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Förord från kursansvarig 

Detta! examensarbete! är! en! produkt! av! ett! pedagogiskt! utvecklingsarbete! på! Lärarutbildningen! i!
Halmstad!våren!2013.!Vi!har!erbjudit!studenter!i!den!”tidigare!lärarutbildningen”!att!under!sin!sista!
termin! pröva! ett! innehåll! som! är! obligatoriskt! i! den! nya! lärarutbildningen! (utvecklingF! och!
utvärderingsarbete).!Inom!ramen!för!fördjupningskursen!i!Specialpedagogik!(30!hp)!har!studenterna!
genomför!sitt!examensarbete!på!avancerad!nivå!i!form!av!ett!utvecklingsarbete!som!dokumenterats,!
analyserats!och!kritiskt!granskats.!Studenterna!har!med!andra!ord!använt!sig!av!aktionsforskning!för!
att!initiera!och!dokumentera!ett!kombinerat!forskningF!och!utvecklingsarbete!som!också!resulterat!i!
en! vetenskaplig! artikel.! Studenterna! har! även,! som! en! del! av! opponeringen,! gjort! en! vetenskaplig!
poster!av!varandras!undersökning!för!att!med!enkla!medel!kunna!kommunicera!resultaten!till!lärare!
på!fältet.!!

Syftet! med! förändringsarbetet! utgår! från! skollagens! nya! skrivning! att! utbildningen! i! förskola! och!
skola! ska! vila! på! vetenskaplig! grund! och! beprövad! erfarenhet.! Lärare! behöver! därmed! utveckla!
förmågor! för! att! också! vara! en! ”forskande! lärare”! som! en! del! av! sin! professionsutveckling.! Våra!
intentioner!är!dels!att!studenterna!utvecklar!förmågor!att!initiera!och!dokumentera!ett!systematiskt!
kvalitetsarbete,!dels!att!öka!tillgängligheten!av!didaktiska!implikationer!genom!att!skriva!artiklar!och!
skapa!postrar.  
Studenterna! har! mer! än! väl! uppfyllt! kursens! intentioner.! Min! förhoppning! är! att! resultaten! ska!
inspirera!lärare!att!ha!ett!undersökande!förhållningssätt!till!de!små!frågorna!i!skolan!som!gör!skillnad!
för!elevers!lärande. 
Halmstad!2014F06F02!

!

Ann-Christine Wennergren (lektor!i!utbildningsvetenskap)! 
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Förord 

Denna aktionsforskning har fått oss att inse hur viktigt det är att reflektera över sin 
verksamhet och vad som kan förändras. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har vi även 
insett hur viktigt det är att inkludera alla elever och låta dem lära av varandra. 

Vi vill tacka alla som varit delaktiga i vår aktionsforskning och gjorde den möjlig, utan er 
hade det aldrig gått. Tack till klassläraren och eleverna som ville delta och gjorde det med 
engagemang. Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare som gett kloka råd och tips på 
vägen. Till slut vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat och trott på oss. 
 
Halmstad den 28 maj, 2014  
 

Amanda Johansson & My Nordvall 
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Plus, eller nej jag menar addera!  
En aktionsforskningsstudie om elevers användande av matematiska begrepp genom 
kommunikation 
!

Amanda Johansson och My Nordvall, Högskolan i Halmstad 
  

Abstract: Syftet i vår aktionsforskningsstudie är att skapa ett arbetssätt med förutsättningar för elever, att i 
ett cooperativt lärande utveckla sitt matematiska språk. Detta gjorde vi genom att skapa en 
problemlösningsuppgift i matematik som gav förutsättningar för att använda matematiska begrepp genom 
kommunikation. Aktionen genomfördes i en årskurs fyra med tolv elever indelade i tre grupper med fyra 
deltagare i varje. Tidigare forskning belyser språket i matematik och hur viktigt det är för läraren att 
använda rätt språk med rätt begrepp för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina matematiska 
kunskaper. Den visar även att ett cooperativt lärande är positivt för eleverna då de lär av varandra genom 
kommunikation. Empirin samlades in med hjälp av videoinspelning, dagboksskrivande och reflektioner 
tillsammans med vald klasslärare. Därefter analyserades materialet med hjälp av delar från 
innehållsanalys. Analysen visade att kommunikationen är viktig för att elevernas ska använda 
matematiska begrepp. Den centrala slutsatsen ur ett specialpedagogiskt perspektiv är att eleverna ökar sin 
förmåga att använda matematiska begrepp genom ett kommunikativt sammanhang, under 
förutsättningarna att medverkande deltar och stödjer varandra. Studien kan fungera som en 
inspirationskälla för verksamma pedagoger för att arbeta med språket inom matematiken och ge eleverna 
förutsättningar att utvecklas.  

 
Nyckelord: aktionsforskning, KoRP, matematik, kommunikation, cooperativt lärande. 

 

Inledning 
Elevers matematikresultat i Sverige sjunker medan elevers matematikresultat i andra länder 
stiger. Vad kan det bero på? Den nationella utvärderingen av grundskolan (2004)  visar att 
den vanligaste undervisningsformen i matematik är att utgå från en lärobok. Eleverna får 
arbeta självständigt och läraren går runt och hjälper dem att lösa uppgifterna från boken. 
Genom detta arbetssätt går eleverna miste om att resonera matematiken med varandra, som 
den internationella studien TIMSS visade år 2011 (Skolverket, 2012). Elevernas resultat 
sjunker när det gäller att resonera samt lösa problem som dessutom visades i den senaste 
internationella studien från PISA (2013). Regeringen i Sverige anser att något måste göras för 
att förbättra matematikresultaten och menar att en förbättrad undervisning ska lösa det. År 
2014 bestämdes att en ny grundskoleutredning ska tillföra förslag som kan förbättra just 
matematikundervisningen (Utbildningsdepartementet, 2014).  
 
Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska matematik i grundskolan syfta till att elever får 
möjligheter att använda matematiska uttrycksformer för att samtala, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Ahlberg (1995) anser att samtal 
inom matematik är relevant eftersom att språket utvecklar uttryck och begrepp som i sin tur är 
betydelsefulla för barns lärande. Samtal är något vi använder oss av dagligen som gör att vi 
kan kommunicera med varandra, vilket inte får glömmas bort i matematiken. Malmer (2002) 
menar att det matematiska språket1 ofta ses som ett främmande språk i skolan, vilket kan 
skapa svårigheter för elevernas lärande. Säljö (2010) talar också om lärandet och hur det kan 
ske i samspel med andra. Författaren refererar till Vygotskij och menar att det är viktigt att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Det matematiska språket avser vi i den här studien är begrepp och uttryck som endast går att finna i 
!
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låta eleverna skapa en utvecklingszon som innebär att eleverna lånar varandras kunskaper. 
Cooperativt lärande är ett sätt att samlära som innebär ett strukturerat elevsamarbete med en 
heterogen gruppsammansättning. Lärarens roll blir att handleda eleverna och tillsammans ska 
eleverna lära och se till att alla i gruppen förstår (Williams m.fl, 2000). 
 
Klassläraren i vår studie har saknat samspel och samtal hos eleverna inom matematiken men 
uppmärksammat att detta är något som fungerar inom boksamtal. Hen upplever att förmågan 
att samtala tränas oftare i andra ämnen än matematik och när det handlar om bedömning 
upplever hen att det är svårt att se hur barnen tänker. Ofta tar någon av eleverna störst plats 
vilket medför att de andras tankar hamnar i skymundan. Detta gör att förmågan att använda 
begrepp och omsätta dem i samtal brister hos eleverna, vilket i sin tur medför ett sämre 
resultat på de nationella proven enligt klassläraren.  Vi valde därför att göra ett 
utvecklingsarbete kring samtal i matematik med aktionsforskning som ansats. 
Aktionsforkning handlar om att göra en förändring i praktiken. Genom att planera, agera och 
reflektera utvecklar forskaren tillsammans med medverkande en djupare förståelse för 
praktiken (Koshy, 2005; Rönnerman, 2012). Enligt Ahlberg (2001) är ett kommunikativt 
relationsinriktat perspektiv (KoRP) att föredra när praktiken ska förändras och 
kommunikation samt relationer i skolan ska studeras. Kommunikation formar individen i 
möte med andra och synliggörs i människans språk och handlingar (Ahlberg, 2013). I det här 
fallet är KoRP att föredra då det inriktar sig på elevers lärande och delaktighet. Genom detta 
arbetssätt hoppas vi att kunna synliggöra elevers kommunikation i matematik och ge dem ett 
verktyg för att utveckla sin språkliga förmåga i form av begreppsanvändande. 
 
Syfte 
Studiens syfte är att skapa ett arbetssätt med förutsättningar för elever, att i ett cooperativt 
lärande utveckla sitt matematiska språk. Aktionen genomförs i en årskurs fyra med tolv elever 
indelade i tre grupper med fyra deltagare i varje.  
 
Frågan som undersöks i studien är: !
Hur använder elever matematiska begrepp i en kommunikativ lärandesituation? 
 
Bakgrund 
Vår utgångspunkt för studien är det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (KoRP), 
(Ahlberg, 2013). KoRP har sitt ursprung i det sociokulturella perspektivet där 
kommunikationen står i centrum för ett barns lärande (Säljö, 2010). Därav finns det fler 
likheter mellan de båda perspektiven (Ahlberg, 2013). KoRP presenteras mer ingående i 
bakgrundens första del. Vidare tar vi upp forskning och litteratur som rör de områden som kan 
relateras till forskningsfrågan.    
 
Specialpedagogiskt perspektiv 
Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet (Ahlberg, 2013) är ett relationellt 
perspektiv (Persson, 2013) som innefattar att individens möte med omgivningen står i fokus 
för utveckling och lärande. Delaktighet skapas genom individens möjlighet till samspel med 
andra och miljön. Individen formas i kommunikation tillsammans med andra i olika 
handlingar och språkliga kontexter. Synen på människan som en lärande varelse handlar om 
att lärande är socialt och sker i interaktion med andra. Det är situationsbundet och är beroende 
av historiska, kulturella och sociala sammanhang. Ett lärande sker med hjälp av olika verktyg 
som exempelvis språket. Detta kan relateras till specialpedagogisk verksamhet och elever i 
behov av stöd. I KoRP studeras processerna delaktighet, kommunikation och lärande samt 
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lärares möjligheter till att organisera undervisningen utifrån dessa processer för att få en ökad 
pedagogisk inkludering. Processerna har i den här studien en aktiv roll och hamnar därmed på 
en metodologisk nivå (Ahlberg, 2013). 
 
Matematik och kommunikation!
Malmer (2002) belyser hur viktigt det är inom matematiken med den språkliga förmågan hos 
elever där deras ordförråd spelar roll. Myndigheten för skolutveckling (2008) tar upp språket 
som en viktig roll i matematiken för att eleverna ska utveckla högre ämneskunskaper. I 
Reisbecks avhandling (2008) beskrivs det matematiska språket som grundläggande för att 
utvecklas inom matematik. Om elever och lärare nöjer sig med det vardagliga språket riskeras 
lärandet att stanna upp. Det är därför viktigt att läraren gör eleverna medvetna när de förflyttar 
sig mellan det vardagliga och det matematiska språket (ibid).!
 
I en artikel av Wistedt (1993) påpekar hon att kommunikation i matematiken både kan 
överskattas och underskattas. Det räcker inte att låta eleverna tala matematik utan läraren 
behövs för att eleverna ska reda ut sina tankegångar. Det finns en gräns för vad eleverna kan 
åstadkomma själva. Wyndhamn (1986) menar däremot att grupparbete i exempelvis 
problemlösning kan få eleverna att tala matematik. Att exempelvis arbeta med 
problemlösning och sedan samtala om det menar Ahlberg (1995) är viktigt för elevernas 
matematiska förståelse. Språkanvändning blir betydelsefull för att utveckla förståelse för 
begrepp och uttryck. Malmer (2002) menar att matematiken bör innehålla granskning, 
reflektion, argumentation och diskussion för att de elever som befinner sig i 
matematiksvårigheter ska ges möjlighet att utvecklas och hitta ett intresse i matematiken. En 
studie som visar att det stämmer är Boalers (1999) studie kring elevers kunskapsutvecklande 
och användande i matematik. Skolorna är av olika karaktär där den ena är mer traditionell och 
nivågrupperad med läroboksundervisning och den andra variationsrik med blandade grupper 
utan lärobok, samt mer kommunikativ. Av resultatet framgår det att den mer variationsrika 
skolan i högre grad kan överföra sina matematiska kunskaper till olika situationer gentemot 
den traditionella skolan som ser matematik till något som bara praktiseras i skolan.  
 
Språket är ett av våra viktigaste redskap för att förmedla kunskap (Dysthe, 2003; Säljö, 2010). 
Enligt Dysthe (2003) är det framförallt genom att tala, lyssna, läsa och skriva som ett lärande 
sker. I en artikel av Kostos och Shin (2010), där de vill synliggöra elevers tänkande i 
matematik, beskriver de att ett kontinuerligt skrivande och samtalande har stor betydelse för 
elevernas matematikutveckling. Genom detta kan deras förmåga att resonera matematik bli 
mer naturlig. I det sociokulturella perspektivet är det språket och kommunikationen som står 
för förbindelsen mellan individens kognitiva processer och sociala läroaktiviteter (Säljö, 
2010). Reisbeck (2008) menar att kvalitet i samtal blir till i lärandesammanhang som 
utvecklar språket och därmed förståelsen. Hon menar att kvalitén blir att lärare och elever 
aktivt använder termer, tecken, ord och begrepp i den omgivningen där de befinner sig. När 
människan kommunicerar i olika lärtillfällen med begrepp relaterade till situationen innebär 
det också att människan utvecklar sitt användande av begreppen.   
 
Förutsättning för kommunikation 
För att få eleverna att använda det matematiska språket räcker det inte för läraren att vara en 
förebild. Löwing (2004) undersöker kommunikationen mellan lärare och elever i matematik 
och menar att läraren bör fungera som en katalysator som hjälper och ger eleverna möjligheter 
att använda och ta till sig det aktuella språket. Vidare menar Löwing (2006) att kvalitén i 
hjälpen som läraren ger, spelar roll i elevernas lärande. Löwing (2004) påpekar att det kan 
skapa missförstånd om läraren använder ord som fyrkant istället för det korrekta ordet 
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kvadrat. Skolan ska ge eleverna möjligheter att utöka och abstrahera sina kunskaper i 
matematik. Detta nås genom att eleverna behärskar speciella begrepp och kan röra sig i 
språkliga miljöer. Läraren behöver konkretisera innehållet för eleverna så att de förstår 
sammanhanget mellan det matematiska och det vardagliga språket. De behöver göra det 
tydligt och problematisera språkanvändningen i matematiken för att undvika att elever tar till 
enkla och snabba lösningar. Wyndhamn (1986) belyser då hur viktigt det är att läraren och 
eleverna talar “samma språk” för att det ska fungera. I Löwings studie (2004) visar det sig att 
lärarna har en osäker språkanvändning som i sin tur leder till att eleverna gör likadant och att 
det ofta leder till missförstånd och problem i matematikundervisningen.   
 
Williams m.fl (2000) lyfter ett cooperativt lärande i sin forskningsöversikt och menar att det 
kan vara en förutsättning för samlärande. Gruppen ska vara blandad och bestå av fyra till fem 
elever där lärarens roll ska vara handledande. Meningen är att eleverna ska lära tillsammans 
och se till så att alla i gruppen förstår. Uppgifterna som gruppen får ska vara komplexa och ge 
möjlighet till flertal svar. De bör också uppmuntra till användning av estetiska inslag. 
Eleverna ska bli medvetna om ansvar och olika ansvarsområden kan delas upp för att sedan 
bytas till nästa gång. Arbetsinsatserna som ansvarsfördelningen innebär, ska vara till fördel 
för gruppen. Att möta ett problem ska för gruppen ge uppmuntran till både individuell och 
kollektiv insats (ibid). Nattivs (1994) studie synliggör att elever som hjälper varandra i ett 
cooperativt lärande också i högre grad presterar mer. Dock så beskriver hon att det sker när 
någon lär eleverna hur de ska hjälpa varandra. Samtidigt framgår det i studien att elever som 
lär sig att arbeta i ett cooperativt lärande genom att ta emot och ge hjälp också ökar deras 
prestation. Vidare menar Malmer (2002) att det är viktigt att lyfta fram olika arbetssätt inom 
matematiken om det ska gagna alla elever och särskilt de elever som är i behov av stöd. I en 
sammanställd rapport av ett internationellt projekt där 15 länder deltagit beskrivs vissa 
aspekter för att bedriva en inkluderande undervisning (European Agency for Development in 
Special Needs Education, 2005). Bland annat visar rapporten att cooperativt lärande, där 
elever hjälper varandra, är bra för deras kognitiva och emotionella inlärning samt utveckling. 
Arbete med problemlösning i matematik gynnar det sociala samspelet och kan fungera 
inkluderande för elever i behov av särskilt stöd om tydliga regler och uppmuntran finns med. 
Det framgår också att en differentierad undervisning med blandade grupper är nödvändig för 
att möta elevers olika behov. Att gå i blandade grupperingar menar Williams m.fl (2000) 
gynnar låg och medelpresterande elever medan det inte spelar någon större roll för de 
högpresterande eleverna. Nattiv (1994) talar emot det och beskriver det som meningsfullt för 
de högpresterande eleverna att få pröva på ledarrollen och hjälpa övriga elever att förstå. I 
studien framgår det också att lågpresterande elever ser det positivt att få hjälp fort av en 
kamrat. Vidare beskriver Williams m.fl (2000)  Vygotskijs teorier om lärande som handlar om 
att barn lär bättre om de befinner sig på olika nivåer i gruppen. Elever som imiterar varandra 
har påbörjat en utvecklingsprocess där ett lärande sker. I kommunikationen med andra ges 
eleverna olika perspektiv och tankar som de kan ta till sig. Barn hjälper varandra att skapa 
verktyg för sitt tänkande, när de arbetar med problemlösning kan de erfarna barnen öppna upp 
för en utvecklingszon så att de mindre erfarna barnen kan gå in på nya områden och utveckla 
sina kunskaper (Säljö, 2010; Williams m.fl, 2000). 
 
Genomförande 
Aktionerna genomfördes i en årskurs fyra med tolv elever indelade i tre grupper. Den första 
aktionen valde vi att genomföra som en pilotstudie för att se vilka fördelar och nackdelar 
aktionen hade. Den visade att uppgiften var av intresse av eleverna men att de behövde mer 
struktur och styrd handledning för att skapa förutsättningar för användningen av matematiska 
begrepp och kommunikation.  
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Genomförandet utgår från aktionsforskningsspiralens delar planera, agera, dokumentera och 
reflektera (Wennergren, 2012). Genom att följa dessa delar ger det möjlighet till en djupare 
förståelse för det som undersöks (Koshy, 2005).  Vidare beskrivs analysens tillvägagångssätt 
och kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens trovärdighet.  
 
Planera  
Studien började i samtal med vald klasslärare som arbetar i en årskurs fyra med 20 elever, om 
det fanns något hen önskade utveckla i sin undervisning. Då aktionsforskning handlar om att 
först gå ut i verksamheten och undersöka vad som kan förändras är detta en viktig del att göra 
innan utvecklingsarbetet startas (Rönnerman, 2012). Klassläraren kom in på språket inom 
matematiken, då hen upptäckt att eleverna saknar detta. Vi diskuterade och kom fram till, att 
låta eleverna lösa en problemlösning i grupper om fyra för att skapa en situation där eleverna 
kunde använda matematiska begrepp i kommunikation med varandra. Detta i en handledd 
situation av en av oss som forskande handledare. Grupperna sattes samman med hjälp av 
klasslärarens synpunkter och tanken om ett cooperativt lärande (Williams m.fl, 2000) som kan 
fungera som ett stöd för de elever som behöver extra stöd inom matematiken. Målet var att 
skapa ett arbetssätt som klassläraren kunde fortsätta arbeta med. 
 
Utgångspunkten för uppgiften togs från en äldre version av en muntlig matematikuppgift från 
ett nationellt prov. Från denna skapades en problemlösningsuppgift som skulle öppna upp en 
möjlighet för eleverna att använda matematiska begrepp genom kommunikation. Med hänsyn 
till KoRPs delaktighet (Ahlberg, 2013) och det cooperativa lärandet (Williams m.fl, 2000) 
utformade vi olika ansvarsformer och ett kontrakt (bilaga 2) som eleverna skulle följa. Detta 
för att eleverna skulle kunna känna en gemenskap och att de bidrog med något till uppgiften. 
Enligt KoRP (Ahlberg, 2013) sker lärande på olika vis och i detta fall i ett socialt 
sammanhang, där också kommunikation mellan kamrater kan bidra till en högre kunskap hos 
eleverna. Vi utförde även en mall (bilaga 3) till handledaren för att kunna handleda eleverna 
som deltog i aktionen. På så vis har vi skapat en aktion med förutsättning för att studera 
KoRPs processer delaktighet, kommunikation och lärande (Ahlberg, 2013).   
 
Agera 
Eleverna fick i grupperna lösa uppgiften som handlade om att skapa en lekplats. De fick 
tilldelat varsitt ansvarsområde för att skapa kommunikation mellan eleverna och att göra alla 
delaktiga. Ansvarsområdena bestod i att mäta samt rita, anteckna beräkningar, göra 
beräkningar med miniräknare samt att följa instruktioner och se till att gruppen använde sig av 
de matematiska begrepp som stod med på uppgiften. Vi valde att förbestämma vem som 
skulle ha ansvar för vad, dels för att spara på tiden och dels för att underlätta för eleverna. Vi 
ville inte att det skulle bli en tävling om vem som skulle göra vad och att uppdraget inte skulle 
bli för svårt. Några av eleverna i studierna befinner sig i läs och skrivsvårigheter, vilket skulle 
kunna försvåra ansvarsområdet med att följa instruktioner. Innan de började med uppgiften 
fick de kontraktet som innehöll regler på vad som skulle följas under uppgiften som de fick 
skriva på. Detta för att uppmärksamma eleverna om samspelet inom gruppen. Eleverna fick 
sedan påbörja uppgiften med handledning av en av oss, medan den andra förde anteckningar 
under aktionen. Klassläraren var med de andra eleverna i klassrummet bredvid då vi ville 
undvika att hen påverkade elevernas agerande. Under aktionen påminde handledaren eleverna 
om att använda matematiska begrepp genom att upprepa vad de sa med rätt matematiskt 
begrepp. Aktionerna tog cirka 45 minuter och efteråt reflekterade vi tillsammans med 
klassläraren genom dagboksskrivande, samt såg på sekvenser av filmerna. 
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Dokumentera 
Empirin som samlades in skedde med hjälp av observation i form av videodokumentation och 
aktivt dagboksskrivande. Detta anser Rönnerman (2012) som viktiga pedagogiska verktyg i 
aktionsforskning. Dagboksskrivandet har framförallt bestått av praktiska reflektioner, då vi 
antecknat tankar och funderingar kring aktionen. Författaren menar att dagboksskrivande och 
reflektioner tillför en djupare förståelse av praktiken samtidigt som den kan fungera som en 
informationskälla. Då vi också reflekterade med klassläraren antecknades detta för att få med 
hens reflektioner om aktionen.  Kameran som spelade in aktionerna stod uppställt i en 
bokhylla och filmade bordet där eleverna och handledaren satt. Genom videodokumentationen 
kunde vi gå tillbaka för att återfånga sekvenser i det inspelade materialet och studera det. 
Bjørndal (2005) belyser fördelen med att använda videodokumentation eftersom att det ger 
värdefull information om samspelet mellan verbala och icke-verbala signaler. För att 
komplettera videodokumentationen valde vi att den som inte höll i aktionen fick observera 
aktionen genom att anteckna. Detta för att stärka vår empiri och skapa tillförlitlighet till 
studien.  
 
Reflektera 
Då en elev inte fick tillstånd att medverka i studien fick vi ett bortfall på fyra elever. Detta för 
att alla elever skulle få ta del av uppgiften. Vi valde därför att låta denna grupp göra uppgiften 
men utan att medverka i studiens resultat. Vår tanke var ur ett specialpedagogiskt synsätt att 
alla eleverna skulle inkluderas.  
 
Något som påverkade aktionen var miljön, då vi valde att vara i ett grupprum intill 
klassrummet. Vid några tillfällen gick elever och även klasslärare in för att hämta något vilket 
skapade en oro under aktionen. När gruppdeltagarna i aktionerna hörde att eleverna i 
klassrummet gick ut på rast blev både de och vi stressade över att hinna färdigt. Vid en av 
grupperna fick vi bryta upp innan de löst klart uppgiften vilket gjorde att avslutet blev kort 
och stressat.  
 
Vi valde att inte låta klassläraren handleda aktionen då vi ville att hen skulle reflektera över 
filmerna efteråt. Detta för att eleverna skulle påverkas så lite som möjligt, vilket inte hade 
gjorts då hen har en nära relation med dem. Vi är dock medvetna om att vi som forskare också 
kan ha påverkat elevernas agerande. Då en av oss sedan tidigare haft VFU i klassen har hon 
en relation till eleverna, vilket gjorde det svårt för henne att inte handleda gruppen för mycket. 
Bjørndal!(2005) menar att det är bra att uppmärksamma eventuella effekter det kan ge, och att 
uppmärksammandet kan minska dem. Dock ser författaren det som svårt att få bort effekterna 
helt. Efter första aktionen valde vi därför att låta den andre av oss handleda aktionerna medan 
den ena förde anteckningar. Det var positivt att filma aktionerna då det lättare gick att se och 
höra vad som egentligen hände under aktionen. Vi är dock medvetna om att videon inte gav 
en sann kopia av verkligheten då den endast visar situationen som vi uppfattar den (Lindgren, 
2012). Efter aktionerna reflekterade vi tillsammans med klassläraren om hur det gick. Att 
reflektera och samarbeta tillsammans med involverade personer i aktionsforskningen är en 
viktig del för att kunna utveckla och förändra praktiken (Rönnerman, 2012). Tyvärr var 
klassläraren stressad och skulle ha möte eller lektioner vilket gjorde att reflektionerna blev 
något korta. Vi valde därför att ha ett möte med hen när alla aktionerna var klara, för att 
reflektera över filmerna.  
 
Analys 
Videodokumentationen var cirka 135 minuter och vi valde att transkribera delar av detta 
material. Fördelen med transkribering är enligt Bjørndal! (2005) att kommunikationen kan 
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framstå tydligare och det underlättar för att se mönster. Nackdelen menar författaren är att det 
är mycket tidskrävande. Därav fokuserade vi på de situationer som visade användningen av 
matematiska begrepp och kommunikation som var relevant för forskningsfrågan. När vi sedan 
påbörjade bearbetningen av analysen försökte vi att förstå vårt material, som enligt 
Rönnerman (2012) är ett av det första stegen i en analys. Vi valde då att tänka utifrån KoRPs 
lärande, delaktighet och kommunikation (Ahlberg, 2013) eftersom detta var vårt 
specialpedagogiska perspektiv. Dagboksskrivandet som innehöll både våra och klasslärarens 
reflektioner använde vi som komplettering i analysarbetet. Detta för att se om det tillsammans 
med egna erfarenheter kunde ge kunskap om verksamheten. Vi valde sedan att inspireras från 
delar av innehållsanalys som innebär att materialet läses flera gånger för att hitta mönster som 
sedan kategoriseras under olika rubriker (Kvale & Brinkmann, 2009). Det vi framförallt valde 
att inspireras av från innehållsanalysen var att utforma teman som kunde hjälpa oss vid 
kategoriseringen (Bryman & Nilsson, 2011). För att hålla oss under ramen för 
forskningsfrågan använde vi oss av matematiska begrepp samt kommunikation som teman. 
Därefter kodade (bilaga 6) vi texten genom att söka efter mönster, med KoRP i åtanke, och 
markerade de textstycken vi ansåg hörde ihop i färg. Kategorierna som kom fram presenteras 
längre fram i resultatdelen.   
 
Trovärdighet 
Av etiska skäl valde vi att informera klasslärare, elever samt vårdnadshavare om vårt 
utvecklingsarbete och dess betydelse med deras medverkan. Ett informationsbrev skickades 
till vårdnadshavarna (bilaga 4) och muntlig information gavs till eleverna samt klassläraren i 
skolan. De medverkade frivilligt och uppgifter om dem avidentifierades så att ingen kunde 
identifieras i forskningen och fick därmed fiktiva namn. All dokumentation användes endast 
till forskningen och raderades där efter (Vetenskapsrådet u.å.). 
 
Vi har som forskare tillsammans med deltagande pedagog utvecklat en gemensam kunskap 
om den egna sociala praktiken. Detta kan sedan tillämpas av klassläraren som kan utföra nya 
handlingar som bidrar till att validiteten prövas i praktiken. Genom föräldrars och elevers 
tillåtelse att medverka samt klasslärarens hjälp vid reflektion har vi tillsammans gjort detta 
utvecklingsarbete vilket speglar den demokratiska validiteten. Ett kontinuerligt samarbete 
mellan oss har gjort oss alla berörda av forskningsfrågan. En resultatvaliditet skapades då 
eleverna fick pröva ett sätt som skulle bidra till att de tillsammans ökade användningen av 
matematiska begrepp. Resultatet var inte ute efter en lösning utan ett arbetssätt som 
klassläraren och eleverna kunde arbeta vidare med. Vi anser den aktion som vi tillsammans 
med klassläraren tagit fram och reflekterat över, är en metod som andra lärare kan dra nytta av 
i sin undervisning av den kommunikativa matematiken (Wennergren, 2007). På så vis anser vi 
att en yttre validitet har skapats.  
 
Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de kategorier som uppstod ur analysen. 
Kategorierna har sitt ursprung ur forskningsfrågan och KoRP då hela analysprocessen 
utvecklats med hjälp av dem. Vid bearbetningen av empirin blev det tydligt att lärande, 
kommunikation och delaktighet är centrala begrepp för studien. Det visade sig genom att vi 
såg vad eleverna behövde för att ett lärande ska uppstå och vilka förutsättningar som krävs. 
Kommunikationen spelar en stor roll om uppgiften ska kännas meningsfull för eleverna. De 
kategorier som presenteras är: Användandet av matematiska begrepp, Matematiska begrepp 
tillsammans och Förutsättningar för kommunikation. 
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Användandet av matematiska begrepp 
Här visar det hur viktigt det är att eleverna känner till begreppen för att utveckla sitt lärande 
vidare och kunna använda begreppen.  

 
När eleverna får frågan om matematiska begrepps betydelse märks det att eleverna är osäkra 
genom att rycka på axlarna eller titta ner i bordet och vet inte vad de ska svara. Det är inte 
förrän de får begreppet “centimeter” som elever reagerar och uttrycker då att de vet vad 
matematiska begrepp är. För att tydliggöra för alla elever får de visa centimeter på linjalen 
som finns på bordet. Eleverna fortsätter med att säga meter, millimeter, kilometer och mil i 
munnen på varandra. När Amanda sedan ställer frågan om det finns andra matematiska 
begrepp blir eleverna åter igen osäkra. När de hör begreppet “addition” blir det klarare för 
dem och de kan förklara de olika begreppen med egna ord. 
 

Amanda: Om jag säger addera, addition...hur tänker ni då?  
Lukas: Fem plus fem...och det är tio! Åtta plus åtta...16!  

 
Lukas och övriga elever vet inte i början av uppgiften att de ska fokusera på matematiska 
begrepp och lägger ingen stor vikt i att använda dem, utan använder ett mer vardagligt språk. 
Analysen visar att eleverna är ovana vid det matematiska språket men att de vet vad 
matematiska begrepp innebär när de får stöttning. Eleverna är mer bekanta med att använda 
de vardagliga begreppen!plus, minus, delat med, gånger och ”är” istället för det matematiska 
begreppen addera, subtrahera, dividera, multiplicera och summa. Under reflektionen med 
klassläraren påpekar hen detta flera gånger och beskriver att eleverna fortsätter på det 
vardagliga språket även om hen använder matematiska begrepp. För att eleverna ska kunna 
vara delaktiga och ett lärande ska uppstå visar det sig att läraren som handledare behövs för 
att de ska ta sig vidare. 
 
Då vi anser det viktigt att få alla elever att förstå innebörden av matematiska begrepp får de 
olika tal med begreppen som de ska svara på. Mellan Simon och Peter blir det en tävling om 
vem som kan svara först och de glömmer bort att fokusera på begreppen och fokuserar istället 
på att vinna. Klassläraren menar att nästan alla elever är vana vid att se matematik som en 
tävling och att det viktiga är att komma först med det rätta svaret, även om de inte förstår 
tänkandet i det de räknar. Eleverna blir stressade, svarar fel och de som räcker upp handen för 
att svara hamnar i bakgrunden. I en grupp svarar inte Simon på något matematisk begrepp och 
får då en specifik fråga av Amanda om division.  
 

Amanda: Simon, Vet du vad dividera är och hur man använder det?  
Inget svar.... 
Amanda: Om jag skulle säga tio dividerat med två?  
Peter: Du vet så här Simon....(visar med händerna på bordet hur det ser ut när man skriver division). 
Simon reagerar inte, och Peter tar en penna för att skriva och visa på ett papper istället. 
Peter: Två personer ska dela på tio, vad får dom var?  Tio delat med två?  
Simon: Fem.  

 
När Peter förklarar både skriftligt och med ord förstår Simon först när Peter använder det 
vardagliga språk som “delat med”. Analysen visar att det är viktigt att eleverna känner till 
matematiska begrepp för att kunna använda sig av det matematiska språket. I det här fallet 
behövdes det vardagliga språket tas till för att Simon ska kunna fortsätta vara delaktig i 
diskussionen. Genom kommunikation kunde Peter överföra sin kunskap på en nivå så att 
Simon förstod. En tydlighet konkret förklaring var det som Simon behövde här och 
förhoppningsvis gav det honom ett tillfälle att lära sig begreppet division. Det räcker inte med 



                                                                                                                             
!

11!
!

att eleverna känner till begreppen utan de behöver sätta dem i sammanhang för att kunna 
befästa dem helt.  
 
När eleverna ska rita ut lekplatsen och använda sig av omkrets får de även förklara vad 
omkrets betyder och hur det går att räkna ut det. Leia förklarar genom att visa med händerna i 
luften hur det går till när omkrets ska räknas ut. För att komplettera detta använder hon sig 
dessutom av ordet plus.  
 

Leia: Men vi plussar...vi kan ta 25 plus 25 plus 25 plus 25...det är 100. 
Amanda: Ja precis, här kan vi använda addition. 25 adderat med 25 adderat med 25 adderat med 

              25.  Blir summan 100 meter då?  
Leia: Jaaaa, 25 adderat med….. summan blir 100 meter. 
 

Leia visar att hon kan begreppet omkrets men trots att de pratat om begreppet addition i 
gruppen, använder hon inte det förens Amanda upprepar vad som sagts. Analysen visar 
genomgående att eleverna känner till de matematiska begreppen men att de behöver stöttning 
för att de ska komma naturligt när de kommunicerar. Det är först längre fram i uppgiften som 
de kan bli mer självständiga vilket också tyder på att det är viktigt att de från början vet vilka 
begrepp som hör till uppgiften och att de vet vad de innebär.  Under visandet av filmerna 
påpekade klassläraren hur viktigt det är att upprepa eleverna med korrekta meningar. Hen 
reflekterade om hur duktiga eleverna var på att upprepa med matematiska begrepp, och hur 
tydligt det var att se detta genom filmerna. Något klassläraren anser som svårt i det “vanliga 
klassrummet” då hen ska rätta alla elever. Det blir tydligt att det inte räcker för eleverna att 
känna till de matematiska begreppen utan de behöver stöttning för att använda dem.  
 

Matematiska begrepp tillsammans 

Här visar det att det är viktigt hur läraren kommunicerar begreppen med sina elever och att 
eleverna genom sin delaktighet och kommunikation kan stärka varandra i lärandet.  
 
Eleverna använder inte självständigt de matematiska begreppen före de får veta att de ska 
fokusera på det. Det är inte förrän de får sina ansvarsområden där en elev i varje grupp agerar 
begreppspolis, som de använder sig av dem. Moa med detta ansvarsområde tar det väldigt 
seriöst och rättar sina kamrater genomgående under aktionen och använder själv matematiska 
begrepp. Vid ett tillfälle när hennes grupp beräknar summan märker eleverna att något har 
blivit fel. 
 

Lukas: Ja men ni sa ju att jag skulle trycka på en adderaknapp... 
Moa: Amen haha åååh du har ju använt en annan knapp...nu får vi göra om allt igen. 
Lukas: Arrrrrrg, asså säg plus nästa gång så jag fattar vad jag ska göra. 
Leia: Neeej vi ska använda rätt begrepp vi får inte använda plus för Moa, hon är polis och håller koll på                    

              oss. 
 
Lukas gör om beräkningarna och använder inte matematiska begrepp, trots påtryckningar från 
gruppen. Moa försöker upprepa allt Lukas säger fast med begreppen, men hans koncentration 
har börjat försvinna. Han avslutar dock med att be Leia skriva upp “summan” vilket får resten 
av gruppen att härma Lukas genom att upprepa det han sa. Analysen visar att det förekommer 
att eleverna inte använder matematiska begrepp naturligt och att det krävs att någon 
tillrättavisar när det vardagliga språket används. Dessutom visar det hur viktigt det är att 
eleverna vet vad matematiska begrepp är, dess betydelse samt hur de ser ut. Klassläraren i 
studien menar att det är viktigt att använda rätt uttryck i rätt sammanhang. Dock så kan det bli 
fel ändå som i Lukas fall. Han tryckte fel på miniräknaren vilket gav ett orimligt tal. Eleverna 
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upptäckte det och skapade tillsammans en lärsituation. Genom att de hade olika 
ansvarsområdena såg vi hur de kunde hjälpa varandra och delge kunskaper till dem som inte 
hade det. Om någon av eleverna inte behärskade sitt ansvarsområde helt kunde de hjälpas åt. 
 
Martin, som enligt klassläraren ofta har det svårt i matematiken, visade att han kan använda 
matematiska begrepp. Först verkar han inte helt förstå uttrycket “matematiska begrepp”, men 
när en annan elev nämner “centimeter” blir det klart för honom som då kan nämna flera 
enheter. För Martin visar det sig vara nyttigt att få lyssna på andra och arbeta tillsammans så 
han kan öka sina kunskaper, samt känna sig delaktig i gruppen.  
 

My: Använde ni några begrepp här nu när ni löste detta? 
Martin: Ja, tänkande. 
My: Ja ni kanske gjorde det i huvudet. 
Lisa: Centimer. 
My: Kunde ni använda nåt mer begrepp? 
Martin: Millimeter, meter.  
Oskar: Multiplicera också och addera. Om jag skulle tagit 25 plus 25 plus 25 plus 25, adderat de.   

              Addera 25 addera 25 addera 25 addera 25.  
 
När Oskar fortsätter att säga matematiska begrepp och sätter dem i sammanhang skapar det 
förutsättningar för Martin och resten av gruppen, att komma in i användandet av matematiska 
begrepp. Analysen visar att de matematiska begreppen smittar av sig och används av eleverna 
om de blir påminda av varandra eller av handledaren som handleder samtalet. Elevernas och 
handledarens kommunikation emellan, ger en möjlighet till att ett lärande uppstår. Efter en 
stunds arbete tillsammans i grupperna blir det mer naturligt för eleverna att använda ett mer 
matematiskt språk istället för ett vardagligt språk. De kommer på sig själva och varandra med 
att rätta deras språk och använda matematiska begrepp istället. 
 

Sara: Plus...eller nej jag menar addera! 
 
Vid flera tillfällen rättar de sig på liknande sätt som i citatet. Enligt vårt sätt att se tyder detta 
på att eleverna är på väg att lära sig använda de matematiska begreppen och att fortsatt träning 
med samma struktur kan hjälpa dem att utveckla användandet av begreppen på ett mer 
naturligt vis. Har de inte kommit så långt att de rättar sig själva, så gör någon annan av 
gruppdeltagarna det åt en. En process sätts igång där allas användning av begreppen blir 
viktig då analysen visar att eleverna tar efter varandra.  
 
Förutsättningar för kommunikation 

Här visar det att det är viktigt med strukturen och sammansättningen av gruppen för att ge en 
möjlighet till delaktighet, kommunikation och lärande. Det visar också att eleverna är ovana 
vid denna typ av övning men att det är en övning som de kan ha nytta av att fortsätta med för 
att utveckla sin samspelsförmåga.  
 
I varje grupp är det alltid någon av eleverna som tar över uppgiften och antingen löser 
instruktionen själv eller med någon annan. Detta gör att resten av gruppen figurerar i 
bakgrunden, vilket visar brister i samspelet. När inte detta sker visas en god samspelsförmåga 
då grupperna kommunicerar tillsammans. Analysen visar att eleverna pendlar mellan att 
lyssna på gruppen och samspela tillsammans eller går sin egen väg och inte tar hänsyn till 
hela gruppen. Det visar sig vara en krävande övning och för att eleverna ska kommunicera 
och samtidigt öka användningen av matematiska begrepp, behöver de engagera varandra i alla 
delar som övningen innebär. Klasslärarens reflektioner är att uppgiften vore bättre om den 
delades upp i två olika delar, en med att mäta och rita omkretsen av lekplatsen och en med att 
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beräkna lekställningarna. Detta skulle göra uppgiften mindre krävande och djupare fokus 
kunde lagts på samspel och matematiska begrepp genom att inte stressa fram en krävande 
uppgift. Det hade på så vis kunnat öka kommunikationen och delaktigheten. Eleverna tappade 
fokus då och då när de blev för trötta, trots att de var engagerade och intresserade av 
övningen.  
 
När en av grupperna ska köpa lekställningar vill Lukas ha en linbana. Han får med sig resten 
av gruppen och alla blir engagerade vilket gör att de bestämmer sig för att köpa linbanan. När 
den ska ritas ut väljer Lukas och Joel var den ska var på pappret utan att höra vad resterande 
deltagare tycker. De ritar ut linbanan och går vidare med att sedan beräkna hur mycket de har 
handlat för. Ingen påpekar att de inte diskuterade var linbanan skulle placeras.  
 

Lukas: Jag tycker vi ska ha den där. 
Joel: Hela här?  
Lukas: Mm. 
Moa: Happ, är det där den ska stå då?  
Lukas: Mm. 

 
I det här fallet tar Lukas kommandot och får med sig Joel, som för det mesta är tyst. Han 
följer Lukas instruktioner och gör det han blir tillsagd att göra. Resten av gruppen verkar 
finna sig i detta och när Moa försöker vara delaktig ignorerar näst intill Lukas henne. Han får 
lite av en ledarroll som Joel hänger på om han kan. Det vi ser är att Lukas förmodligen hade 
tagit över helt om inte alla hade haft ett ansvarsområde. Eleverna blir av detta tvungna att 
kommunicera, vilket behövs om alla ska få möjlighet att vara delaktiga. I alla grupper 
förekommer det att eleverna skenar iväg någon gång, antingen själva eller med fler av 
deltagarna. Detta medför att en eller två elever hamnar utanför samspelet på grund av att de 
ignorerar varandra. Kommunikationen brister då, vilket medför att alla inte kan vara 
delaktiga, trots ansvarsområde. Ett ytterligare exempel på bristande kommunikation är när en 
elev nämner att hon vill ha en rutschkana och ingen svarar. Ännu tydligare visar det sig när 
Maria vill sköta sitt ansvarsområde och endast får en kort respons av en deltagare. Martin och 
Oskar är helt inne i katalogen och har avskärmat sig helt.  
 

Maria: Vad kostade det andra, med alla gungorna? 
Martin: Varför är det en sån (pekar på katalogen). 
Oskar: …(är helt inne i katalogen, tillsammans med Martin)  

 
Ingen verkar ha hört att Maria vill ha reda på priset. Analysen visar att eleverna oftast 
ignorerar varandra i samband med att de är så inne i sina uppdrag eller instruktion för tillfället 
att de inte reagerar om någon vill tillföra nåt. Eleverna verkar inte alltid vara helt medvetna 
om detta. Dock så ser det ut som att det påverkar de elever som inte är vana vid att ta så stor 
plats. När en grupp vid ett tillfälle ska bestämma sig för att köpa något, blir Simon tillfrågad 
om han vill ha något särskilt. Han har under nästan hela uppgiften suttit tyst och inte 
kommunicerat med någon, vilket gör att han glöms bort av sina kamrater. Eftersom Simon har 
ansvar för miniräknaren är det han som ska göra beräkningar på den. Peter som också är med i 
gruppen är enligt klassläraren van vid att ta plats och avbryter Simon flera gånger. Han 
påpekar vad han ska göra och hänger över miniräknaren så fort en beräkning ska göras, redo 
för att ta över. 
 

Peter: Plus...eller nej addera! 35 500...ta det, det är rätt. (Pekar med pennan vart Simon ska trycka  
på miniräknaren).  
Simon: 35 500… 
Peter: 35 500 (viskar). 
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Peter: Neej vi har redan tagit det. 
Simon: NEJ, den har jag inte tagit, 73 750. 

 
Simon är genomgående tyst under övningen men har klart för sig att det är han som ansvarar 
för miniräknaren. Av analysen visar det sig vara bra att ge eleverna ansvarsområden så att de 
kan vara delaktiga i uppgiften. Simon hade förmodligen inte varit delaktig alls om han inte 
fått något att ansvara över. När Peter ifrågasätter och avbryter honom, försvarar sig Simon 
och säger att han vet vad han gör. Samma fenomen händer flera gånger. Det är bra för Simon 
att han vet vad han ska göra och det tränar hans samspelsförmåga och självförtroende då han 
kan tillföra något till gruppen. Dock så påverkar Peters beteende att Simon istället drar sig 
undan ännu mer och istället blir situationen negativt laddad. Det är tydligt att Peter inte gör 
det med mening, utan han är ute efter att uppgiften ska bli rätt. Balansgången är svår och både 
negativa och positiva företeelser uppkommer för Simon och även andra elever. Övningen 
visar sig vara krävande för elever som inte är vana vid att samspela. Dock har vi sett att de 
kan bidra till uppgiften ändå på grund av deras ansvarsområden. Detta gör att eleverna tränar 
sin kommunikationsförmåga och kan till viss del vara delaktiga. Klassläraren ser själv detta i 
klassrummet och hennes reflektion är att detta är någonting som är bra för dem att arbeta 
vidare på.  
 
Slutsats 

Studiens centrala slutsats är att eleverna ökar sin förmåga att använda matematiska begrepp 
genom ett kommunikativt sammanhang, under förutsättningarna att medverkande deltar och 
stödjer varandra.  
 

Diskussion 
Genom att ta på sig de specialpedagogiska glasögon som KoRP (Ahlberg, 2013) har bidragit 
med, kunde vi se förutsättningar och brister för den pedagogiska inkludering som KoRP 
eftersträvar. Då aktionen utspelade sig i ett socialt sammanhang i form av en grupp elever 
kunde vi se hur deras interaktion bidrog till ett lärande vilket skapade en delaktighet även för 
elever i behov av stöd. Uppgiftens utformning med ett handlett samtal bidrog också till 
verktyg för eleverna att använda, då kommunikationen var central under hela övningen. 
 
Eftersom vi valde att genomgående använda matematiska begrepp skapade vi en sorts kvalitet 
i samtalet med eleverna. Enligt Reisbeck (2008) utvecklar detta språket och förståelsen hos 
eleverna i lärandet. Då vi ville att eleverna skulle använda sig av matematiska begrepp gjorde 
det att deras matematiska språk utvecklades. Som lärare är det enligt våra erfarenheter viktigt 
att använda aktuellt språk vid rätt sammanhang för att tydliggöra innehållet för eleverna. Har 
läraren en osäker språkanvändning kan elevernas förståelse brista och leda till missförstånd i 
matematikundervisningen (Löwing, 2004). Används ett vardagligt språk istället för ett 
matematiskt språk får eleverna inte tillfälle att utveckla sin språkförmåga inom matematiken. 
Vi menar att läraren måste förmedla den kunskap eleverna ska få genom att använda det språk 
som är relevant, vilket även Dysthe (2003) och Säljö (2010) påpekar. Är elevernas 
matematiska språk redan präglat av ett vardagligt språk är det dock svårt att få eleverna att 
använda det matematiska språket mer naturligt. Å ena sidan handlar det förmodligen om en 
vanesak, vilket grundar sig i lärarens sätt att undervisa matematik på. Samtalar läraren med ett 
matematiskt språk ger det en förutsättning för eleverna att utveckla det som en naturlig del i 
matematiken (Koston & Shin, 2010). Kommunikationen mellan lärare och elever skapar en 
möjlighet till att eleverna kunskapsmässigt kan känna sig delaktiga och inkluderade i 
matematiken.  
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När eleverna fick stöttning blev det tydligt att deras användande av matematiska begrepp 
ökade, speciellt när de blev påminda om att de inte använde begreppen. Precis som Reisbeck 
(2008) menar vi, att det är viktigt att medvetandegöra eleverna när de förflyttar sig mellan det 
vardagliga och matematiska språket. Vi valde dock att inte påpeka för eleverna då de inte 
använde sig av begreppen utan upprepade meningen fast med begreppen. Vi menar att detta 
sätt skapar förutsättningar för lärande då eleverna istället kan upprepa det läraren sagt. Å ena 
sidan gjorde eleverna tvärt om i grupperna och påpekade tydligt när någon sa ”fel” begrepp 
vilket gjorde att eleverna upprepade meningen fast med “rätt” begrepp. Något som visades var 
dock att eleverna genom detta sätt blev något ofokuserade och tog det inte på allvar. Vi anser 
att lärarens roll därför är viktig då en rättelse kan ske mer diskret och komma mer naturligt för 
eleverna. Wistedt (1993) menar att läraren behövs för att eleverna ska kunna reda ut sitt 
tänkande då eleverna har en gräns för vad de kan åstadkomma själva. Då språket är vårt 
främsta verktyg för att förmedla kunskap är det viktigt att visa eleverna hur det kan användas i 
olika sammanhang (Dysthe, 2003; Säljö, 2003).  
 
Klassläraren menar att det är svårt att kommunicera i matematik med hela klassen då det ofta 
blir ytliga diskussioner och svårt att fokusera på det matematiska språket. Enligt vår mening 
kan detta bero på att det är många att ta hänsyn till och motivera.  Å andra sidan måste 
eleverna börja någonstans och att låta dem arbeta i grupp kan för många av dem vara ett sätt 
att faktiskt få vara med och tala matematik (Wyndhamn, 1986). Att få en förståelse i 
matematiken genom att låta dem diskutera är något som inte kommer av sig självt. Däremot 
om de kontinuerligt får arbeta med problemlösning i grupp kan det enligt Ahlberg (1995) 
stärka deras förståelse vilket oftast är särskilt betydelsefullt för elever i behov av stöd. Om 
eleverna ska utveckla sitt matematiska språk kan detta vara ett sätt för dem att tillsammans 
stärka varandra och skapa en förståelse som bara de, kan ge varandra. Genom att ge dem 
tillfälle att kommunicera matematik anser vi att det skapar en möjlighet för eleverna att 
utveckla ett intresse och förståelse inom matematiken precis som Ahlberg (1995) och Malmer 
(2002) menar.  
 
Löwing (2004) menar att läraren ska fungera som en förebild och samtidigt främja elevernas 
förmåga att utveckla ett matematiskt språk menar vi att kamraternas roll också kan ha en 
betydelsefull plats i deras lärande. Då vi såg att eleverna tog efter varandra och hjälptes åt att 
komma vidare anser vi att elever också kan fungera som förebilder. Precis som Nattiv (1994) 
beskriver att elever som lär sig att hjälpas åt presterar mer, såg vi att det stämmer i det här 
fallet. Eleverna kan på ett annat sätt förklara för varandra på en nivå som läraren kanske inte 
alltid lyckas med. Det ger en mer kravlös situation som eleverna kan välja om de vill tillhöra 
eller inte, vilket vi ser kan skapa motivation då en elev kan känna sig pressad att förstå på en 
gång när en vuxen är inblandad (Williams m.fl, 2000).   
 
Då eleverna fick ett ansvarsområde gav det dem olika sätt att arbeta, vilket Malmer (2002) ser 
som viktigt för att gynna alla elever. De fick tala, läsa, skriva och lyssna vilket gav 
förutsättningar för att lära (Dysthe, 2003). Dock fick eleverna inte ta del av alla 
ansvarsområde då de fick ett tilldelat till sig, vilket kan ha medfört att elevernas inlärning 
begränsades. Å ena sidan hjälptes eleverna åt och fick på så sätt ta del av varandras uppgifter. 
För att göra uppgiften mer optimal kunde den delats in i flera omgångar och då bytt 
ansvarsområdena vid varje tillfälle. Enligt Williams m.fl (2000) är det ur ett cooperativt 
lärande viktigt att låta eleverna arbeta tillsammans och fördela arbetsuppgifterna med olika 
ansvarsområden från gång till gång. Detta anser vi och klassläraren är ett sätt som går att 
arbeta vidare med och något som eleverna i framtiden kan arbeta med självständigt. Dock 
krävs det att eleverna i så fall är mer vana vid samspel och vad det innebär. Då studien visar 
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att eleverna pendlar från att samspela och att gå sin egna väg visar det hur viktigt det är att 
öva samspelet för att det ska bli en gynnsam uppgift. Att just arbeta med problemlösning i 
matematik gynnar det sociala samspelet, vilket även kan fungera som inkluderande för elever 
i behov av stöd om tydliga regler finns med. Då vi hade ett kontrakt som eleverna skulle 
skriva på om att göra alla delaktiga, skapades förutsättningar för att skapa inkludering. Varför 
eleverna inte följde detta kontrakt kontinuerligt genom hela uppgiften är på grund av ovana 
enligt våra erfarenheter. Elevernas olika kunskapsnivåer kan vara en orsak till detta, men även 
något som hindrat dem. Blandade kunskapsnivåer i grupperna är nödvändigt för att möta 
elevernas olika behov (European Agency for Development in Special Needs Education, 2005; 
Williams m.fl, 2000). Författarna menar dock att det inte spelar någon roll för högpresterande 
elever, vilket vi inte kan hålla med om. Vid flera tillfällen var det högpresterande elever som 
fick hjälpa sina kamrater, vilket gav eleverna tillfälle att resonera matematik. Hade alla elever 
haft samma kunskapsnivå hade förmodligen resonerandet försvunnit. Ett lärande skapades för 
alla deltagare, trots ojämn nivå. Genom kommunikation stöttar de varandra och de elever som 
kan lite mer får rollen att förklara vilket kan vara en utmaning för dem (Nattiv, 1994). På så 
vis menar vi att en pedagogisk inkludering har skapats då olikheterna stärker varandra. Inom 
skolan ska undervisningen anpassas så att alla elever inkluderas oavsett förutsättning 
(Skolverket, 1999). Då arbetssättet i matematik oftast består i enskild räkning utifrån en 
lärobok är det inte konstigt att våra resultat sjunker i både Pisa (2012) och TIMSS (2013). 
Elever behöver få möjlighet att kommunicera och resonera matematik oavsett om målet är att 
använda begrepp eller att lösa en uppgift tillsammans. Särskilt då detta visar sig vara viktiga 
komponenter i matematikundervisningen för en ökad förståelse för användning av 
matematiska kunskaper (Boaler, 1999). De internationella studierna visar att de länder som 
har högre resultat är de länder som också arbetar mer med problemlösning och 
kommunikation i matematiken (Pisa, 2012; TIMSS, 2013).  
 
Didaktiska implikationer 
Även om studien bygger på specifika förhållanden kan den överföras till andra verksamheter 
och inspirera lärare samt rektorer att utveckla det matematiska språket i undervisningen. Med 
uppgiften som grund kan den därefter ändras och anpassas till den verksamhet som använder 
den. Vi vill med denna studie inspirera, men framför allt uppmärksamma vikten av det 
matematiska språket. För att eleverna ska begränsa sitt vardagsspråk och istället fokusera på 
det matematiska språket behöver de arbeta tillsammans och kommunicera i matematiken. 
Genom enskilt arbete i matematikboken försvinner elevernas möjligheter till att resonera 
matematik. Vi vill att denna studie ska få lärare att inse sin roll i matematikundervisningen 
och framförallt reflektera över sitt matematiska språk. Det visar sig att elever härmar och 
upprepar det som sägs, vilket speglar lärares viktiga uppdrag i klassrummet. Lärarens roll är 
då viktig, eftersom eleverna i början behöver handledda samtal. Detta gör att läraren i förtid 
måste göra en noggrann planering. Det är dessutom viktigt att reflektera över 
sammansättningen av grupperna och använda sig av ett cooperativt lärande för att låta 
eleverna ta del av varandras lärdomar. Slutligen vill vi uppmärksamma förskolelärare som 
redan där kan påverka barns språk i matematik. Används ett matematiskt språk i förskolan 
möjliggör det för barnen att det i skolan sedan blir mer naturligt.  
 
Egna lärdomar 
Att göra en aktionsforskning i en verksamhet har vi upplevt som lärorikt då det har utvecklat 
vårt sätt att reflektera och tänka. Genom att arbeta tillsammans med en verksam klasslärare 
har det fått oss att inse hur mycket som kan göras tillsammans och att möjligheter uppstår när 
flera tankegångar delas. Något vi dock lagt märkte till är, hur viktigt det är att skapa tid till 
reflektion, och att det är viktigt att ta sig den tiden som är utsatt. Som lärare kan det vara svårt 
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att just tillsätta tid för reflektion då mycket annat kommer i vägen. Att föra dagboksskrivande 
märkte vi var positivt då tankarna och reflektionerna fanns med oss hela tiden ändå. När vi 
förde dagboksskrivandet var just “tid” något som återkom, vilket blir något vi tar med oss i 
vårt framtida yrke som lärare. Tiden är ofta knapp och det som ska göras är i många fall svårt 
att hinna med. Vi har därför insett att det är viktigt att planera in för mycket tid till en uppgift 
istället för att inte hinna med allt som ska göras. Detta för att framför allt låta alla få tid på sig 
och inte stressa eleverna. Det som vi framförallt kommer att ta med oss är våra individuella 
lärdomar. 
 
Amandas lärdomar av denna aktionsforskning är vikten av att reflektera tillsammans med 
medverkande. Något jag tar med mig i framtiden är att även reflektera med eleverna, då det 
hade varit intressant och lärorikt att få ta del av deras reflektioner. Det är något jag anser som 
viktigt för att kunna förändra verksamheten och göra den meningsfull.  
 
Mys lärdomar av denna aktionsforskning är vikten av att tidigt börja med det matematiska 
språket. Då det tydligt framgick i studien att elever inte naturligt använder matematiska 
begrepp. Jag ser det som ett viktigt uppdrag att redan börja i förskolan vara noggrann med 
rätta benämningar i matematiken. Fortsätter lärare att använda plus och minus är det dessa 
vardagliga uttryck som eleverna ser som naturliga.  
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Bilaga 1 

Uppgift lekplats 

Ni ska tillsammans i gruppen skapa en lekplats. Den ska vara 100 m i omkrets 
och ni får bestämma hur den ska se ut. Ni ska sedan placera ut olika lekredskap 
och beräkna hur mycket det kommer att kosta. Er budget är 175.000 kronor. Gör 
uppgifterna nedan i ordning.  

 

1) Mät och rita ut lekplatsen på pappret. Rutorna på pappret är 1 cm och motsvarar 1 m i 
verklighet.    
   1cm=1m 
 
 

2) Diskutera vilka lekredskap som ni vill ha på er lekplats och vad det kommer att kosta. 
Rita lekredskapen efter måtten på pappret och skriv ner era beräkningar.  
 
 

3) När ni är klara ska ni tillsammans i gruppen berätta om er lekplats. Tänk på att 
använda begreppen.  
 
-varför har ni valt dessa lekredskap? 
- hur har ni tänkt när ni placerade ut dem? 
- vad kostar alltsammans och vilka beräkningar har ni gjort? 
 

 

 

Begreppslista 

-Cm  -Subtrahera 

-M  -Multiplicera 

-Omkrets  -Dividera 

-Addera  -Summa 
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! ! ! ! ! ! Köp!2!få!950:F!
! ! ! ! ! ! rabatt!!

!

!

!

!

Kompisgunga!–!19.900:F! ! ! Däckgunga!–!11.900:F!

Mått!–!Längd!3.5!m!Bredd!2!m! ! Mått!–!Längd!3.5!m!Bredd!2!m!

! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

!

Gungställning!allt!i!ett!–!35.500:F! ! Lekställning!–!27.900:F!

Mått!–!Längd!8.5!m!Bredd!2!m! ! Mått!–!Längd!4!m!Bredd!4!m!

!

!

!

!

!

!

!

Rutschkana!–!16.500:F! ! ! Trapets!–!4.850:F!

Mått!–!Längd!4.5!m!Bredd!1!m! ! Mått!–!Längd!2.5!m!Bredd!0.1!m!

!
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!

!

!

! ! !

!

Balansbom!–!2.900:F!! ! ! Bänkbord!–!2.750:F!

Mått!–!Längd!2.5!m!Bredd!0.1!m! ! Mått!–!Längd!2!m!Bredd!1.5!m!

!

!

!

! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!Köp!3!betala!för!2!!

!

! ! ! !

!

Linbana!–!35.500:!F!! ! ! Vippbräda!–!3.900!:F!

Mått!–!Längd!25!m!Bredd!3!m! ! !Mått!–!Längd!0.5!m!Bredd!0.5!m!

! ! ! ! !!
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Bilaga 2 

Kontrakt 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Härmed intygar vi att alla får ta del av 
uppgiften och att vi följer dessa regler: 

 

• Vi lyssnar på varandra. 
• Vi förklarar för varandra så att alla 

förstår. 
• Vi låter alla tala färdigt.  
• Vi ser till att alla får ta del av uppgiften.  

 

Underskrifter: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
______________________ 
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Bilaga 3 

Handledningsmall 

1. Presentera  
 

- Vi ska göra ett mattesamtal med hjälp av olika begrepp och en uppgift.  

Begrepp som kan dyka upp är: cm, m, omkrets, addera, subtrahera, multiplicera, dividera och 
summa. Sätt i sammanhang t.ex. 5 adderat med 5 = 5+5, O=sida adderat med sida adderat 
med sida adderat med sida. Påminn om begreppen under hela uppgiften, säg rätt t.ex. 25 cm 
var.   

2. Regler!  
 
- Stressa inte, 
- prata med varandra, 
- det handlar om samspel, 
- skriv på kontraktet. 

 
3. Ansvarsområden 

 
- Uppgift (läsa, hålla reda på begreppen). 
- Linjal (mäta). 
- Miniräknare (gör uträkning). 
- Beräkningar (skriv ner). 

 
4. Uppgiften! 

a) Börja med uppgift 1 och gör den klar. Efter det har vi lite frågor. 

- Hur tänkte ni här?  
- Skulle ni kunnat göra på ett annat sätt?  
- Vilka begrepp använde ni?  

b) Gör nu övriga uppgifter, när ni är klara har vi lite fler frågor. 

- Varför har ni valt just dessa lekställningar? 
- Hur tänkte ni när ni placerade ut dem? 
- Vad kostar allting? 
- Hur har ni beräknat detta? 
- Vilka begrepp använde ni? 

 

 



                                                                                                                             
!

26!
!

Bilaga 4 

 

Mattesamtal 

Hej allihopa! 

Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som läser vår sista termin för att sedan komma ut 
i verksamheten som lärare. Just nu gör vi en aktionsforskning som innebär att vi ska ut i 
verksamheten och pröva något som kan utveckla undervisningen. Vår ide är att låta elever i 
grupper samtala kring matematik vid ett par tillfällen under v. 15- 18. Tanken är att eleverna i 
grupp ska få en problemlösningsuppgift som de ska lösa tillsammans. Dessa samtal kommer att 
filmas för att vi ska kunna studera hur de samtalar kring uppgiften. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att elevernas namn och identitet inte kommer att 
användas i vårt arbete. My har tidigare varit i klassen och praktiserat vid ett flertal tillfällen. Om 
ni har några frågor kontakta gärna oss och skriv ett mail. 

 

 

Tack på förhand: My & Amanda 

 

 

Kontaktuppgifter: 

My Nordvall, e-post: mynor10@student.hh.se Amanda Johansson, e-post: 
amajoh10@student.hh.se 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i mattesamtalet         Ja                                                Nej 

 

 

Jag vill vara med på mattesamtalet                                  Ja                                               Nej 
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Bilaga 5 

Kodning för kategorier  

Grön = användandet av matematiska begrepp 

Röd = förutsättningar för kommunikation 

Blå = matematiska begrepp tillsammans 

När jag frågar vad matematiska begrepp blir eleverna tysta och tittar på varandra. Moa säger 
att hon inte riktigt vet vad matematiska begrepp är och ser frågande ut. När jag ger ett 
exempel på cm och meter utbrister eleverna i ett ”ahaaaaaaaaaa” och Moa säger att hon tror 
hon fattar vad jag menar. När vi fortsätter med att säga begreppen svarar Leja och Moa på vad 
de betyder och hur de kan användas. När Moa har förklarat nickar Joel instämmande och 
Lukas säger ”ahaaa nu är jag med”. Jag fortsätter att säga begreppen tillsammans med 
eleverna och ber dem att ge exempel på hur de går att använda. 

”Om jag säger addera, addition...hur tänker ni då?” Amanda 

”5 plus 5...och det är 10! 8 plus 8...16!” Lukas 

Begreppen subtrahera, dividera, multiplicera och summa känner eleverna till, men de 
använder inte begreppen själva när jag ber dem förklara för varandra hur de tänker. De 
använder orden plus, minus, gånger och ”är” istället för summa. 

När Moa ska räkna ut en rabatt som är på en av lekställningarna ska hon använda begreppet 
subtrahera men säger istället multiplicera. Hon får då hjälp av Leja som tillrättar henne med 
att det heter subtrahera. Jag frågar gruppen om de kan återupprepa vad multiplicera vad för 
något, och Lukas börja rabbla gångertabellen. 

Hon avbryts av Joel som tyst sjunger ut ”additioooooooooooooon” för att påpeka att Leja ska 
använda rätt begrepp. Leja registrerar inte vad Joel säger utan fortsätter att samtala med Lukas 
utan att använda begreppet addera.  

Vid nästa tillfälle då de ska göra beräkningar pratar Leja och Lukas tillsammans och använder 
sig av rätt begrepp. Leja säger priset och Lukas säger vad han trycker på miniräknaren. Under 
tiden börjar Joel att tramsa vilket gör att Moa tappar koncentrationen och håller inte lika 
mycket koll på vad gruppen använder för begrepp. Hon märker inte när Lukas vid ett tillfälle 
säger plus, men genom att Lukas tittar på mig påminns han om att han ska säga addera och 
upprepar sedan sin mening igen.  

”Lukas jag är klar nu, hur mycket blev de? Vad är det?” Leja 

”Ja vad blev summan nu när du gjort din beräkning Lukas?” Amanda 

”Summan är 106 500” Lukas 

”Summan ni har ni är alltså 160 500 kronor” Amanda 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

My Nordvall

Amanda Johansson


