk diskussion utan att behöva använda sig av 

vetenskapliga begrepp. För att eleverna ska använda sig av vetenskapliga begrepp måste de 

känna att de behöver begreppen, vara mogna för att förstå dem och se nyttan med dem. Med 

detta konstaterande anser vi att det är tillräckligt att eleverna samtalar med vardagliga 

begrepp, men vi vill även betona att vi som pedagoger har en viktig uppgift att göra 

kopplingar mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. Det är betydelsefullt att vi 

undersöker vilka matematiska begrepp eleverna saknar och presenterar dem utifrån deras 

vardag. 

   I samtal och genomgångar i matematik är det av stor vikt att pedagogen är medveten om att 

samtliga elever förstår hans eller hennes matematiska språk. Vi kan med fördel vara 

”tvåspråkiga” så att eleverna hör de vetenskapliga begreppen och tar med sig dessa i sitt 

”passiva” ordförråd. Samtidigt ska vi vara medvetna om elevernas varierande språkliga och 

begreppsmässiga utveckling, så att ingen elev får dålig självkänsla. Ingen elev utvecklas av ett 

språk som de inte förstår.  
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   Det konstruktivistiska och sociokulturella tänkandet med exempelvis Vygotskijs proximala 

utvecklingszon stödjer detta arbetssätt om vi får bra gruppkonstellationer i skolan. Vi betonar 

vikten av att införa samtal redan i förskolan och att eleverna sedan får fortsätta att träna 

genom hela skoltiden, eftersom det är en lång process. Eleverna måste också inse vikten av 

samtalen och förstå nyttan av dem i senare skolår och även i vuxenlivet. 

   Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att undersöka 10-åriga elevers 

förståelse för vetenskapliga begrepp. Det hade även varit intressant att jämföra 10-åringars 

och exempelvis 13-åringars förståelse och användning av matematiska begrepp. Detta för att 

undersöka ifall Vygotskijs teori om att elever först i tonåren är mogna för att använda 

vetenskapliga begrepp.  
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      Bilaga 1 
 

Till målsman   Halmstad 21 oktober 2007 

 

 

Hej!     

Vi är två studenter som läser sista terminen på Lärarutbildningen i Halmstad. Denna termin 

skriver vi vårt examensarbete, som handlar om matematik. Syftet med vårt arbete är att 

undersöka hur elever i skolår tre kommunicerar när de arbetar med problemlösning i grupp.    

För att få svar på våra frågor planerar vi att, under vecka 45, genomföra observationer. 

    

Observationen är helt frivillig och eleverna kan avbryta när de vill. Vi kommer att spela in 

observationen på band och garanterar att ingen annan än vi kommer att lyssna på banden. 

Banden kommer att förstöras efter det att intervjun är bearbetad. Av den färdiga rapporten 

kommer det inte vara möjligt att identifiera skolan eller eleverna.   

 

Vi är tacksamma för er medverkan! 

Åsa & Åsa  

 

Kontakt gärna oss om ni undrar över något! 

Åsa Johansson asajohansson3@telia.com  035-33423 

Åsa Vångendal asa.vangendal@telia.com  0430-18264 

 

___________________________________________________________________________ 

 

U    Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen.   

U    Jag godkänner inte att mitt barn är med i undersökningen. 

 

Elevens namn:________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:__________________________________ 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

    Geometri 
 
 

Mät figurernas omkrets! 
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Bilaga 4 

 

 Tid 
 
 

Anna fyller år den 31:e.  
Hon fyller inte år i en månad som slutar på – i. 
Hon fyller inte heller år i en månad som slutar 
på – ber. Månaden har fler än tre bokstäver. 

När fyller Anna år? 
 

Svar:_________________ 
 
 
 
 

- Min lillebror som är fyra år, är bara hälften 
så gammal som jag, och min storasyster är 

dubbelt så gammal som jag, sa Stina.  
- Hur gammal är Stina och hur gammal är 

hennes storasyster? 
 

Svar:_________________ 
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Bilaga 5 

 

  Volym  
 
 

Fyll burkarna med olika mycket vatten! 
 
 
 

Hur mycket av den första burken är fylld? 
Svar:_________________ 

 
 
 

Hur mycket av den andra burken är fylld? 
Svar:_________________ 

 
 
 

Hur mycket av den tredje burken är fylld? 
Svar:_________________ 
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Bilaga 6 

Kluringar 
 

Hunden Fiffi har fått valpar. Hon har fått 20 nya små 
tassar att hålla reda på. Hur många valpar har Fiffi fått? 

 

 
 
Svar: ______________________________________ 

 
 
 
 
På vilka olika sätt kan ni få summan 10 om ni samtidigt lägger 

upp tre tärningar.       
 
 
 

 
Tre kattmammor har tillsammans tolv ungar. Hur många 

kattungar har varje kattmamma? 
 

 
 

 
Svar:____________________________________ 


