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Sammanfattning  
Matematik är ett språk som måste uppmärksammas. Tidigare 
forskning belyser vikten av att behärska de matematiska begreppen. 
Elever måste ges möjlighet att samtala och bearbeta de matematiska 
begreppen. Flera internationella rapporter visar att svenska skolor i 
hög grad bedriver undervisning som inte bidrar till elevers 
begreppsutveckling i matematik. Utifrån detta vill vi undersöka om 
ökat samspel och kommunikation kan stötta elevers utveckling av 
begreppsanvändning. Studien har utgått från kvalitativa metoder där vi 
gått ut i praktiken och observerat eleverna i kommunikativa 
aktiviteter. Datainsamlingen består av videoinspelningar och empirin 
har analyserades utifrån en induktiv ansats. Resultatet av studien visar 
att elever främjades av att kommunicera om de olika begreppen för att 
utveckla sin begreppsanvändning. För fortsatt forskning är lärares val 
av språk av intresse, och undersöka hur lärare förflyttar sig mellan 
vardagsspråk och matematiskt språk i undervisningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
	
	



Förord 
Vi har tidigare gjort en litteraturstudie om laborativ matematik och ett utvecklingsarbete vars 
syfte var att förbättra matematikens språkutveckling. Med avstamp från dessa arbeten har vi 
nu gjort en kvalitativ studie. Genom att vi skrivit de två tidigare arbetarna har vi haft en god 
förkunskap kring hur matematikundervisningen ser ut i dagens skola samt hur undervisningen 
kan bedrivas.  
 
Arbetet med studien har fördelats jämnt. Vi har träffats och planerat vad som ska skrivas. 
Sedan har vi antingen suttit tillsammans och skrivit eller skrivit på varsitt håll. Studien har 
skrivits i ett gemensamt dokument vilket underlättat de gånger vi skrivit på varsitt håll. Den 
insamlade data har vi samlat in från varsin skola och sedan har var och en transkriberat sitt 
egna material. Texten har bearbetats flertal gånger både gemensamt och enskilt.  
 
Vi vill tacka våra handledare och vår handledningsgrupp som har stöttat oss och hjälpt oss 
framåt i vår strävan att hela tiden förbättra arbetet. Vi vill även tacka respektive skolor som 
inte bara låtit oss genomföra vår undersökning utan även varit engagerade och intresserade av 
studien. Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner Nicolina och Emma som har stöttas oss i 
skrivprocessen och som alltid har kommit med kloka råd och tips.   

	

Gresa Shulemaja               Fredrik Holmberg 
Halmstad den 2 juni 2016   
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1.	Inledning	
Ämnet matematik ska vara en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som har en 
nära koppling till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen (Skolverket, 2011). 
Ahlberg och Wallby (2000) hävdar att matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Elever 
ska i matematikundervisning ges möjlighet att befästa matematikkunskaper som bidrar till 
självförtroende, kompetens och verkliga möjligheter att påverka och delta i samhället. 
Därmed ska eleverna kunna använda sina erhållna kunskaper inom matematik i såväl vardags- 
och yrkesliv som i samhälleliga och vetenskapliga sammanhang (Lindqvist, Emanuelsson, 
Lindström & Rönnberg, 2003).  
 
Skolverkets rapport Lusten att Lära (Lindqvist et al., 2003) framhäver att elevernas intresse 
för matematik under senare år har sjunkit. Vidare menar författaren att 
matematikundervisningen domineras av en arbetsmodell som utgörs av enskilt arbete med få 
gemensamma samtal. Enligt Lindqvist et al. (2003) är det vanligt att elever sitter enskilt och 
räknar matematik utan att reflektera. Eleverna löser uppgifter utan att ha förståelse för vad de 
egentligen gör och vad det kan användas till. Boaler (2011) menar att elever är vana vid att 
läraren presenterar olika metoder, som de sedan tar till sig utan att ha en riktig förståelse över 
metoden (ibid.). Elever som har erfarenhet av att själva vara aktiva har uttryckt att de finner 
gemensamma samtalen som något positivt (Lindqvist et al., 2003). Elever måste få kunskaper 
om matematiska begrepp, uttrycksformer och metoder för att utöva matematik med gott 
resultat (Skolverket, 2000). 
 
Vardagsspråket lär sig eleverna utanför skolan och kommer därmed till skolan med olika 
språkfärdigheter. De har olika språkliga förmågor beroende på deras bakgrund (Cummins, 
2000). Enligt Gelman och Butterworth (2005) sker utvecklingen av det matematiska 
tänkandet och språkutvecklingen separat. Dock är språket avgörande för att kunna förmedla 
den matematiska kunskapen. Enligt Malmer (2002) har språket en stor betydelse för elevernas 
utveckling av det matematiska tänkandet. Vidare menar författaren att om elever behärskar 
språket har de goda förutsättningar för en effektiv inlärning. Elever som inte har ett väl 
fungerande språk och har ett bristfälligt ordförråd har svårt att tillägna sig den grundläggande 
begreppsbildningen (Malmer, 2002). En god begreppsförståelse har uppmärksammats av 
olika forskare och har därmed framträtt som en viktig förutsättning för att lösa matematiska 
problem (Johnsen Hoines, 1990; Malmer, 2002; Sterner & Lundberg, 2002). Malmer (2002) 
menar att den språkliga komplexiteten kan blockera deras tänkande. Elevernas bristfälliga 
språk gör att eleverna inte förstår innebörden av de matematiska textuppgifter, även om de 
kan använda de matematiska arbetssätten med säkerhet (ibid.). Det ingår i lärares uppdrag att 
ta hänsyn till elevers förutsättningar och därmed viktigt att lärare arbetar med språket i alla 
ämnena för att eleverna ska få liknande förutsättningar. Det är även lärares skyldighet att 
organisera och genomförs på ett sätt som gynnar elevens språk- och 
kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011).  
 
TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, 2007 och TIMSS 2011 
fastslår att Sverige är ett av de länder som använder läroboken som grund för 
matematikundervisningen i störst utsträckning (Skolverket, 2012a). Söderström (2006) lyfter i 
sin avhandling att det finns elever som har svårt att klara av det självständiga arbetet med 
läroboken. Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm, och Palmberg, (2010) 
menar att den vanligaste kompetensaktiviten vid arbete med uppgifter från läroboken är 
procedurhantering. Procedurhantering är en av de förmågor som läroplanen (Skolverket, 
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2011) menar att elever ska utveckla. Det kan t.ex. innebära att kunna hantera och välja 
passande algoritmer till i de flesta fall rutinuppgifter (Skolverket, 2011). Enligt 
Kvalitetsgranskningens rapport (2009:5) får inte alla elever den undervisningen de har rätt till, 
vilket kan innebära att de inte övar alla förmågor och blir orättvist bedömda. Samtidigt lyfter 
läroplanen (Skolverket, 2011) att elever ska ges tillfällen att utveckla sin begreppsförståelse. 
Eleverna ska även ges förutsättningar att öva och utveckla sin förmåga att kommunicera kring 
matematik i vardagliga situationer samt i matematiska situationer (Skolverket, 2011). 
Undervisning enbart utifrån läroböcker ger få möjligheter för eleverna att öva sin 
kommunikativa förmåga och sin begreppsförmåga samtidigt som flera elever har svårigheter 
vid sådant självständigt arbete.  

2.	Problemformulering	och	syfte		
Tidigare forskning belyser att de matematiska begreppen är väsentliga för att utöva matematik 
med gott resultat. Matematik är ett språk som behöver kommuniceras och reflekteras. Elever 
måste ges tillfälle att samtala och bearbeta de matematiska begreppen för att skapa en 
förståelse av innebörden av de matematiska begreppen. Internationella rapporter PISA och 
TIMSS visar att svenska skolor använder läroboken som basmaterial och att de gemensamma 
samtalen i matematikundervisningen är få. Elever ges inte tillfälle och möjlighet att öva och 
utveckla sin begreppsanvändning i tillräcklig utsträckning.  
 
Syftet med studien är undersöka samspelet och kommunikationens betydelse för elevers 
begreppsutveckling i matematik och att bidra med kunskap om ett muntlig matematiskt 
samtal.  
  
Forskningsfråga: 

• Hur kan ett muntligt kommunikativt arbetssätt stötta elevers utveckling av 
begreppsanvändning i matematik? 

3.	Bakgrund	
I detta kapitel presenteras definitioner av de begrepp som används i studien, internationella 
rapporter, tidigare forskning och övrig litteratur som berör matematiska samtal, språk och 
begrepp. Därefter presenteras det sociokulturella perspektivet som har influerat våra val 
angående aktiviteterna eleverna genomförde.  
 

3.1	Definitioner	
Under den här rubriken beskrivs definitioner av de begrepp som förekommer i studien. 
Begreppen som förekommer i studien är matematiska begrepp, muntlig matematisk 
kommunikation och stöttning.  

3.1.1	Matematiska	begrepp 
I detta avsnitt presenteras begreppet matematiska begrepp. Vygotskij (2005) skiljer mellan 
spontana och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp definieras som vardagliga begrepp. 
Spontana begreppen etableras genom sociala upplevelser i naturliga situationer i vardagslivet. 
De spontana begreppen bygger på empirisk erfarenhet och är omedvetna därför att de är 
osystematiska. De vetenskapliga begreppen definieras som teoretiska och abstrakta. 
Vetenskapliga begrepp är medvetna därför att det finns systematik i hur de ska användas. 
Elevernas utveckling börjar med vardagliga begrepp och fortsätter till det generella, till det 
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vetenskapliga. För att eleverna ska lära sig vetenskapliga begrepp är det viktigt att de 
behärskar och har utvecklat vardagliga begrepp som de sedan kan bygga vidare på. Enligt 
Vygotskij är förhållandet mellan spontana och vetenskapliga begrepp sådant att de ömsesidigt 
påverkar varandra i utvecklingen (Vygotskij, 2005).  
 
De matematiska begreppen kan delas in i tre olika grupper av ord. En grupp av ord handlar 
om ord knytet till vardagen exempel över, under, större och mindre. En annan grupp av ord 
handlar om ord som är unika för matematiken, exempel täljare och nämnare. En tredje grupp 
av ord handlar om ord som finns i vardagsspråket men får en annan betydelse i matematiken, 
exempel volym och bråk (Pettersson, 2010). Malmer (1999) definierar ord som sällan används 
i vardagliga sammanhang som ”matematikord”. Det finns flera hundra ord som kan definieras 
som ”matematikord”, hit hör även ord som är knutna till räknesätt som exempelvis subtrahera, 
addera och summa. Författaren belyser hur betydelsefullt det är att lärarna använder sig av 
matematiska ord i sin undervisning. Det är viktigt att eleverna får höra orden för att sedan så 
småningom införlivar det till sitt ordförråd (Malmer, 1999). Vår definition av matematiska 
begrepp är de begrepp som har en direkt koppling med matematiken, som exempelvis area, 
parallellogram, procent, summa och så vidare. 
 
3.1.2	Muntlig	matematisk	kommunikation	
Vår definition av muntlig matematisk kommunikation är att undervisningen ska bygga på att 
kommunicera matematik. Denna kommunikation ska ske mellan lärare – elev och mellan elev 
– elev. Skott, Jess, Hansen och Lundin (2012) menar att matematisk kommunikation i 
undervisningen har två olika delar. Den första innebär att elever genom att lyssna och 
förklara, skapar en förståelse för de matematiska begreppen samt de matematiska metoderna. 
Den andra delen handlar om att eleverna tillämpar språket genom att kommunicera med 
varandra eller andra. 
 
Muntlig matematisk kommunikation handlar alltså om att eleverna ska få en förståelse för 
språket och begreppen inom matematik för att sedan kunna använda det i olika situationer. 
Malmer (2002) belyser vikten av att ge eleverna tillfällen där de kan använda språket inom 
matematiken. Läroplanen (Skolverket, 2011) lyfter att undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar en förmåga att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. Undervisning som bygger på muntlig matematisk kommunikation bidrar till att 
dessa mål med undervisningen uppfylls. 
 

3.1.3	Stöttning	
I studien används begreppet stöttning. Stöttning kan definieras på olika vis. Oftast beskrivs 
stöttning utifrån engelskans, scaffolding. Begreppet scaffolding innebär att eleverna får en typ 
av stöd, och detta stöd kan ske i olika former. Eleverna kan få stöd av läraren eller av en mer 
kunnig elev i sitt lärande (Westlund, 2012). Studiens definition av stöttning utgår från Bruner 
(1978, refererad i Gibbons, 2009) som beskriver stöttning som redskap som hjälper eleven 
förärva sin kunskap. Stöttning kan fungera som en länk mellan den kunskap elever besitter 
och den nya svåra kunskapen. Vygotskij (2005) menar att stöttning bör ske i den närmsta 
utvecklingzonen. Denna zon innefattar sådana kunskaper som eleven inte behärskar men som 
ligger inom ramen för dennes utvecklingspotential, och detta kan ske med hjälp av en vuxen 
eller av en mer kunnig elev (Vygotskij, 2005).  Vi har definierat stöttning som något som 
hjälper eleverna att utveckla sin begreppsanvändning, genom att de får hjälp att beskriva 
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begrepp, ge varandra återkoppling, uppmuntrar varandra och utmanar varandra att utveckla 
sina beskrivningar.  

3.2	Internationella	rapporter	TIMSS	och	PISA 
TIMSS undersökning visar att svenska elevernas resultat i årskurs 4 ligger på samma nivå 
2007 och 2011. I årskurs 8 har resultaten försämrats över tid och Sverige är ett av få länder 
som visar upp en kontinuerlig försämring. Även resultaten från PISA, Programme for 
International Student Assessment, 2012 visar att Sveriges genomsnittliga resultat i matematik 
försämras. Det är lägre än genomsnittet bland OECD- länderna, Organisation for Economic 
Co-operation and Development (Skolverket, 2013). PISAs empiri bygger på undersökningar 
med elever i årskurs 9. Denna studie fokuserar på elever i årskurs 4-6, men lärarna ska redan i 
de tidigare åldrarna skapa en grund för elevernas lärande för att motverka de försämrade 
resultaten, därför är det relevant att titta på PISA resultaten. I mätningen som genomfördes 
2003 låg Sveriges matematikresultat högre än OECD-genomsnittet. 2009 hade resultaten 
sjunkit och 2012 hade det sjunkit ytterligare och Sverige befinner sig nu under OECD-
genomsnittet (Skolverket, 2013). Matematiska begrepp har visat sig ha en stor betydelse för 
kunskapen inom matematik. Skolverkets rapport (Skolverket, 2008) gjorde en analys av 
TIMSS undersökning där upptäckten av att misstagen som eleverna oftast gjorde i TIMSS 
undersökning var orsakad av bristfällig förståelse av matematiska begrepp eller 
begreppsmodeller. Resultatet kom man fram till genom att eleverna fick göra tester inom en 
mängd olika områden i matematik och resultatet visade att eleverna hade missförstått eller 
hade bristfällig kunskap om matematiska begrepp som är centrala för att lyckas lösa uppgiften 
(Skolverket, 2008). 
 
TIMSS 2007 fastslår att Sverige är ett av de länder som använder läroboken i störst 
utsträckning som grund för matematikundervisningen. Även TIMSS 2011 visar att lärare i 
stor utsträckning använder läroboken som grund i sin matematikundervisning. TIMSS belyser 
dock att det inte är läroböckerna som är problemet, utan hur läraren väljer att använda boken i 
undervisningen (Skolverket, 2012a). Många läroböcker är konstruerade för elever att 
självständigt arbeta med rutin-uppgifter och ger sällan tillfällen till diskussion och reflektion i 
en gemenskap. TIMSS och PISA ska inte tas för sanningar men deras resultat kan tyda på att 
svenska elevers matematikkunskaper har försämrats. Tester i taluppfattning, aritmetik, 
geometri och mätningar gjordes i årskurs 4 och tester i algebra och geometri gjordes i årskurs 
8.  
 

3.3	Tidigare	forskning		
Följande kapitel presenterar tidigare forskning som är uppdelat i två olika områden. Det första 
området består av forskning som har undersökt lärobokens användning i 
matematikundervisningen, och det andra området innefattar forskning som berör 
kommunikationens betydelse i matematikundervisning.  
 

3.3.1	Lärobokstyrda	undervisningar	
Sandahl (1997) undersökte i sin studie elevers uppfattningar om matematik. Lärarstudenter 
fick i uppdrag att ställa två frågor till elever i årskurs 2 till 9. Frågorna löd: Vad är 
matematik? och Varför har man matematik i skolan? Resultatet visade att många elever 
svarade att ”matematik är siffror”. Elevernas mest frekventa svar visade att de var medvetna 
om att matematik är när man räknar (Sandahl, 1997, s. 52). Sedan var det några elever som 
svarade att det är bra att kunna matematik för att inte bli lurade när man är ute och handlar (s. 
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53). Sandahl (1997) menar att skolmatematikens problem är att elever har svårt att förstå 
ämnet matematik och vad den kan användas till. Skolan arbetar med det abstrakta för tidigt 
vilket gör att elevernas intresse för matematik sjunker (ibid.). 
 
Johansson (2006) undersökte i sin doktorsavhandling läroböckernas användning i 
matematikundervisningen. Forskaren har undersökt detta utifrån två perspektiv. Det första 
perspektivet fokuserade på kopplingen mellan läroboken och kursplanen, och det andra 
perspektivet fokuserade på interaktionen mellan lärare och elev. Resultatet visade att 
läroböckerna användes i stor utsträckning, och eleverna satt tysta och räknade enskilt. Dock 
menar hon att läraren är det centrala för att en matematikundervisning ska bli bra. Johansson 
(2006) har i sin avhandling intervjuat elever angående läroböckernas användning i 
matematikundervisningen. Likt Sandahls (1997) studie upplevde eleverna i denna studie 
arbetet som monotont och inget som bidrog till lusten att lära. Vidare diskuterar forskaren om 
läroböckerna är det optimala för att alla elever ska lära sig matematik (Johansson, 2006). 
 
Petterson (2008) undersökte i sin licentiatavhandling om elevers individuella olikheter för 
matematik. Empirin består av enkätundersökning och en fallstudie. I fallstudien följde 
forskaren två elever från grundskolans senare år. Enkätundersökningen har genomförts i tre 
kommuner i Södra Sverige där totalt 180 pedagoger från hela grundskolan har svarat på frågor 
kring sin matematikundervisning och hur de ser på elever med särskild fallenhet för 
matematik. Dock är endast enkätstudiens resultat av intresse eftersom i fallstudien undersöker 
Petersson (2008) likheter och olikheter för den matematiska förmågan hos eleverna. 
Resultatet i enkätstudien visar att pedagogerna tenderade att ha en snäv syn på vad 
matematisk förmåga kan innebära. Pedagogerna bedömde elevernas matematiska förmåga 
genom snabbtänkthet, självständighet och bra provresultat. I avhandlingen diskuterar 
Petterson hur denna syn kan hänga ihop med vanligt förekommande typ av 
matematikundervisning som präglas av tyst räkning i läroböckerna. Petterson (2008) bekräftar 
det Johansson (2006) konstaterar och menar att en sådan undervisning ger inte elever med 
särskilda förmågor i matematik möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
 
Vi vill belysa problematiken med att enbart använda sig av läroboken som är en dominerande 
arbetsmodell ute i praktiken, där de gemensamma samtalen får en mindre roll i 
undervisningen. Denna problematik vill vi belysa med stöd av tidigare forskning som har 
uppmärksammat och studerat läroböckernas användning. Forskningen (Johansson, 2006; 
Petterson, 2008; Sandahl, 1997) pekar på att alla elever inte utvecklas efter sina 
förutsättningar och att arbete med endast lärobok känns monotont och lusten att lära avtar. 
Dock vill vi uppmärksamma att läroboken inte ska behöva uteslutas helt, utan likt Johansson 
(2006) är läraren det centrala i matematikundervisningen. Det ingår i lärares uppdrag att 
bedriva varierande undervisning för att alla elever ska få en rättvis chans att utvecklas 
optimalt (Skolverket, 2011). I denna studie undersöks ett alternativ arbetssätt för att utveckla 
elevernas begreppsförmåga, vilket sker i ett muntligt matematisk kommunikation.   
 
3.3.2	Kommunikationens	betydelse	i	matematikundervisningarna	
Löwing (2004) undersökte i sin doktorsavhandling hur pedagoger kommunicerar med sina 
elever för att stödja deras lärande med det matematiska språket i fokus. Forskaren observerade 
ett antal lektioner i matematik och fann att kommunikationen var bristfällig. Löwing (2004) 
fann dels att eleverna hade bristande kunskaper av begrepp och termer inom matematik, dels 
att lärarna ofta undvek det matematiska språket när de talade med eleverna. Vidare menar 
författaren att språk och kommunikation är viktiga element inom matematik. För att eleverna 
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ska kunna abstrahera och bygga upp en mer komplex matematik bör eleverna behärska 
begrepp och ord som ger betydelse och noggrannhet till matematiken. Följaktligen belyser 
forskaren lärarens avgörande roll i undervisningen, att det är av stor vikt att lärare använder 
sig av ett korrekt matematiskt språk eftersom de är förebilder för eleverna (ibid.).  
 
Riesbeck (2008) undersökte i sin avhandling kommunikationen i klassrummet. Lärares och 
elevers interaktion uppmärksammas, hur elever uppfattar lärares språk och hur elever samtalar 
med varandra och med vilka begrepp (s. 12). Empirin består av video-och ljudinspelningar av 
lärares och elevers samtal vid genomgång och när eleverna arbetar med problemlösning. 
Riesbeck (2008) fann att eleverna i hennes studie hade svårigheter att arbeta med det 
vardagliga- och det matematiska språket parallellt. Riesbeck (2008) menar att lärare ska vara 
tydliga med att synliggöra för eleverna när de förflyttar sig mellan det vardagliga språket till 
det matematiska språket. Matematiken måste ha ett tydligt samband till vardagen för att 
eleverna ska undvika att enbart utföra saker på lektionen utan även förstå vad de gör. 
Samtidigt framhäver hon att eleverna behöver de matematiska begreppen för att förstå 
matematiken de samtalar om (Riesbeck, 2008).  
 
Detta har även framträtt i Mölleheds (2001) studie. Forskarens syfte med studien var att 
identifiera faktorer som påverkar eleverna när de tar sig an matematiska problemlösningar. 
Empirin innefattade elevlösningar som sedan analyserades. Cirka 100 elever i grundskolan 
(årskurs 4-9) medverkade i studien. Studiens resultat visade att missförstånd av innebörden i 
texten är den största faktorn till svårigheter vid matematiska problemlösningar. Eleverna 
måste vara införstådd med matematiska begrepp för att förstå texten, för det finns ord som 
vållar problem för eleverna eftersom de missförstår innebörden av matematiska begrepp. 
Detta har även uppmärksammats i Schoultz, Säljö och Wyndhamns (2001) studie som 
undersökte begreppens betydelse i matematiska lösningar. Eleverna var beroende av att förstå 
de matematiska begreppen för att lyckas, vilket många av eleverna missade. Detta 
undersöktes genom att intervjua 25 elever i åldern 13-14 år.  
 
Sammanfattningsvis lyfter alla fyra tidigare studier att kommunikationen i 
matematikundervisningen är av stort värde. Löwing (2004) och Riesbeck (2008) belyser 
vikten av att eleverna ska behärska de matematiska begreppen för att kunna delta i ett 
matematiskt samtal och förstå matematiken läraren talar om. Möllehed (2001) och Schoultz et 
al. (2001) har uppmärksammat begreppens betydelse i matematiska lösningar, och att 
matematiska begreppen vållade problem för eleverna för att lyckas lösa uppgifterna. Vidare 
menar Löwing (2004) att det är viktigt att läraren använder sig av korrekt matematiskt språk i 
undervisningen, medan Riesbeck (2008) menar att läraren ska vara tydlig med förflyttningen 
mellan det vardagliga språket och det matematiska språket. Riesbeck (2008) menar att 
matematiken måste ha ett tydligt samband till vardagen för att eleverna ska kunna skapa sig 
en förståelse för vad de gör i matematikundervisningen. Det kan uppstå problematik i 
praktiken eftersom läraren ska kunna kombinera sambanden till vardagen med ett korrekt 
matematiskt språk. Dock belyser alla fyra tidigare studier att det är viktigt att eleverna 
behärskar de matematiska begreppen för att delta i matematiskt samtal och för att kunna förstå 
innebörden av matematiska uppgifter. 

3.4	Teoretiska	utgångspunkter	
Detta kapitel följs med övrig litteratur som exempelvis studentlitteraturer och teoretiska 
utgångspunkter. Nedan lyfts även avhandlingar som definierar och problematiserar 
begreppsbildning. Det som lyfts fram från avhandlingar är forskarnas teorier om 
begreppsbildning. Kapitlet har delats upp i olika teman som berör samma områden.  
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3.4.1	Sociokulturellt	perspektiv		
Det finns olika teorier om lärande. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv vid 
planering och genomförande av aktiviteterna eftersom elevernas samlärande var av intresse. 
Enligt Säljö (2014) är kommunikationen och interaktionen mellan varandra väsentlig för att 
ett lärande ska ske. Vidare menar författaren att i ett samlärande sker ett kunskapsutbyte 
genom att elever får syn på nya möjligheter (ibid.). Det sociokulturella perspektivet på 
lärande utvecklades under 1920-1930-talet. Vygotskijs framhävde språkets stora betydelse. 
Det sociokulturella perspektivet kännetecknas av att vi människor lär oss i sociala 
sammanhang. Kommunikationen och språkanvändningen är det centrala i perspektivet. 
Genom språket kan eleverna tillägna sig kunskaper vuxna besitter och interaktionen mellan 
vuxna och eleverna är utvecklingens drivkraft. Lärarens skyldighet är att erbjuda eleverna att 
vara aktiva i sociala och språkliga samspel, och därmed låta lärandet ske i dessa samspel. 
Lärandet kan ske både på individnivå och på kollektiv nivå och är dessutom kulturbetingat 
(Engström, 2006).  
 
Bråten (1998) beskriver Vygotskijs idé om att i ett socialt samspel med andra kan eleven 
tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras upplevelser. Elever kan utveckla ny 
kunskap genom ett samlärande med varandra (ibid.). Elever har olika kunskaper och kan 
genom samspel eventuellt fylla på varandras kunskapsluckor (Williams, Sheridan & 
Pramling-Samuelssons, 2000). Ett viktigt begrepp från Vygotskijs teorier är den närmaste 
utvecklingzonen. Likt Bruner (1978, refererad i Gibbons) definierar Strandberg (2009) den 
närmaste utvecklingzonen. Genom att lösa uppgifter i samarbete med en mer erfaren kamrat 
eller med en vuxens vägledning kan eleven nå de potentiella kunskaperna (Strandberg, 2009).  

3.4.2	Matematiska	samtal 
I Lindqvists et al. (2003) rapport diskuteras det att elever tappar intresset för ämnet matematik 
på grund av det enskilda arbetet och de gemensamma samtalen är få. Wistedt (1993, refererat 
i Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, Holmquist, Rystedt & Wallby, 2005) 
påpekar att genom att eleverna erbjuds möjligheten att samtala om matematik får de chansen 
att uttrycka och reflektera över sina tankar samt använda det matematiska språket i samspel 
med andra. Enligt Malmer (1999) är det viktigt att elever samtalar, diskuterar och 
argumenterar matematik. Samtalet har en betydelse för utvecklingen av tankeprocessen, när 
eleverna får formulera ord på sina tankar. Strandberg (2009) menar att lärandet underlättas 
med hjälp av dialoger och uppmuntrar lärarna att låta eleverna arbeta i mindre grupper. 
Författaren hänvisar till Vygotskijs den närmsta  utvecklingszon. I ett matematiskt samtal sker 
ett kunskapsutbyte och tillsammans möter de nya utmaningar som de klarar med stöd av 
varandra. 

I ett matematiskt samtal utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande genom att berätta hur 
de tänker. När eleverna berättar hur de tänker blir deras tankar synliga för dem och för 
läraren. Missuppfattningar synliggörs och genom att eleverna uttrycker sina tankar högt kan 
de själva höra att det de säger inte är korrekt (Ahlström et al., 2005). Eleverna kan 
konfronteras med andra uppfattningar och får därmed möjlighet att förklara och argumentera 
för sin tolkning. Ett matematiskt samtal kan exempelvis handla om att förklara och beskriva 
hur de förstår innebörden av matematiska begrepp. Elever kan erövra ny kunskap genom att 
aktivt delta i ett matematiskt samtal, genom att de får upptäcka, undersöka, påstå och fråga 
tillsammans. Eleverna måste även upptäcka att de kan lära sig av varandra. Osäkra elever som 
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är rädda för att säga fel och misslyckas kan få dessa känslor att upphöra genom att få 
problemet förklarat på ett språk de är förtrogna med. I ett gemensamt samtal kan eleverna få 
förståelse att de inte är ensamma om ha svårigheter i matematik (Ahlberg & Wallby, 2000). I 
ett matematiskt samtal är det viktigt att alla elever engageras och att alla kommer till tals. Det 
är lärarens uppgift att skapa ett klimat i klassrummet där alla visar respekt för att alla elever 
ska våga delta i samtalet (Ahlström et al., 2005).   

3.4.3	Det	matematiska	språket 
Skolverket (2012b) skiljer mellan vardagsspråk och kunskapsrelaterade ämnesspråk. 
Vardagsspråket används i vardagliga situationer och det kunskapsrelaterat ämnesspråket som 
skiljer sig åt i olika ämnena i skolan. Det kunskapsrelaterade språket är väsentligt för att 
utvecklas i de olika ämnena samt för att uttrycka sina kunskaper. Elever som brister i det 
kunskapsrelaterade språket kan hamna i svårigheter. Cummins (2000) menar att 
kunskapsrelaterad språket är svårare att lära sig eftersom det är mer kontextreducerat än 
vardagsspråket och därmed mer abstrakt (ibid.). Därför är det av stor betydelse att eleverna får 
tillfälle att resonera och diskutera de matematiska begreppen för att de ska skapa en 
förtrogenhet för dessa.  

Kilborn (2007) belyser också det Riesbeck (2008) skriver i sin tidigare forskning, där hon 
påpekar att elever har svårt att arbeta med matematiska språket och vardagliga språket 
parallellt. Författaren skriver att matematiken innefattar två språk, ett vardagsspråk och ett 
matematiskt språk. Elever erhåller kunskaper lättare genom att de får använda sig av ett 
vardagsnära språk de är förtrogna med i ett kommunikativt matematiskt samtal. Dock belyser 
författaren att det matematiska språket är avgörande för att eleverna ska behärska de 
matematiska begreppen för att kommunicera matematik. Likt Löwing (2004) menar Kilborn 
(2007) att lärares val av språk har en stor betydelse för elevers utveckling i matematik.  
 
Sandahl (1997) menar att skolmatematikens problem är att elever inte har förståelse för 
matematikens användning i verkligheten. Malmer (1999) instämmer och betonar att många 
elever uppfattar skolämnet matematik som ”ett främmande språk” som de inte riktigt har 
förståelse för. Eleverna upplever att matematiken tillhör skolan, och att de inte kommer ha 
användning för det i framtiden. Malmer menar att språket fungerar som ett redskap för att 
tillägna sig kunskap, och att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att formulera sig i ord. 
Berggren och Lindroth (1998) menar att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att 
kommunicera de matematiska vardagsuttrycken för att sedan kunna diskutera och få en 
förståelse över att matematiken har en plats i verkligheten. Vidare menar Ahlberg och Wallby 
(2000) att det är viktigt att lärarna inför de matematiska symbolerna med varsamhet. De 
matematiska symbolerna måste förenas med elevers egna språk för att de ska få förståelse 
över de matematiska begreppen. Vidare menar Malmer (1997) att bristfälliga språkkunskaper 
kan vara ett hinder för många elever i sin matematiska begreppsbildning. 

Enligt Rundgren (2008) ska det matematiska språket användas i undervisningen och förklaras 
på mer än ett sätt för att underlätta elevernas lärande i matematik. När elever möter uppgifter 
kan de fastna på vissa matematiska begrepp som gör att de inte löser uppgiften. Berggren och 
Lindroth (1998) menar att genom att eleverna samverkar med andra och använder språket 
utvecklas och stärks de olika matematiska begreppen. Författarna får stöd av Olsson och 
Forsbäck (2008) som menar att det är viktigt att eleverna är aktiva och använder språket i 
olika aktiviteter och inte enbart sitter passiva när läraren demonstrerar något. I de olika 
aktiviteterna kan elever möta frågor som utmanar deras begrepp.  



	
	

9	

3.4.4	Begreppsbildning 
Sterner och Lundberg (2002) framhäver språkets betydelse för begreppsbildning i matematik. 
Vid utveckling av begrepp är det viktigt att uttrycka sig språkligt. Johnsen Høines (1990) 
tolkar Vygotskijs teori som menar att begrepp består av begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck. Begreppsuttryck är all uttryck för en persons tanke, talat språk, tecken och 
kroppsspråk. Vid begreppsutvecklingen är det viktigt att kunna uttrycka sig. Genom att 
använda språket utvecklar och utökar vi begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Johnsen 
Høines, 1990). Eleverna möter nya sätt att tänka genom samtal och kommunikation och deras 
begreppsförståelse utvecklas (Sterner & Lundberg, 2002). 

Bråting (2004) menar att matematiska läroböcker innefattar flera exempel som anknyter 
matematiska begrepp till vardagliga situationer. Dock upphör denna anknytning vid mer 
avancerad matematik och behovet av formella definitioner blir mer påtagliga. Vidare 
diskuterar författaren betydelsen av att använda de matematiska begreppen på ett korrekt sätt i 
undervisningen och skapa förtrogenhet med begreppsanvändningen och bör därmed vara ett 
mål för matematiklärarna (Bråting, 2004). Vygotskij anser att all begreppsbildning inte sker 
spontant utan om ett begrepp ska uppnå medveten nivå måste elever ges möjlighet att 
reflektera begreppet (Johansson & Wirth, 2007). Löwing (2004) betonar vikten av att lyfta det 
matematiska språkets betydelse i matematikundervisningen. Hon menar att lärarna inte enbart 
ska använda vardagsspråket i undervisningen utan succesivt öva upp den mer formella 
matematikens språk.  
 
Tall och Vinner (1981) menar att det är viktigt att eleverna får en noggrann definition av 
begrepp. Begreppen eleverna möter i matematikundervisningen har de förmodligen mött 
tidigare men i annan form och bär därmed minnen och mentala bilder av begreppen som de 
har med sig till skolan. En kognitiv konflikt kan uppstå när eleverna möter de formella 
definitionerna inom matematiken. En konflikt uppstår mellan elevernas personliga 
begreppsbilder och rent formella som används inom matematiken. Författarna betonar att det 
är betydelsefullt att ha korrekt begreppsbild i samband med att lära sig nya begrepp (Tall & 
Vinner, 1981). Dock behöver inte eleverna lära sig de formella definitionerna utantill 
eftersom det inte med säkerhet ger ökad förståelse (Bråting, 2004; Tall & Vinner, 1981). 
Vidare menar Tall och Vinner (1981) att förvärva ett begrepp innebär att skapa 
begreppsbilder. Dock lyfter författarna problematiken med att elever medhaver olika 
begreppsbilder till matematikundervisningen, innan de har mött de formella definitionerna 
(Bråting, 2004; Sjögren, 2011; Tall och Vinner 1981). Miles (referat i Sterner & Lundberg, 
2002) menar att eleverna lär sig begreppen om undervisningen hjälper dem att förstå det 
underliggande begreppet och inte bara kunna begreppet utantill.  

Sjögren (2011) belyser sin teori och beskriver att begreppsbildning sker via abstraktioner. 
Begreppsbildning är delvis empiriska; de har en empirisk ursprung, dels logisk och analytiskt; 
de har en position i ett deduktivt system. Dessa definitioner stämmer överens med Tall och 
Vinners (1981) teori. Vidare menar författaren tillämpligheten av matematik kan förklaras 
eftersom de matematiska begreppen har ett empiriskt ursprung. Följaktligen belyser 
författaren att matematik inte är en empirisk vetenskap, utan logisk och analytisk. För att 
elever ska utveckla sin begreppsbildning krävs matematikundervisningar eftersom de 
matematiska begreppen är abstrakta och precisa (Sjögren, 2011).  

4.	Metod 
I detta kapitel kommer vi presentera valen av metoder och sätt att insamla empiriskt material. 
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Empirin består av öppna observationer som har dokumenterats med en videokamera. Studien 
utgår från en kvalitativ forskningsmetod, med induktiv ansats. Det insamlade data har 
analyserats och tolkats och därmed har ny kunskap genererats. Vi redogör för analysprocessen 
kring vår insamlade data. Slutligen uppger vi vilka etiska aspekter vi har stött på och studiens 
trovärdighet. 	
	
4.1	Metodval	
Studien utgår från kvalitativa metoder. Bryman (2011) menar att begreppet kvalitativ 
forskningsmetod har vuxit fram efter kritik mot kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder 
mäter olika data medan kvalitativa metoder konstruera data utifrån en analys. Men det finns 
likheter mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod och bör inte benämnas som motsatser 
till varandra (Bryman, 2011). En kvalitativ forskningsmetod är mer inriktad mot ord och 
forskaren tolkar den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Enligt Ahrne och Svensson (2011) 
är en kvalitativ forskningsmetod aktuell när forskaren vill undersöka människornas 
interaktion mellan varandra. Därför utgår studien från kvalitativa metoder eftersom vi har 
tolkat en social praktik utifrån hur elever pratar och agerar. Vi observerade elevernas 
kommunikation och samspel mellan varandra i ett muntligt matematiskt samtal.  
 
För att få svar på vår forskningsfråga valde vi att på två skolor, som vi hade tillgång till 
arrangera aktiviteter som erbjöd eleverna att samtala om matematiska begrepp. Aktiviteterna 
genomfördes i mindre grupper. Alla grupper fick arbeta med aktiviteter som präglades av 
muntlig kommunikation, där de uppmuntrades till att reflektera och samtala kring 
matematiska begrepp. Aktiviteterna var anordnade så att alla elever kom till tals och fick 
tillfälle att beskriva hur de tänkte och förstod innebörden av ett matematiskt begrepp (se 
bilaga 1). Stendrup (2001) menar att matematikundervisningen domineras av förklaringar, 
men samtalen är för få. Elever får inte tillräckligt med tillfälle att samtala om matematiken, 
och det i sin tur betyder att elever inte medverkar i förståelse- och samtalsprocessen (ibid.). 
Aktiviteterna belyste även behovet av att kunna matematiska begrepp för att utöva matematik 
med gott resultat. Det räckte inte med att eleverna kunde de matematiska begreppen utantill, 
utan de var tvungna att reflektera och förklara hur de förstår ett begrepp.  

Vi har utifrån kvalitativ forskningsmetod valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys 
med en induktiv ansats för att analysera empirin. Följaktligen har vi försökt att vara neutrala 
när vi tog oss an det transkriberade empirin, men vi var medvetna om att vår förförståelse 
kring fenomenet hade en inverkan vid analysen. Induktiv ansats innebär att man inte drar 
slutsats från något, utan snarare till något. Detta innebär att vi inte började med absoluta 
sanningar utan utgick från observationer, och utifrån dem slöt oss till allmänna principer 
(Birkler, 2008).  

4.2	Urval 
Studien har genomförts i två skolor. Valmöjligheterna av deltagare begränsas till elever som 
tackade ja till att medverka i studien. Urvalsmetoden som användes var bekvämlighetsurval i 
kombination med målinriktat urval (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är det ett 
bekvämlighetsurval när deltagarna finns lättillgängliga för forskarna, och ett målinriktat urval 
innebär att urvalet sker utifrån kriterium. Eleverna som deltog i studien fanns tillgängliga för 
oss forskare, eftersom det var elever från skolor vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning 
på, och eleverna som deltog skulle gå i årskurs 4-6. Bekvämlighetsurval gjordes på grund av 
två anledningar. Den ena var att det var lättare att få tillåtelse att genomföra studien där. Den 
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andra var att förhoppningsvis kände sig eleverna mer bekväma när de känner forskarna som 
medverkade i studien.  
 
Eleverna som medverkade i studien gick i två klasser som vi tidigare haft kontakt med. 
Studien har utförts på två grundskolor i södra Sverige varav den innefattar årskurserna F-9 
och den andra F-6. En klass var en årskurs 4 med 16 elever, medan den andra klassen var en 
årskurs 6 med 25 elever. I resultatet benämns eleverna efter fiktiva namn för att skydda deras 
identitet. Båda skolor ligger i mindre orter. Alla elever medverkade och genomförde 
aktiviteterna. Dock har inte alla elever dokumenterats på grund av vårdnadshavares icke 
medgivande och de som inte gjort det ingår därmed inte i studien. Vi anser att eleverna som 
inte dokumenterades i studien var inte representativa för en speciell grupp och hade därmed 
inte påverkat resultatets utfall. Eleverna blev indelade i grupper slumpmässigt och i 
aktiviteten ”rygg mot rygg” hade vi totalt 13 grupper, med två elever i varje. Aktiviteterna 
”med andra ord” och ”kohagen” hade vardera totalt 10 grupper, med fyra elever i varje.  
 
4.3	Insamling	av	empiri  
För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att genomföra en empirisk undersökning som 
innefattar observationer. Observationerna var ”öppna observationer”, vilket innebär att elever 
som medverkade i forskningen informerades om studien och dess syfte (Bryman 2011). 
Insamling av data genomfördes genom att videofilma eleverna vid deltagande i aktiviteterna 
eftersom vi ville synliggöra hur en muntlig matematisk kommunikation kan stötta elevers 
begreppsanvändning. Bjørndal (2005) framhäver två huvudsakliga fördelar med 
videoinspelning. Den ena innebär att man ”konserverar observationer” och bevarar situationer 
och riskerar inte att missa betydelsefull information. Den andra fördelen är ”den stora 
rikedomen” av detaljer som fångas upp i inspelningen. Inspelningarna kan forskaren titta på 
flera gånger och därmed kan tittaren få syn på något nytt och betydelsefullt som inte 
uppmärksammades första gången. Vidare påpekar Bjørndal (2005) att inspelningarna inte är 
en kopia av verkligheten, utan endast en representation av den. Videoinspelning var ett 
självklart val eftersom vi var intresserad av hur samspelet med andra elever kan stötta 
eleverna vid utveckling av begreppsanvändning. Endast ljudupptagning uteslöts eftersom 
elevernas kroppsspråk också är av intresse.  

Bjørndal (2005) påpekar även att videodokumentation har en stor inverkan på deltagarna. 
Detta är vi medvetna om, men de deltagande eleverna är inte ovana att bli observerade och att 
det finns en kamera närvarande och därför uteslöt vi inte denna typ av dokumentation. Vi som 
forskare befinner oss i en maktposition eftersom materialet tolkas utifrån våra val, vilket 
även  Lindgren (referat i Rönnerman, 2012) belyser. All dokumentation skedde inne i 
klassrummet. Vi fick hjälp av lärarna och eleverna att videofilma eftersom vi behövde vara 
närvarande i aktiviteterna för endast stöttning. Eleverna hade tillgång till egna Ipads som de 
använde för inspelning, och skickade sedan vidare materialet till oss. Därefter fick eleverna 
radera materialet framför oss forskare för att vara säker att filmerna inte sparades och spreds 
vidare av eleverna. Det inspelade materialet förvarades av oss och fanns endast tillgängligt för 
oss och lärarna.  
 
Vi som forskare har försökt och inte ta mycket plats i aktiviteterna eftersom vi inte ville 
påverka resultatet. Vi var endast intresserad av hur en muntlig matematisk kommunikation 
med andra elever kan stötta deras begreppsanvändning utan vår medverkan. Vi fick endast 
flika in ett par gånger för att stötta elever som inte kom i gång eller som behövde stöttning för 
att fortsätta. När vi flikade in ställde vi endast frågor som ledde eleverna tillbaka till uppgiften 
och hjälpte därmed inte dem med beskrivningar. Våra ingripande kan ha påverkat resultatet 
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genom att vi ställde frågor som kan ha påverkat deras tankegångar, och deras utfall hade 
kanske sett annorlunda ut ifall vi hade väntat in eleverna och inte stöttat dem. Dock anser vi 
att denna typ av stöttning är naturligt i en klassrumssituationen, och inflikade endast in för att 
leda de tillbaka till uppgiften.  
 

4.4	Etiska	ställningsantagande		
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska principer. Vi har under arbetet med 
denna studie kontinuerligt tagit hänsyn till dessa etiska aspekter. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde vi 
genom att vi var noggranna med att informera eleverna och deras vårdnadshavare om studiens 
genomförande och syfte. Samtyckeskravet uppfyllde genom att eleverna godkände sin 
medverkan samt att deras vårdnadshavare var tvungna att godkänna deras barns medverkan. 
Vår datainsamling skedde genom videoinspelning. Bjørndal (2005) menar att denna 
datainsamlingsmetod ska väljas med omsorg eftersom det är närgången och mer direkt än 
andra metoder. Därför var vi extra noga med att informera eleverna om att de när som helst 
under arbetets gång kunde avbryta sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att vid transkriberingen av videoinspelningarna 
använde vi fingerade namn. Nyttjandekravet uppfyllde vi genom att den insamlade datan 
förvarades av oss och det var bara vi som hade tillgång till materialet. Bjørndal (2005) belyser 
vikten av att materialet förstörs när det inte längre kommer till användning. 
Videoinspelningarna kommer därför att raderas när studien är färdig och har blivit publicerad. 
 

4.5	Analysprocessen	
Det empiriska material som samlats in genom videofilmning har varit utgångspunkten för att 
besvara syfte och forskningsfråga. Analysen har varit induktiv då den utgått från empirin och 
inte utgått från någon bestämd mall eller teori. Det första som gjordes i analysarbetet var att 
lyssna och titta på videoinspelningarna. Därefter transkriberades empirin och elevers 
uttalande, kroppsspråk samt gester i aktiviteterna var av intresse. Transkribering innebär att 
man överföra den insamlade inspelningen till skrift (Bjørndal, 2005). Transkriberingen 
resulterade i ett manus, då vi antecknade allt eleverna sa ordagrant. Genom att transkribera 
inspelningarna blir situationerna mer märkbara. Bjørndal (2005) menar att när man har det 
insamlade materialet i skrift framträder vissa aspekter av kommunikationen tydligare. 
Författaren framhäver även att det är tidskrävande vilket vi upptäckte och har därför endast 
transkriberat det som var relevant för vår studie. Det som inte transkriberades var när elever 
samtalade om något som inte berörde uppgiften, exempelvis vad de skulle göra när de kom 
hem eftersom de inte var av intresse eller relevant för studien. Allt annat i videofilmerna 
transkriberades och analyserades. Sammanlagt transkriberades 220 minuter videofilm vilket 
mynnade ut i 42 dataskrivna sidor. Därefter lästes det transkriberade materialet flera gånger 
för att inte riskera att missa betydelsefull information. Genom att läsa transkriberingen ett 
antal gånger såg vi saker på nytt, vilket även Bjørndal (2005) belyser.  

I analysprocessen markerades citat ut från transkriberingen som var av intresse och sorterades 
in i olika teman genom att markeras med olika färger. Citaten plockades sedan ut och skrevs 
på post-it lappar, och detta gjordes för att synliggöra olika teman. Alla citat som plockades ut 
svarade på forskningsfrågan men på olika sätt. Under denna process framträdde 
återkommande teman som missuppfattningar synliggörs, utveckling av beskrivning, förklara 
begreppet med ett vardagsnära språk, synliggör sina egna tankar och elever hjälptes åt att 
resonera och utveckla begreppen och stöttade elever genom att bekräfta korrekta 
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benämningar. Analysprocessen har tagit avstamp i en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt 
Bryman (2011) innebär ett sökande efter teman i den insamlade empirin. Vi utgick inte från 
några förbestämda teman utan dessa urskildes utifrån det empiriska materialet. Tidigare 
nämnda teman framträdde fler än en gång och kunde urskiljas i alla tre olika aktiviteter. Dessa 
teman användes sedan för att omformuleras till kategorier i resultatet, och dessa teman 
resulterade i fem kategorier: missuppfattningar, stöttas av en mer kunnig elev, utmanade 
varandra att utveckla sina beskrivningar, få begreppet förklarat på ett vardagsnära språk och 
synliggöra sina egna tankar. Kategorierna jämfördes och sattes mot varandra, och i denna 
process fick vi syn på att vissa kategorier kunde sammanställas. Till en början hade vi fem 
kategorier som slutligen skrevs om till tre kategorier som besvarade studiens forskningsfråga 
(se bilaga 2). Kategorierna som synliggjordes var: kamratstöd, förklaringsstrategier och 
verbaliserandets betydelse som har mynnat ut till ett resultat (se bilaga 3). I resultatet används 
utdrag från transkriberingen och eleverna går under fiktiva namn. Utdragen som presenteras i 
resultatet är företeelser som var den mest vanliga typen, men även de mest intressanta 
företeelser i respektive kategori. Utdragen är varierande och besvarar forskningsfrågan på 
olika sätt. Slutligen reflekterades kategorierna för att fastställa att kategorierna besvarar 
studiens forskningsfråga. I resultatet sker analysen löpande i texten. Som stöd i vårt 
analysarbete har vi använt begreppen vardagssymboler, vardagspraktik, förklara utseende, 
dialog och följdfrågor. Dessa begrepp framträddes flera gånger vid analysprocessen. Vi 
uppmärksammade likheter och olikheter på hur eleverna tog sig an uppdraget, förklarade 
begrepp och hur de stöttade varandra i aktiviteterna.  

4.6	Trovärdighet	och	generalisering	
Kvalitativ metod valdes eftersom det var mest lämplig för att undersöka studiens syfte och 
forskningsfråga. I denna del presenterar den kritik det finns mot kvalitativ forskning och 
generalisering. Kritiker hävdar att generaliserbarheten är bristfällig i en kvalitativ studie 
eftersom forskare i dessa studier oftast samlar in sin empiri genom deltagande observationer 
eller ostrukturerade intervjuer med ett begränsat urval i ett specifikt område(Bryman, 2011). 
Bryman (2011) framhäver att det finns de som menar att kvalitativ studie är subjektiv och att 
resultatet innefattar osystematiska uppfattningar som forskare själva anser är väsentliga och 
betydelsefulla. Vidare menar Bryman (2011) att ett kvalitativ forskningsresultat bör 
generaliseras till teori och inte populationer. Dock påpekar Ahrne och Svensson (2011) att 
generaliseringar inte är irrelevanta i kvalitativ forskning, men måste göras med försiktighet. 
Följande kritik är att kvalitativa studier kan ha bristfällig transparens. Det är inte alltid tydligt 
hur forskare har framställt sina resultat och slutsatser. Detta har vi försökt motverka genom att 
med noggrannhet beskriva och resonera våra metodval. Genom att göra det ökar 
trovärdigheten. Ahrne och Svensson (2011) menar att en bra egenskap hos en bra forskning är 
när studien kan diskuteras och problematiseras. 
 
Vi är medvetna om att vår insamlade empiri kan resultera i en annan slutsats om någon annan 
hade granskat och analyserat det. Studiens resultat är en tolkning av det vi uppmärksammade i 
det inspelade materialet och i transkriberingen. Dock anser vi att resultatet är intressant och 
betydelsefullt eftersom vi har utvecklat ny förståelse kring fenomenet och att resultatet kan 
skapa nya insikter för andra verksamma lärare att fördjupa sig i liknande område. Vi är även 
medvetna om att vår delaktighet kan ha påverkat resultatet. Vi deltog endast vid stöttning som 
tidigare nämnt, när eleverna inte visste vad de skulle göra eller inte kom igång med 
aktiviteten. Om denna typ av stöttning uteblev hade kanske resultatet fått ett annat utfall. 
 
De valda urvalsstrategierna kan också problematiseras. Bryman (2011) menar att ett 
bekvämlighetsurval gör det svårare att generalisera resultatet eftersom vi inte vet vilken 
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population detta stickprovet är representativt för. Dock belyser författaren att det finns 
fördelar med denna typ av urvalsstrategi, då forskningsmetoden kan fungerar som en 
pilotstudie och kan vara en förutsättning för att genomföra vidare forskning i samma 
område.   
 

5.	Resultat	och	analys  
I följande kapitel redogörs studiens resultat. Resultatet har mynnat ut i tre kategorier, som 
kamratstöd, förklaringsstrategier och verbaliseringens betydelse. Varje kategori avslutas med 
en summering och analysen sker löpande i texten.  
 
5.1	Kamratstöd 
I analysen av transkriberingen urskildes kamratstöd märkbart. Kamratstöd innebär att 
eleverna hjälper varandra genom att beskriva begreppet, eller uppmuntra varandra till att våga 
beskriva. Kamratstöd skedde inte alltid på samma sätt, utan denna företeelse kunde skiljas åt. 
Dock fick alla en slags stöttning i sin utveckling av begreppsanvändning. Eleverna stöttade 
varandra, genom att en mer erfaren och kunnig elev kunde flika in med korrekta 
beskrivningar för elever som var osäkra. I följande utdrag pågår aktiviteten ”med andra ord”. 
Aktiviteten gick ut på att eleverna skulle beskriva ett matematisk begrepp med andra ord, och 
kamraterna skulle gissa vilket begrepp eleven beskrev. Clas försökte förklara begreppet area, 
och beskrev begreppet som något man räknar inuti någonting. Erik och Gustav förstod inte 
vilket matematiskt begrepp Clas beskrev, och upprepade endast det Clas sa.   

Clas: Mm.. Du räknar det inuti någonting.  
Erik: (skrattar) what? 
Clas: Talet som är inuti någonting ska du räkna inuti någonting. Du ska räkna inuti någonting. 
Talet ska vara inuti någonting.  
Gustav: Inuti någonting? 
Clas: Det är inte omkrets 
Gustav: Area!  
Erik: Men du berättade nu.. 
Clas: Nej, jag sa att det är någonting man räknar inuti formen.  
Gustav: Ja, men säg bara... Jag hade gjort såhär… 
Erik: Det finns inuti någonting? En bubbla?   
Gustav: Nej man räknar t.ex. ett rum. Ytan, alltså inuti. Inne 

 
När det matematiska begreppet sedan avslöjades, flikade Gustav in med en ytterligare  
beskrivning eftersom han och Erik inte var nöjda med Clas beskrivning. Här fick Clas och 
Erik höra det matematiska begreppet beskrivas utifrån ett annat perspektiv. Stöttning skedde 
genom att Gustav använde en mer specifik och korrekt beskrivning, med ett språk som 
eleverna är förtrogna med. I utdraget ovan använde Gustav sig av vardagliga symboler som 
”ytan i ett rum”, för att beskriva begreppet area. Gustav utvecklade beskrivningen och 
närmade sig det mer formella definitionen när han förklarade att det motsvarar ytan. Clas fick 
därmed en snabb återkoppling på hur begreppet area kunde beskrivas på ett mer korrekt och 
begripligt sätt. Han fick därmed hjälp med att sätta ord på sina tankar och förklara begreppet 
tydligare.   
 
I följande utdrag pågår aktiviteten ”rygg mot rygg”. I denna aktivitet sitter eleverna rygg mot 
rygg och arbetar med geometriska former och kroppar. En av eleverna har en färdig bild med 
sammansatta figurer, och den andra eleven har ett blankt papper och urklippta figurer och ska 
försöka konstruera likadan figur som kompisens. I detta utdrag försökte Anton beskriva 
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formen parallelltrapets. Anton började med att använda sig av begreppet tetraeder, men Bella 
intygar att en sådan figur inte finns i hennes samling av figurer. Därefter måste Anton tänka 
ytterligare och beskriva begreppet på ett annat sätt.  
 

Anton: Ja där, ska du lägga en tetraeder 
Bella: Tetraeder? Jag har ingen sådan 
Anton: Jag vet inte vad den heter…. I alla fall längst upp i mitten, vänta, jag måste säga det, vad 
heter den. Den är som en rektangel fast sidorna är skärda såhär. (visar med kroppsspråket) 
Bella: Ja men jag ser ju inte den 
Anton: Haha, sidorna är skärda inåt 
Bella: Jaha, parallelltrapets 

 
Under denna process får han stöttning av Bella, som genom hans beskrivningar kan urskilja 
att det är begreppet parallelltrapets Anton beskriver. Anton får då bekräftat att formen kallas 
för parallelltrapets, vilket Anton inte kunde utan Bellas hjälp. Stöttningen Anton fick var att 
Bella kunde sätta namn på begreppet han försökte förklara. Genom att Anton förklarade 
formens utseende med ett vardagsnära språk kunde Bella hjälpa till med att identifiera formen 
genom hans beskrivning. Här fick Anton en annan typ av stöttning än Clas i utdraget ovan. 
Anton fick hjälp med att identifiera formen och sätta namn på den, medan Clas behövde hjälp 
med att förklara begreppets innebörd. Eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar och 
genom att de får tala om de matematiska begreppen utvecklas och utökas deras 
begreppsinnehåll och begreppsuttryck.  
 
I nedanstående citat pågår samma aktivitet som ovan, ”rygg mot rygg”. Detta citat framkom 
när aktiviteten var slutförd och figurerna avslöjades. Ola upptäckte att han har lagt ett rätblock 
istället för en cylinder. Detta uppmärksammade han genom att förklara för Mimmi att hennes 
beskrivning av cylindern var felaktig. Ola förklarade därmed att det inte är ett rätblock, utan 
att formen heter cylinder. Mimmi fick samma typ av stöttning som Anton, och fick höra den 
korrekta termen för formen. Både Anton och Mimmi fick en snabb återkoppling genom att 
deras kamrater kunde sätta namn på former de inte klarade av själva.  
 

Ola pekar på cylindern 
Ola: Du sa rätblock.  
Mimmi: Ja, rätblock som är 3d 
Ola: Det är en cylinder 
Mimmi: Oj, idi*t. Cylinder var det. Hade jag fel på 

 
I följande citat hade Alvina som uppdrag att beskriva det matematiska begreppet täljare. 
Alvina visade osäkerhet och visste inte hur hon skulle beskriva begreppet. Ahmed 
uppmuntrade och stöttade Alvina genom att be henne att försöka. Därefter när Alvina har 
avslöjat ordet, hjälpte Oskar och Ahmed till med att förklara det okända begreppet för Alvina. 
Hon fick stöttning av Ahmed och Oskar genom att de hjälpte henne att beskriva det okända 
begreppet. Oskar använder den korrekta benämningen division, medan Ahmed bryter ner det 
ytterligare och använder ett vardagsspråk när han förklarar att det är ”det man ska dela”.   
 

Alvina: Jag vet inte hur jag ska förklara ordet 
Ahmed: Försök 
Alvina: Men jag vet inte vad det är för någonting   
Alvina avslöjar ordet täljare 
Oskar: Täljare, det är det som är uppe på en division 
Ahmed: Det man ska dela 

 
Flera av eleverna blev således hjälpta av att höra begreppet förklaras på ett vardagsnära språk 
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de är förtrogna med. När en elev visade osäkerhet kring ett begrepp, grep andra elever in och 
förklarade begreppet med ett mer vardagsnära språk. I citatet nedan hade Elisa precis avslöjat 
sitt hemliga ord, parallelltrapets under aktiviteten ”med andra ord”. Parallelltrapets är ett 
begrepp som Ceasar har svårt för att aktualisera och han behövde ytterligare en förklaring av 
begreppet. Därefter beskrev Elisa hur en parallelltrapets brukar se ut genom att använda ett 
mer anspråkslöst språk. Elisa använde sig inte av matematiska begrepp som till exempel 
”formen är en fyrhörning där två sidor är parallella” som både lärare och matematiska 
läromedlen brukar definiera fyrhörningen.  

Ceasar: Parallelltrapets? 
Elisa: Ja, asså den som hon visade innan som…Den som var lik en triangel fast… Den som var lik 
en triangel fast spetsen var typ avhuggen 
Ceasar: Jaha den, ja 

 
När Elisa förklarade att parallelltrapets genom att jämföra den med en geometrisk figur som 
Ceasar känner till, ger Ceasar sken av att lättare skapa en mental bild av hur den ”nya” figuren 
ser ut. Elisa använde sig av ett vardagsspråk för att förklara formens utseende för Ceasar. 
Nedanstående exempel är från aktiviteten ”rygg mot rygg”. Malin skulle förklara för Oskar att 
han ska lägga ett parallellogram på papperet. Hon använde sig av ord som Oskar förstod, hon 
förklarade att det är en rektangel som är lite böjd. Oskar frågade om hon menar att den lutar 
för att vara säker på att han förstått. Malin bekräftade också att hon menar lutande genom att 
jämföra det med ett föremål de känner till och kan relatera till, det lutande tornet i Pisa. Både 
Elisa och Malin jämförde och använde sig av bekanta former för att beskriva en okänd form, 
de inte kunde namnet på. Malin tog ytterligare ett steg och försökte relatera till något de båda 
kände till i verkligheten genom att förklara att formen ”lutar” som det lutande tornet. Till 
skillnad från Elisa använde Malin sig av vardagssymboler för att förtydliga att den lutar.  

Malin: Sen ska du lägga, en sån här, en sån typ, hur f*n ska jag förklara, typ, som en rektangel, 
fast den är lite böjd. 
Oskar: Den lutar? 
Malin: Ja den lutar, som det lutande tornet. Så ska du lägga den under konen. 

Följande citat är från aktiviteten ”kohage”. Artur hade precis beskrivit begreppet area genom 
att förklara att det var det som var inne i en kvadrat. Jessika gissade på omkrets, medan Selin 
uppfattade att det var area han talade om. Därefter tog Artur på sig ansvaret att förklara 
skillnaden mellan omkrets och area eftersom Jessika visade på ovisshet kring begreppet. Artur 
använde sig av ett språk de känner sig mer förtrogna med, och knyter an till vardagen för att 
Jessika ska förstå skillnaden mellan omkrets och area.  

Artur: Jessika tänk dig ditt rum. Omkretsen är när du följer väggen och går runt, och sen area är 
hela golvet.  
Jessika: Jaha. Vadå så listerna är typ som omkrets? 
Selin: Ja följ listerna, då mäter du omkrets!  

 
Det intressanta som framträdde under elevernas samtal är att eleverna gärna relaterade till 
vardagen när de skulle beskriva ett begrepp som kamraten inte förstod. Ovanstående 
företeelse är inte unika, då denna koppling till vardagen var frekvent bland eleverna. Citatet 
nedan är från aktiviteten ”med andra ord”. Ella gissade fel och detta uppmärksammade 
Timmy som gav Ella en snabb återkoppling genom att ge henne en förklaring där han knyter 
an till vardagen och involvera henne i beskrivningen av begreppet division.  
 

Timmy: Man kan dela med det 
Ella: Multiplikation! 
Angela: Division! (Timmy ger ordet till Angela) 
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Ella: Men jag sa ju division 
Timmy: Nej du sa ju multiplikation. Division är det du delar med, 20 delat på 3. Om vi ska dela på 
20 godisar. Hur många får du om vi delar? Multiplikation var ju ett annat ord för gånger. 
Ella: Ja ja, just det ja.  

 
Till skillnad från Malin och Elisa som använde sig av bekanta former, så använde Timmy och 
Artur sig av vardagspraktik för att beskriva begreppen för kamraterna. De relaterade till 
vardagliga situationer som kamraterna kände till. Artur och Timmy jämförde även två olika 
begrepp för att kamraterna skulle förstå skillnaden. Artur förklarade skillnaden mellan area 
och omkrets, medan Timmy förklarade skillnaden mellan multiplikation och division.   
 
Sammanfattningsvis stöttas elever av varandra genom att samtala om olika matematiska 
begrepp. Eleverna fick stöd genom att kamraterna hjälpte till i beskrivningen, hjälpte till med 
att synliggöra symboler och hjälpte till med att förklara termer för elever som inte förstod. 
Elever som har svårt att formulera sig får hjälp av en mer erfaren kamrat genom att hjälpa till 
att definiera begreppet. Eleverna blev även stöttade av varandra genom att kamraterna kunde 
urskilja vilket matematiskt begrepp de talade om, och kunde hjälpa dem att hitta korrekt 
begrepp för figuren eller för den matematiska termen. Många elever gagnades av att höra 
begreppet förklarat på ett vardagsnära språk de är väl bekanta med. I analysen kunde man få 
syn på flera aha-upplevelser efter en elev har fått begreppet förklarat av en kamrat. Det 
innebär att många elever gav uttryck av att de förstod begreppets innebörd. Dock kan vi inte 
med säkerhet veta att de kan begreppet i en annan kontext, eller om de endast gav uttryck för 
att de förstår begreppet här och nu. Eleverna använde sig av bekanta former eller relaterade 
till vardagliga praktiker och symboler för att beskriva begrepp för varandra. Vissa elever 
jämförde olika begrepp med varandra för att synliggöra skillnaden mellan dem.  
 
5.2	Förklaringsstrategier   
I denna kategori framträder det hur eleverna utmanade varandra genom ett samspel och hur de 
uppmuntras till att använda sig av olika förklaringsstrategier. Eleverna ville ha en annan 
beskrivning när de inte förstod begreppet som beskrevs. Detta utmanade elever att hitta andra 
strategier att förklara begreppet, och utveckla det de redan hade sagt. I följande utdrag pågår 
”med andra ord” -aktiviteten. George hade som uppdrag att beskriva begreppet kon. George 
ställs inför en utmaning eftersom Elsa och Laura inte förstår vilket begrepp som beskrivs. 
George använde sig av andra geometriska figurer för att beskriva det hemliga begreppet, kon. 
Elsa och Laura gissade på flera olika felaktiga geometriska kroppar, vilket tvingade George 
att byta strategi och förklara begreppet på ett annat sätt.  
 

George: Det är som en rund triangel.  
Elsa: Cirkel? 
George: Rund triangel 
Elsa: Jaha, trubbvinklig triangel? 
George: Den är tredimensionell 
Elsa: Vad fan är det? 
George: 3d. Och så rund triangel 
Laura & Elsa: Kub? Klot? Cylinder?  
George: En triaaaangel. En triangel!!  
Laura: Hur är en triangel?  
George visar med händerna hur en triangel ser ut 
Elsa: Pyramid? 
George: Nej, en 3d. Den är rund i botten. Den ser ut som en strut. Vi använder den på träningen 
ibland 
Elsa & Laura: Kooooon! 
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George gick från att förklara begreppet kon som ”En rund triangel” till ” Den är rund i botten. 
Den ser ut som en strut. Vi använder den på träningen ibland”. George fick byta strategier 
flera gånger tills Elsa och Laura uppfattade att det var begreppet kon han talade om. George 
utmanades genom att han fick tänka till och försöka utveckla sin beskrivning, och han fick 
därmed byta förklaringsstrategi för att kamraterna skulle förstå vilket begrepp han talade om 
genom att synliggöra ett exempel från vardagspraktiken och vardagssymboler som de alla 
kände till, det vill säga symbolen av en glasstrut och vad de använder när de tränar på 
fotbollen.  
 
I citatet nedan möttes Oden av samma utmaning som George. Oden och Livia genomförde 
aktiviteten ”rygg mot rygg”. Oden försökte att förklara att den geometriska kroppen kon 
skulle placeras på det blanka pappret. Oden visade på osäkerhet och visste inte vad den 
geometriska kroppen hette och bestämde sig för att beskriva konens utseende i stället. Livia 
utmanade Oden genom att ställa följdfrågor vilket uppmuntrade Oden att utveckla sin 
beskrivning, och byta förklaringsstrategi.  
 

Oden: Den som är en triangel, fast inte helt triangel 
Livia: Jaha, jag förstår inte.  
Oden: Gör du inte?  
Livia: Är det en kon?  
Oden: Nej, det är som en triangel. Fast i slutet av triangeln, har det inte blivit en triangel. Du 
behöver en triangel för att …. 
Livia: Asså går den runt?  
Oden: Va?  
Livia: Går den runt, som en diamant? 
Oden: Om den går runt? Asså den ser ut som den ni har på fotbollsträningen 
Livia: Ja men det är en kon, din j*vla åsna 

 
Oden gick från att förklara kon som ”Den som är en triangel, fast inte helt triangel” till att 
generalisera och knyta an den geometriska kroppen till vardagen. Oden förklarade att denna 
kropp stöter man på fotbollsträningar och därmed förstod Livia att det var kon han talade om. 
George och Oden fick byta strategier för att förklara ett begrepp eftersom kamraterna inte 
förstod. Båda två började med simpla och diffusa förklaringar, men avslutade med en mer 
precis förklaring och knöt även an till vardagliga symboler och vardagspraktiken. 
 
I nedanstående utdrag pågår ”med andra ord” aktiviteten. Steven hade som uppdrag att 
beskriva begreppet procent för Tea och Casper. Under denna företeelse utmanades Steven på 
grund av att Tea och Casper inte kunde uppfatta vilket begrepp han beskrev. Steven 
utvecklade beskrivningen av begreppet med hjälp av Teas och Caspers gissningar. Han gick 
från att enbart säga att det står ”äpplen för 10” till att säga att det är nästan som rea och ”det är 
50 blabla på äpplena. Köp”.  
 

Steven: I affären, t.ex. brukar det stå t.ex. äpplen för 10 
Tea: Kronor? 
Steven: Nej, asså äpplen för 50. Vet ni, äpplen för 50. Man brukar se det… 
Casper: Kronor 
Steven: Inte kronor, det är något annat asså 
Tea: Per styck? 
Steven: Nej 
Casper: Liter? 
Steven: Liter? Vad snackar du om. Man brukar säga såhär.. Nu är det… åh 
Casper: Rea? 
Steven: Typ nästan som rea, men i rean är det… 
Tea: Rabatt? 
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Steven: Inte rabatt, men när. Det är 50 blabla på äpplena. Köp” 
Tea: Procent! 

 
Steven kunde knyta an begreppet rea till det hemliga ordet, procent eftersom det var en av 
Caspers gissningar. Denna utveckling av beskrivningen kunde han inte åstadkomma själv utan 
det var med hjälp av sina kamrater, eftersom han använder sig av deras gissningar för att 
utveckla sin beskrivning. Utan kamraternas gissningar hade inte Steven tagit det stora klivet 
att ge en mer korrekt beskrivning. Stevens utveckling av beskrivning skiljer sig lite åt från 
Georges och Odens. George och Oden bytte strategier och förklarade begreppet på flera sätt, 
medan Steven lyssnade på kamraternas gissningar och byggde vidare på deras tankar för att 
ge en mer precis och begriplig definition. Steven förklarade begreppet procent genom att 
relatera till en vardagspraktik, genom att förklara att begreppet kan förekomma när man är ute 
och handlar. Stevens utveckling av begreppet skedde genom att han fick följdfrågor som 
utmanade honom att byta förklaringsstrategi, som bidrog till att han använde sig av 
vardagspraktik rean, och sedan vardagssymbolen rabatten. Liknade företeelse sker i 
nedanstående utdrag, men Moa använde sig av en annan förklaringsstrategi än Steven. Moa 
försökte beskriva begreppet obekant tal, och tar ett stort kliv i sin beskrivningar. Moa tar detta 
stor kliv genom kamraternas följdfrågor.  
 

Moa: Om du tänker x gånger 4 
Yassin: Uttryck 
Moa: Nej inte uttryck, jag sa fel. X + 4 = 10 
Vera: Ett begrepp 
Moa: Nej inte begrepp, utan vad kallar man x:et  
Yassin: Och det är inte ett uttryck? 
Moa: Nej, x:et i en ekvation såklart. Förlåt. Vad kallar man x:et i en ekvation, som går att räkna ut.  
Vera: Obekant tal 

 
Moa avslutar med en mer precis definition av begreppet. Moa lyssnade också på kamraternas 
gissningar men byggde inte vidare på deras gissningar som Steven gjorde, utan hon förstod att 
hennes förklaringar inte var tydliga och behövde ge en mer precis definition för att 
kamraterna skulle gissa rätt. I utdraget ovan framkom den korrekta termen genom dialogen 
med kamraterna eftersom hon lyssnade på sina kamraters följdfrågor.   
 
Summering av denna kategori blir att eleverna utmanas genom att få samtala om de 
matematiska begreppen. Eleverna fick beskriva begreppet på flera olika sätt för att kamraten 
skulle förstå vilket begrepp hen talade om. Det räckte inte med att enbart säga en definition, 
utan med hjälp av kamraternas frågor och gissningar utvecklade de sina beskrivningar till en 
mer precis definition av begreppen. Förklaringsstrategier som framträdde var förklaring av 
utseende, vardagssymboler, vardagspraktik och dialog och följdfrågor. Eleverna förknippade 
begreppen till vardagliga symboler, eller tog de hjälp av en vardaglig företeelser för att 
beskriva begreppet. 
 
5.3	Verbaliserandets	betydelse		
I analysen framkom det att eleverna blev hjälpta av att synliggöra sina tankar via ord. När 
eleverna fick möjligheten att uttrycka sina tankar i ord, upptäckte de själva att det de sa inte 
var korrekt. Många elever behövde bara höra sina tankar högt för att förstå att det var 
inkorrekt och ändrade då sitt påstående. I nedanstående utdrag skulle Amelie förklara att det 
var en kon som skulle placeras över en parallellogram. Citatet är från aktiviteten ”rygg mot 
rygg”.  
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Amelie: Ovanpå den lägger du pyramiden 
Josef: Pyramid?  
Amelie: Nej, kon heter den, det är en cirkel i botten ju. Ingen pyramid!  
Josef: Kon.  
Amelie: Den heter kon. Sen är vi klara 
 

Amelie började med att namnge den geometriska kroppen för pyramid. Men när Josef 
upprepade det Amelie sa fick hon höra sina tankar högt och hörde att det inte var korrekt. 
Därefter ändrade hon sitt påstående och insåg att det var en kon hon talade om. Amelie 
använder sig ett vardagsnära språk genom att använda sig av bekanta former för att beskriva 
konens utseende, genom att synliggöra att konen har en ”cirkel i botten”. Sedan bekräftade 
hon det Josef har sagt och avslutade med att säga att det är en kon. I följande utdrag spelas en 
liknande företeelse upp. Genom att Matteo uttrycker sina tankar högt, hör han att det han 
säger inte stämmer.  

Matteo: Ovanför klotet så ska du lägga ett rätblock. Eller nej rätblock heter det inte. Det är en sne 
rektangel 
Eveline: En sne rektangel, okej.  
Matteo: Ja, parallellogram. Så 

När Matteo hörde det han sa genom att Eveline endast upprepade det, kunde han fastställa att 
formen heter parallellogram. Evelines upprepning synliggjorde Matteos tankar genom att han 
fick höra det högt och kunde därefter konstatera att begreppet definieras som parallellogram. 
Det intressanta med dessa företeelser är att eleverna endast får en upprepning som respons 
som bidrog till att de kunde urskilja att det de sa inte var korrekt eller kunde därefter fastställa 
den korrekta definitionen.  

I analysen framträddes verbaliseringen betydelse även genom att missuppfattningar 
synliggjordes vid aktiviteter som präglas av muntlig matematisk kommunikation. Genom att 
eleverna fick samtala om matematiska begrepp fick man höra deras uppfattningar av 
begreppen och missuppfattningar urskildes. I följande citat pågår aktiviteten ”kohage”. 
Eleverna samtalar om begreppen omkrets och area efter ha slutfört uppdragen för två bönder. 
I detta utdrag har Elliot och Cindy precis räknat hur stor omkrets kohagen har. Därefter fick 
Elliot och Cindy ytterligare en fråga från bonden som undrade vilken area kohagen hade.  

Elliot: Vilken area har kohagen? 
Cindy: Denna har 200 (Pekar på korset) 
Läraren: Vad är area för någonting? 
Elliot: Den och den (Samtidigt som han pekar på basen och höjden) 

 
Cindy åskådliggör sin missuppfattning genom att svara att ”kohagen har 200”. Måtten 200 cm 
fick Cindy och Elliot när de mätte kohagens omkrets. Därefter flikade läraren in och frågade 
vad area är för någonting, och Elliot uppvisade sin missuppfattning genom att endast säga 
”den och den” samtidigt som han pekar på figuren. Elliot har därmed förknippat begreppet 
area till en metod och visade att han inte har en förståelse att begreppet motsvarar ytan. 
Citatet ovan är inte unikt utan det var flera elever som svarade på samma sätt som Elliot och 
Cindy. Begreppet area visade sig vara ett problematiskt begrepp för eleverna.  

 
Angela: Area är typ en gånger alla 
Jenny: 16 gånger 10 (pekar på basen och höjden) 
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När eleverna samtalade om begreppet area förknippades det merendels till en metod. Följande 
utdrag visade på samma missuppfattning genom att Angela och Jenny endast förklarar vilken 
metod man kan använda när man beräknar arean, men de kan inte förklara vad begreppet area 
innebär. Detta kan bero på att de endast har lärt sig metoden utantill utan att ha riktig 
förståelse vad det är de räknar ut och vad denna metod motsvarar. Problematiken kan bero på 
att elevernas undervisning är lärobokstyrd, och har endast följt ”exempelrutan” i läroboken 
utan att ha skapat en förståelse av begreppet area. De kanske inte har fått möjlighet att 
resonera och samtala kring de matematiska begreppen och har därför endast lärt sig metoden 
”basen multiplicerat med höjden” utantill. I nedanstående citat pågår aktiviteten ”rygg mot 
rygg”. Leo talade om att rätvinkliga triangeln skulle placeras till höger. Rätvinklig triangel var 
inte ett bekant begrepp för Eliaz och han behövde därmed en beskrivning på triangelns 
utseende.  
 

Leo: Lägg, rät… rätvinkliga triangeln till höger 
Eliaz: Rätvinkliga. Hur ser den ut? 
Leo: Den har en sida som är 90 grader 

 
Här synliggörs Leos missuppfattning när han förklarade att triangeln har en sida som är 90 
grader. Leo menade att en rätvinklig triangel har en vinkel som är 90 grader, men hans svar 
visade att han bar på en felaktig uppfattning. Leo har missuppfattat vad en sida är i en 
geometrisk form. Leo fick ingen återkoppling av kamraten och fick därmed ingen möjlighet 
att utveckla vidare sin missuppfattning. I transkriberingen framhävdes även följande utdrag. I 
detta utdrag pågår ”rygg mot rygg” aktiviteten. Jolina försökte förklara hur en romb ser ut 
genom att förklara att den inte är tredimensionell och har sneda sidor. Samuel misstänkte att 
det var den geometriska kroppen kub hon talade om, vilket var felaktigt. Formen Jolina 
beskrev var en romb.  
  

Jolina: Under rätblocket som är 3d, ska du lägga en kvadrat som inte är 3d, som är sne åt höger 
Samuel: Det är väl en kub? 
Jolina: Ja, så heter den ja 
 

Här synliggörs Jolinas och Samuels missuppfattning genom att de antog att det var kub Jolina 
beskrev. Jolina förklarade formens utseende för att tala om vilken form hon beskrev genom 
att förklara att den ser ut som en kvadrat som inte är tredimensionell, vilket gör att Jolina och 
Samuel borde förstå att det inte kan vara kub, då den geometriska kroppen är tredimensionell. 
När Jolina beskriver rombens utseende använder hon sig av ett vardagsnära språk genom att 
säga att den ”är sne åt höger”. Likt Leo fick inte Samuel och Jolina heller någon återkoppling 
och möjlighet att bearbeta sin missuppfattning, utan de fortsatte bara vidare med uppgiften. I 
nedanstående citatet pågår aktiviteten ”med andra ord”. Maram skulle beskriva det hemliga 
ordet summa. Maram började med att beskriva begreppet korrekt genom att förklara att det 
var svaret på en additionsberäkning.  
 

Maram: Om du tänker dig 5 plus 5, det sista. 
Ture & Assar: PLUS! 
Maram: Det är ett tal. Om du tänker dig 5 gånger 5, är 25. 
Ture: Är det som är lika med? Det som är svaret? Det sista? På gånger? 

 
I hennes följande beskrivning fick man syn på felaktiga uppfattningar hon hade kring 
begreppet. Maram hävdar att summan är svaret på en multiplikationsberäkning, vilket är 
felaktigt då svaret heter produkt. Maram använder sig av vardagsnära språk när hon försöker 
förklara begreppet summan, genom att använda sig av ordet plus istället för addition, och 
gånger istället för multiplicera. Maram och kamraterna fick inte heller någon återkoppling 
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och därmed ingen möjlighet att arbeta vidare med sin missuppfattning. 

Sammanfattningsvis framkom det att eleverna endast behövde höra sina tankar högt för att 
förstå att det de sa inte var korrekt. Således fick de tid att tänka över sitt uttalande, och 
därmed ändrade de sitt påstående. Verbaliseringen synliggjorde språkets betydelse. Amelie 
hörde att hon sa fel namn på formen genom att Josef endast upprepade det hon sa. Medan 
Matteo förklarade att det var en sned rektangel, och efter Evelines upprepning kunde han 
fastställa att den kallas för parallellogram. Både Amelie och Matteo fick tid att tänka genom 
att de fick syn på sina egna tankar när kamraterna endast upprepade det de sa. Det är inte 
nödvändigtvis samspelet som leder till att eleverna ändrar sitt påstående, eftersom de är de 
själva som synliggör sina egna missuppfattningar. Denna företeelse kan även uppkomma vid 
enskilt skriftligt arbete då de upptäcker att det de har skrivit är inkorrekt.    

Kommunikationen bidrog även till att deras missuppfattningar synliggjordes. Genom att 
eleverna fick förklara hur de förstår innebörden av ett matematiskt begrepp, kunde 
missuppfattningar urskiljas. Begreppet area förknippades med en metod, och de kunde inte 
förklara vad metoden innebar och att area motsvarar ytan. Sedan upptäcktes även att eleverna 
bar på en inkorrekt uppfattning av olika begrepp som synliggjordes i aktiviteterna genom att 
de uppmuntrades att förklara hur de har förstått ett begrepp. Dock fick inte eleverna alltid 
återkoppling eller utveckla begrepp de missförstått eftersom läraren inte deltog i aktiviteterna. 
Det var inte alltid eleverna kunde urskilja en missuppfattning. Därför är det viktigt att läraren 
medverkar i aktiviteterna för att motverka att eleverna befäster felaktiga kunskaper. 

6.	Diskussion	
I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och övrig 
litteratur från bakgrundskapitlet. Diskussionen är uppdelade i fyra kategorier: lärobokstyrda 
undervisningar, matematiska samtal, matematikens plats i verkligheten och matematiska 
språket kontra vardagsspråket. Dessa kategorier uppkom vid bearbetning av 
diskussionstexten. Till en början skrev vi diskussionen i en löpande text men kunde sedan 
urskilja olika kategorier. Kategorierna utformades för att skapa en tydlig struktur.  

6.1	Lärobokstyrda	undervisningar 
Resultatet i vår studie visade att muntlig matematisk kommunikation uppmuntrar, utmanar 
och stöttar eleverna i sin utveckling av begreppsanvändning. TIMSS 2011 visar att svenska 
lärare använder läroboken i stor utsträckning som grund i sin matematikundervisning 
(Skolverket, 2012a). Petterson (2008) diskuterar i sin studie om pedagogerna syn på 
matematiska förmågorna hänger ihop med lärobokstyrda matematikundervisningar. Elever 
med särskilda förmågor i matematik erbjuds inte möjligheten att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Schoultz et al. (2001) och Söderström (2006) instämmer och menar att det 
finns elever som lämnas ensamma med sina svårigheter när de tar sig an texterna på egen 
hand.  
Genom muntlig matematisk kommunikation får eleverna tillfälle att diskutera och 
problematisera matematiska begrepp, och de utgår inte från en given regel som de vanligtvis 
brukar göra när de arbetar med läroböckerna.  Resultatet visade att flertal elever förknippade 
begreppet area med en metod, utan att ha riktig förståelse över begreppets innebörd. Detta är 
ett problem och vi ställde oss frågan ifall detta kan bero på läroböckernas upplägg. 
Skolverkets Kvalitetsgransknings Rapport (2009:5) lyfter att i läroböckerna utmanas inte 
eleverna till att själva komma fram till hur de ska lösa uppgifterna. Eleverna är vana att arbeta 
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med matematikboken efter givna regler och följer sedan denna regel (ibid.). Johansson (2006) 
uppmärksammade detta i sin studie där det framkom att eleverna upplevde arbetssättet som 
monotont och inget som bidrog till lusten att lära sig. Berggren och Lindroth (1998) menar att 
elevernas möts av ett exempel i läroboken, som sedan följs av likadana uppgifter som kräver 
samma metod som exemplet ovan. Eleverna i vår studie var medvetna om hur man räknar ut 
arean på en geometrisk figur, men de hade ingen förståelse över att arean motsvarar ytan. 
Eleverna kunde endast förklara metoden ”basen multiplicerat med höjden” när de fick i 
uppdrag att beskriva begreppet, vilket inte är en bestämd metod för alla former. I detta fall 
hade eleverna ett kors framför sig. Denna problematik kan bero på att eleverna har fått 
metoden presenterat för sig men har inte skapat sig en förståelse över metoden, vilket Boaler 
(2011) påpekar som något vanligt. I resultatet uppmärksammades också att de flesta elever 
benämnde begreppet parallellogram som en ”sned rektangel”,  och romb som en ”sned 
kvadrat”. Denna problematik kan bero på att parallellogrammer och romber oftast presenteras 
som sneda rektanglar och kvadrater i deras läroböcker, och eleverna har inte fått möjlighet att 
diskutera begreppen och inte mött olika typer av parallellogrammer och romber. Resultatet 
visade att eleverna främjades av att samtala om de matematiska begreppen med varandra. 
Lärandet framträddes i det sociala sammanhanget, då eleverna stöttade varandra, utmanade 
varandra och resonerade kring det matematiska språket och dess användning i vardagen.  
 

6.2	Matematiska	samtal	
Aktiviteterna influerades av det sociokulturella perspektivet och detta visade sig vara effektivt 
i ett matematiskt samtal. Scaffolding urskildes märkbart i alla aktiviteter genom att eleverna 
gav varandra stöd av olika former som uppmärksammades i studien. Vidare benämner vi 
scaffolding som stöttning. Eleverna fyllde ut varandras kunskapsluckor och kompletterade 
därmed varandra. I resultatet framkom det att alla elever blev inkluderade genom att alla kom 
till tals och utmanades i sin utveckling av begreppsförståelse. Resultatet visade att alla elever 
gynnades av denna sorts interaktion och inte enbart de som behövde extra stöttning. Den mer 
erfarna kamraten utmanades genom att omformulera sin kunskap för att föra den vidare och 
ge respons på den lärandes frågor, vilket Williams m.fl. (2000) belyser. Aktiviteter som 
präglas av muntlig matematisk kommunikation erbjuder eleverna flera tillfälle för 
kunskapsutbyte. Eleverna hjälpte varandra exempelvis att utveckla sina beskrivningar, eller 
sätta namn på begreppet. Detta stämmer överens med Vygotskijs teori, ”den närmaste 
utvecklingzonen”, där elever klarade av att delta i aktiviteterna med stöttning av en mer 
erfaren kamrat (Bråten, 1998). Det fanns elever som hade svårt och uttrycka sig och som 
behövde stöttning för att förmedla sin förståelse och arbetade därmed med matematik som låg 
i deras närmaste utvecklingszon. Med hjälp av stöttning från mer kunniga kamrater kunde de 
medverka i aktiviteterna och klara av uppgifter som de inte hade klarat av på egen hand.  

Genom aktiviteterna upptäckte vi även att det uppstod situationer där eleverna hade olika 
uppfattningar om begreppen. Eleverna resonerade och problematiserade begreppen 
tillsammans och Rotigel och Bossé (2007) menar att genom ett samlärande bidrar till en 
djupare förståelse för ämnet matematik. Eleverna i studien kom fram till hur begreppet skulle 
definieras med hjälp av varandra. Vid flera tillfällen startade en elev med att uttrycka sin 
förståelse för begreppet, sedan flikade en annan elev in med sin tolkning av begreppet. 
Eleverna stöttade och utmanade varandra i aktiviteterna och på så vis utveckla sin 
begreppsbildning. Möllehed  (2001) och Schoultz et al. (2001) har uppmärksamts vikten av 
kunna matematiska begrepp för att förstå innebörden av matematiska textuppgifter. Därför är 
det viktigt att matematikundervisningen ska erbjuda elever tillfälle att reflektera och bearbeta 
begreppen för att de sedan successivt kan införliva det naturligt i sitt egna ordförråd.  
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Vidare menar Berggren och Lindroth (1998) att genom ett samlärande med andra där de 
använder språket utvecklas och stärks de olika matematiska begreppen. Det är viktigt att 
eleverna är aktiva i olika aktiviteter och möter frågor som utmanar deras begrepp (Olsson & 
Forsbäck, 2008). Detta framkom i vårt resultat när elever genomförde aktiviteten ”med andra 
ord”. Eleverna utmanades genom att de fick utveckla och hitta nya strategier att förklara ett 
begrepp för att kamraterna skulle förstå vilket matematiskt begrepp de talade om. 
Utvecklingen av beskrivningen gick i riktning till en mer korrekt definition.   

Resultatet visade även verbaliserandets betydelse. Elever synliggjorde sina tankar muntligt 
och kunde ge sig själva en snabb återkoppling. Eleverna utvecklade sitt matematiska tänkande 
genom att förklara hur de tänker kring ett begrepp. Eleverna behövde endast höra deras tankar 
upprepas för att höra att det inte var korrekt, och därmed ändrade de sitt påstående, vilket 
även Ahlström et al. (2005) belyser. Detta kan lärare ta lärdom av genom ha tålamod när 
eleverna förklarar hur de tänker. Det är lätt hänt att lärare flikar in med korrekt svar utan att 
ge eleverna en chans att reflektera över vad de har sagt. Lärare bör vänta in eleverna och ge 
de tänketid, och kanske stötta de genom att bekräfta deras tankar och upprepa det de har sagt 
för att synliggöra deras tankar. Dock kan detta uppkomma vid enskilt skriftligt arbete också, 
eftersom eleverna inte förväntas ge svar direkt, utan har tid och tänka och kan därmed 
upptäcka att det de har skrivit inte är korrekt. 
 
Under ett muntligt kommunikativt arbetssätt kan elevers missuppfattningar synliggöras. 
Resultatet visade att eleverna bar på felaktiga uppfattningar som synliggjordes när de fick 
förklara hur de tänker kring ett begrepp. Enligt Rystedt och Trygg (2005) är det viktigt att 
elever får en snabbt återkoppling vid arbete med begreppsbildning för att förhindra att elever 
befäster missuppfattningar. Vidare menar författaren att det är svårare att ändra elevers 
felaktiga uppfattningar därför bör elevers missuppfattningar uppmärksammas och om det är 
möjligt ge dem en återkoppling. Lärare kan stödja elevernas begreppsutvecklingen genom att 
flika in med en snabb återkoppling vid samtal. Detta är nödvändigtvis inte enbart lärares 
uppgift, utan eleverna får även återkoppling av varandra. Dock kan muntlig matematisk 
kommunikation utan lärares medverkan vara problematisk. Eleverna kan få felaktig 
återkoppling av varandra, vilket leder till att de befäster inkorrekt information. Därför är det 
viktigt att lärare är uppmärksamma vid begreppsbildning och stöttar elever i processen.   

6.3	Matematikens	plats	i	verkligheten	
I analysen uppmärksammades att eleverna gärna beskrev de matematiska begreppen utifrån 
vardagliga situationer, med hjälp av vardagssymboler och vardagspraktik. Därmed får 
eleverna i gruppen förståelse över att matematiken har en plats i verkligheten och inte enbart 
ett ämne där man räknar siffror. Detta stämmer överens med läroplanen (Skolverket, 2011), 
där det framhävs att undervisningens avsikt ska vara att utveckla elevers matematikkunskaper 
och matematikens användning i vardagen. Enligt Lindqvist et al. (2003) är det vanligt att 
elever sitter enskilda och räknar matematik oreflekterat. Eleverna löser uppgifter utan att ha 
förståelse över vad de egentligen gör och vad det kan användas till. I Sandahl (1997) 
avhandling framkom det att elever förknippade matematik med att räkna, och hade svårt att 
förstå vad matematiken kunde användas till. Dock upptäckte vi att det fanns ett antal elever 
som kunde knyta an till vardagliga situationer för att förklara innebörden av ett begrepp. 
Eleverna gav varandra kamratstöd genom att förklara begrepp utifrån vardagssymboler och 
vardagspraktik när den andra kamraten inte förstod begreppets innebörd.  
 
Sedan framträdde även elever som endast var medveten om räknesättet och inte betydelsen, 
som till exempel begreppet area. Riesbeck (2008) menar att eleverna måste erbjudas 
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undervisningar som knyter an till vardagen för att de ska förstå skolämnet matematik och 
motverka att eleverna endast utför saker på lektionerna utan att förstå vad de gör. Genom att 
elever får höra att matematiken finns i omvärlden och att de har användning för ämnet 
matematik i framtiden, kan vi motverka att eleverna uppfattar ämnet som ”ett främmande 
språk”, vilket Malmer (1999) belyser. Genom att eleverna tillsammans får resonera och 
diskutera matematikens användning, kan de erhålla ny kunskap från kamratens förförståelse 
och erfarenhet.  
 

6.4	Matematiska	språket	kontra	vardagsspråket	
I aktiviteter som präglas av muntlig matematisk kommunikation synliggörs även elevers 
uppfattningar kring olika matematiska begrepp. Elevernas uppfattningar kan bli ett 
undervisningsinnehåll, eftersom det är viktigt att lärarna möter eleverna där de befinner sig 
och bygger vidare på deras tolkningar samt erfarenheter. Undervisning som präglas av 
elevernas erfarenheter och förkunskaper blir även mer meningsfull för dem. 
 
Bråting (2004) menar att anknytningen till vardagliga situationer upphör vid mer avancerad 
matematik och behovet av formella definitioner blir mer märkbara. Tall och Vinner (1981) 
menar att en korrekt begreppsbild är betydelsefull när de möter nya begrepp. Bråting (2004) 
bekräftar det Tall och Vinner (1981) konstaterar som menar att lärare bör sträva efter att 
använda sig av det matematiska språket i matematikundervisningen. Löwing (2004) och 
Riesbeck (2008) instämmer och har belyst detta i sina studier som visar att eleverna bör 
behärska begrepp och ord för att förstå matematiken de samtalar om. Därmed drar vi 
slutsatsen att det viktigt att lärare inte enbart använder sig av ett vardagsspråk i 
undervisningen utan implementerar det matematiska språket. Dock räcker det inte med att 
endast få höra begreppet, utan eleverna ska ges tillfälle att samtala om dem. Eleverna ska 
uppmuntras till att använda det matematiska språket i olika sammanhang för att de sedan ska 
kunna införliva det i sitt eget ordförråd. Detta framhävs i läroplanen (Skolverket, 2011) som 
belyser att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 
matematiska begrepp. Mölleheds (2001) studie visade att elever misslyckades att lösa 
matematiska problem på grund av bristfällig begreppsförståelse. Detta kan lärare motverka 
genom att bygga en bro mellan ett vardagsnära språk till ett matematiskt språk. Lärare ska inte 
endast presentera ett abstrakt begrepp utan att förtydliga begreppets innebörd och dess 
användning.  

Ahlberg och Wallby (2000) menar att elevers egna språk ska förenas med de matematiska 
symbolerna för att de ska få förståelse över begreppen. Johnsen Høines (1990) belyser att 
elever behöver hjälp med att förklara begreppen och att de ska använda ett språk de är 
förtrogna med för att kunna uttrycka sina tankar. Detta framträddes i resultatet genom att 
många elever blev hjälpta att få höra begreppet förklaras på ett språk de förstår. Därför anser 
vi att vardagsspråket inte utesluts helt utan lärare måste hitta en strategi för att möta elevernas 
erfarenhet och knyta an till deras språk samtidigt som undervisningen ska präglas av korrekta 
definitioner. Undervisningen ska hjälpa elever att gå från informella definitioner till mer 
formella. Riesbeck (2008) har uppmärksammat att elever hade svårigheter att arbeta med det 
vardagliga- och matematiska språket parallellt. Lärare bör därför knyta an till elevernas 
erfarenheter och förkunskaper och hjälpa dem att gå vidare i sin utvecklingen till en mer 
formell definition.  
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7.	Konklusion	och	implikation	
Studiens centrala slutsats är att kommunikationen mellan elever är av stor betydelse för att 
eleverna ska öka sin förmåga att använda matematiska begrepp med förtrogenhet. Eleverna 
utbyte kunskaper med varandra genom att resonera och problematisera begreppen 
tillsammans. De utmanade, stöttade och uppmuntrade varandra vid utvecklingen av 
begreppsanvändningen. Alla elever erbjöds utvecklingsmöjligheter att utveckla sin 
begreppsanvändning och inte enbart elever som hade det lite svårare för matematik. Elever 
som behärskade begreppen utmanades genom kamraternas följdfrågor som gjorde att de fick 
omformulera sig och använda sig av olika strategier för att förmedla kunskapen. Därmed kan 
vi dra slutsatsen att alla elever stöttades i sin utveckling eftersom alla elever blev utmanade på 
den nivån de befann sig på. Eleverna kommunicerade begreppen genom att kunna ge 
praktiska erfarenheter genom vardagspraktik och vardagssymboler, förklara formens 
utseende, genom en dialog med varandra och följdfrågor.  
 
De didaktiska implikationer som har synliggjorts i denna studie samt tidigare forskning är att 
läraren bör erbjuda elever tillfälle att bearbeta de olika matematiska begreppen för att de ska 
kunna göra begreppet till sitt eget. Det räcker inte med att lärare endast presenterar ett 
begrepp, utan elever måste få möjlighet att använda begreppen i olika kontexter för att förstå 
den underliggande betydelsen av begreppet. Elevers uttalande och uppfattningar kring 
begreppen är av stort värde som lärare kan använda sig av som ett undervisningsinnehåll för 
att nå ut till eleverna och möta de där dem befinner sig. Lärare kan därmed bygga en bro 
mellan det vardagliga språket till det matematiska språket, och hjälpa eleverna att gå vidare i 
sin begreppsutveckling. Studiens resultatet kan bidra med kunskaper till hur en muntlig 
matematisk kommunikation kan användas i praktiken och hur eleverna kan arbeta med 
matematiska begrepp.  

Utförande av studien har varit lärorik och betydelsefull för oss som blivande lärare. Studiens 
resultatet har bidragit till att vi har insett kommunikationens betydelse i matematik. 
Matematik är också ett språk som bör uppmärksammas och ges undervisning om. Elevernas 
tankar är av stort värde och bör tas tillvara för att bedriva en meningsfull och stimulerande 
undervisning. Vi har även lärt oss vikten av att arbeta sociokulturellt, och att eleverna ska 
vara medvetna om att de kan stötta och utmana varandra genom att arbeta tillsammans. Detta 
för att motverka bekräftelsebehoven från läraren, utan att de också kan ta lärdom av varandra 
och lita på sin egen och varandras förmåga. Studiens resultat har bidragit till ny erhållna 
kunskaper som vi kommer att använda oss i vårt framtida yrke. Vi kommer sträva för att 
bedriva varierad matematikundervisning och kombinera praktiska övningar med traditionella 
läroböcker. Läroböcker är också av stort värde och bör därför inte uteslutas helt. Det är viktigt 
att man anpassar sin undervisning för alla olika elever och erbjuder dem olika 
lärandesituationer.  

För vidare forskning är lärares val av språk av intresse. Tidigare forskning pekar på att lärare 
är förebilder för eleverna och bör därför använda sig av det korrekta matematiska språket i 
undervisningen. Dock pekar tidigare forskning också på betydelsen av att använda sig av ett 
vardagsnära språk som eleverna är förtrogna med för att de ska kunna uttrycka sig och kunna 
göra begreppen till sina egna. Därför är vi nyfikna på och undersöka lärare som använder sig 
av ett vardagsnära språk och ett matematiskt språk i undervisningen. Det är intressant och 
undersöka hur lärare förflyttar sig mellan de två språken och om ett vardagsnära språk är 
aktuellt för att undvika att elever lär sig ett matematiskt begrepp utan att ha erfarit en 
förståelse för innebörden av begreppen.  
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9.	Bilagor	
 
Bilaga	1		
Aktiviteterna eleverna genomförde i grupp: 
 
1. Rygg mot rygg 
I denna aktivitet får eleverna möjlighet att samtala om geometriska begrepp. Eleverna arbetar 
i par, och sitter rygg mot rygg. Den ena eleven sitter med en färdig figur som hen ska beskriva 
för den andra eleven som ska försöka lägga en likadan figur utan att se originalet. Eleverna får 
en samling av olika geometriska figurer och därmed blir det problem om informationen enbart 
består av ”börja med att lägga fyrkanten”, eftersom kamraten undrar vilken fyrkant hen 
menar. Eleverna måste ge varandra en utförligare beskrivningen för att den andra ska förstå. 
Aktiviteten visar att det är en fördel att ha kunskap om de vetenskapliga begreppen.  
 
Förberedelse: Gå igenom de olika geometriska figurerna 
Material: Geometriska figurer 
 
2. Med andra ord.  
Vi har förberett ett antal begrepp samt bilder som eleverna ska använda när de genomför 
aktiviteten ”med andra ord”. Eleverna blir uppdelade i grupper om fyra. Varje grupp får en 
hög med matematiska begrepp. Under denna aktion ska eleverna gå laget runt, ta ett begrepp 
från högen, och sedan beskriva ordet med andra ord, utan att använda begreppet. 
 
Här får eleverna möjligheten att samtala om olika matematiska begrepp. Eleverna beskriver 
begreppen med egna ord och här sker ett samspel mellan eleverna. Här får eleverna 
möjligheten att höra flera beskrivningar om olika begrepp utöver lärarens definition. 
 
Material: Lappar med begrepp samt bilder 
Grupp: Grupp om fyra 
 
3. Övning: Kohagen. Förståelse för begreppet area och omkrets 
Eleverna får uppdrag från två bönder. Eleverna ska hjälpa bönderna att forma en kohage, och 
eleverna har nio färdiga kvadrater som de ska använda. Här får eleverna upptäcka att även om 
två områden har olika långa omkretsen så är arean densamma. Sedan får eleverna diskutera 
och problematisera begreppen ”area” och ”omkrets”. 
 
Material: Nio gröna kvadrater (gräsmattan) 
Grupp: Grupp om två 
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Bilaga	2	
Process à Kategorier 

Hur de fem kategorierna sammanställdes till tre slutliga kategorier.  

Kamratstöd Förklaringsstrategier Verbaliserandes betydelse 

Stöttas av en mer kunnig elev Utmanade varandra att 
utveckla sina beskrivningar 

Missuppfattningar synliggörs 

Få begreppet förklarat på ett 
vardagsnära språk 

 Synliggör sina egna tankar  
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Bilaga	3	
Kategoritabell  

Utdrag	ur	det	empiriska	materialet Kategorier 

”Clas: Talet som är inuti någonting ska du räkna inuti någonting. Du ska 
räkna inuti någonting. Talet ska vara inuti någonting. 
Gustav: Inuti någonting? 
Clas: Det är inte omkrets 
Gustav: Area!” 

Kamratstöd 

”Alvina: Jag vet inte hur jag ska förklara ordet 
Ahmed: Försök 
Alvina: Men jag vet inte vad det är för någonting 
Alvina avslöjar ordet täljare 
Oskar: Täljare, det är det som är uppe på en division 
Ahmed: Det man ska dela” 

Kamratstöd 

”Laura: Hur är en triangel? 
George visar med händerna hur en triangel ser ut 
Elsa: Pyramid? 
George: Nej, en 3d. Den är rund i botten. Den ser ut som en strut. Vi 
använder den på träningen ibland 
Elsa & Laura: Kooooon!” 

Förklaringsstrategi 

”Moa: Om du tänker x gånger 4 
Yassin: Uttryck 
Moa: Nej inte uttryck, jag sa fel. X + 4 = 10 
Vera: Ett begrepp 
Moa: Nej inte begrepp, utan vad kallar man x:et 
Yassin: Och det är inte ett uttryck? 
Moa: Nej, x:et i en ekvation såklart. Förlåt. Vad kallar man x:et i en ekvation, 
som går att räkna ut. 
Vera: Obekant tal” 

Förklaringsstrategi 

”Elliot: Vilken area har kohagen? 
Cindy: Denna har 200 (Pekar på korset) 
Läraren: Vad är area för någonting? 
Elliot: Den och den (Samtidigt som han pekar på basen och höjden)” 

Verbaliserandets 
betydelse 

”Jolina: Under rätblocket som är 3d, ska du lägga en kvadrat som inte är 3d, 
som är sne åt höger 
Samuel: Det är väl en kub? 
Jolina: Ja, så heter den ja” 

Verbaliserandets 
betydelse  
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