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Abstract 

The purpose of this study is to examine how teachers discuss mathematics with their pupils 

and how pupils discuss mathematics with each other. In my work as a special education 

teacher in high school, I meet pupils who lack the mathematical words and concepts and thus 

the ability to discuss mathematics. Therefore, I find it interesting to observe how pupils 

discuss mathematics in lower grade, to get knowledge about how teachers could continue the 

mathematical discussions when students move on to high school. 

The study is conducted as qualitative ethnographical study as I am studying the mathematical 

discussions in a sociocultural perspective meaning that learning is constructed through 

collaboration in context. I am interested to discover which pupils are given opportunities to 

develop new mathematical knowledge through interaction with others. 

The observations are divided into conversations between teacher and student when the teacher 

teaches in class and secondly in discussions between the pupil to pupil when pupils participate 

in group work. I concentrate on the mathematical conversations direction, whether the 

discussions are made within the same discourse with the common mathematical language, 

using appropriate words and phrases or not. 

This study is supported by previous research showing that discussions in mathematics are 

important to find the common discourse. The teacher must have good knowledge of pupil’s 

language developments. When the teacher talks mathematics language pupils learn to use the 

specific language tools i.e. mathematical words and concepts and then being able to continue 

bringing the mathematical talks alone with each other. The study also shows that specific 

reasons and examples from everyday life facilitate the learning of abstract mathematical 

language. A prerequisite for pupil learning is that the mathematical language is used as a 

common thread in teaching throughout the school. 

Keywords: a sociocultural perspective, the everyday life language and the mathematical 

discourse, the proximal development zone, guidance.  



 

 

Sammanfattning 

Syftet är att undersöka hur lärare samtalar matematik med sina elever och hur eleverna 

samtalar matematik med varandra. I mitt arbete som speciallärare på högstadiet möter jag 

elever som saknar de matematiska orden och begreppen och därmed förmågan att samtala 

matematik.  Därför finner jag det intressant att observera hur eleverna mellanstadiet samtalar i 

matematik, för att få kunskap om hur lärarna skulle kunna fortsätta de matematiska samtalen 

när eleverna går vidare till högstadiet.  

Jag har valt att göra en kvalitativ etnografisk studie, eftersom jag undersöker de matematiska 

samtalen i ett sociokulturellt perspektiv, som ser att lärandet konstrueras genom samarbete i 

ett sammanhang. Jag är intresserad av att upptäcka vilka möjligheter eleven ges att utveckla 

ny matematisk kunskap i samspel med andra.  

Observationerna är uppdelade i två delar, dels samtalen mellan lärare och elev när läraren 

undervisar och dels samtalen mellan elev och elev när eleverna grupparbetar. Jag koncentrerar 

mig på de matematiska samtalens riktning, huruvida samtalen sker inom samma diskurs med 

ett gemensamt matematiskt språk med adekvata ord och begrepp eller inte. 

Undersökningen, med stöd av tidigare forskning, visar att samtalen i matematik är viktiga för 

att hitta den gemensamma diskursen i ämnet matematik. Läraren måste ha goda kunskaper om 

elevernas språkutveckling. När läraren samtalar matematik med eleverna lär sig eleverna 

språkliga redskap dvs. matematiska ord och begrepp för att de sedan ska kunna fortsätta föra 

de matematiska samtalen på egen hand med varandra. Studien visar även att konkret material 

och exempel från vardagen underlättar lärandet av det abstrakta matematiska språket. En 

förutsättning för elevernas lärande är att det matematiska språket används som en röd tråd i 

undervisningen genom hela grundskolan. 

Nyckelord: ett sociokulturellt perspektiv, den vardagliga och den matematiska diskursen, den 

proximala utvecklingszonen, lotsning.  
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1. Bakgrund 

I mitt arbete som speciallärare på högstadiet i grundskolan möter jag ständigt elever som har 

svårigheter att lyckas i ämnet matematik. De har svårt att förstå och lösa uppgifterna som de 

har med sig till specialundervisningen i matematik. Dessutom har de sällan specifika frågor 

om uppgifterna. De säger att de inte förstår uppgifterna och jag ser att de inte kan utrycka sig 

eller verbalisera sina frågor. Jag har upplevt att inom matematiken råder det ofta ”rätt och fel” 

tänkande och både lärare och elever har stort fokus på att räkna ett antal uppgifter och därmed 

fokuserar på görandet istället för förståelsen dessutom bidrar den mekaniska räkningen till att 

eleverna inte lär sig reflektera över sitt görande. Många lärare tillämpar förvisso individuella 

planeringar för sina elever men då handlar det oftast om hastighetsindividualisering, vilket 

innebär att eleverna räknar i boken i sin egen takt. Detta i sin tur innebär att eleverna är på 

olika ställen i boken, vilket ytterligare försvårar gemensamma genomgångar och 

gemensamma problemlösningstillfällen. Kommunikationen i klassrummet styrs i första hand 

av ett läromedel och eleverna kommunicerar med ett läromedel mer än med sina kamrater 

eller med sin lärare. Tyst räkning kan ses liktydligt med isolering och betoning på 

färdighetsträning som förstärks av läroböckernas innehållsliga prioriteringar, skriver Riesbeck 

(2008). Hon menar också att skolans styrdokument och andra studier betonar vikten att tala 

matematik och undrar vad detta utryck innebär?  Är det att eleverna ska samtala om en 

vardaglig matematikuppgift? Är det att lärare och elev ska samtala om ett matematiskt 

problem? Innebär det att läraren ska samplanera sin matematikundervisning eller ska man 

samtala med hjälp av matematiska begrepp? 

Idag är antalet elever som inte når måluppfyllelsen i årskurs 9 i matematik flera än elever i de 

övriga basämnen som svenska och engelska. Under de senaste åren har flera forskare skrivit 

om kommunikationen och språket i matematiken (Löwing, 2004; Riesbeck, 2008). Hösten 

2011 kommer en ny läroplan (Lgr 11) som också sätter stort fokus på det matematiska 

samtalet genom att eleven ska kunna följa och föra matematiska resonemang och använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Min tolkning är att en viktig skillnad är att det 

språkliga får ännu större utrymme gentemot den gamla läroplanen eftersom man har valt att 

skriva tydligt att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat 

samtala om beräkningar och slutsatser, vilket jag inte finner i Läroplanen 1994 (Lpo 94). 

Därför finner jag det mycket aktuellt och intressant att undersöka vad och hur läraren samtalar 

matematik med sina elever och hur eleverna samtalar matematik med varandra.  
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Den senaste rapporten, Program for International Students Assessment (Pisa), som är ett 

OECD- projekt som mäter läsförståelse, kunskaper i matematik och naturvetenskap hos 15-

åringar i 65 länder, rapporten visar att svenska elevers kunskaper i läsförståelse och 

matematik har försämrats under det senaste decenniet. Nedgången är störst hos redan svaga 

läsare men resultaten har försämrats både bland hög- och lågpresterande elever (Pisa 

undersökning 2009).   

Ahlberg (2001) säger att matematikens uppenbara inriktning mot rätt och fel synliggör att 

vissa kan- medan andra inte kan- och detta påverkar elevernas attityder och förhållningssätt 

till ämnet. Eleven kan känna ängslan inför matematikuppgifterna som sedan också påverkar 

resultaten negativt. 

Den 27 januari 2011 deltog jag i matte- no biennette i Stockholm med flera intressanta 

föreläsare/ forskare inom ämnet matematik. Utifrån dessa föreläsningar drar jag slutsatsen att 

forskningen även internationellt visar att vikten av logiska resonemang måste öka medan rent 

mekaniska räknefärdigheterna blir mindre viktiga. Föreläsaren Bengt Drath från högskolan i 

Skövde pratade bland annat om verksamhetens undersökande syfte som kan inspirera och 

fascinera eleverna och påpekade följande: ”Att undervisa är inte att fylla ett badkar utan att 

tända en eld.”(muntlig kommunikation 2011-01-27). ”Språket är nyckeln till all inlärning och 

de matematiska begreppen är låset” (enligt Drath).  

Min erfarenhet är att eleverna som kommer till specialläraren saknar självkänsla och därmed 

tron på sin egen förmåga. De säger att de inte fattar matte, men kan det handla om att de 

saknar de matematiska begreppen eller dess innebörd. Detta för att kunna kommunicera, tänka 

och förstå. Endast genom att sätta ord på sina tankar och idéer kan eleven lära sig reflektera 

och därmed nå en djupare förståelse. Jag tror att om eleven inte lär sig utrycka sig verbalt i 

matematiken kommer detta att påverka elevens självbild och självförtroende. Misslyckanden 

kan bero mera på den språkliga kommunikationen än på elevens räkneförmåga. Därmed kan 

en anledning till misslyckandet vara att undervisning i matematik har segregerande 

konsekvenser som leder till att vissa elever upplever svårigheter och får oro och ängslan för 

matematik. 

 I matematikundervisningen befinner sig lärarna ofta i en diskurs och eleverna i en annan. 

Ofta handlar det om olika förhållningssätt till ämnet matematik. Med detta menar Riesbeck 

(2008) att om kommunikationen ska fungera behövs det en gemensam diskurs som kan vara 

ett sätt att tala, skriva och tänka matematik. När eleverna relaterar sina egna sätt att lösa 
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problem till kamraternas vid samtal och diskussioner, kan de bli medvetna om sitt eget sätt att 

tänka skriver Ahlberg (2001). 

Gustafsson, Samuelsson (2007) säger att genom att ställa frågor till eleven som eleven svarar 

på, ges läraren en möjlighet att förstå vad eleven förstår. För att läraren ska kunna fånga upp 

elevens förståelse eller begreppsliga kunnande i den grundläggande matematiken kan läraren 

ställa eleven inför kravet att utföra olika kognitiva processer, tankehandlingar. T.ex. frågor 

som Vad betyder…? Vad är…? Detta kallas för den inverterande praktiken. I den 

inverterande kollektivt resonerande praktiken kan eleven lära sig i samtalet med lärare och 

kamraterna. 

1.1. Syfte   

Språket och kommunikation är lärarens viktigaste verktyg i undervisningen. Språket och 

kommunikation är av stor betydelse när det gäller undervisning i matematik. Mitt syfte är att 

undersöka och illustrera innehållet och formen av det matematiska samtalet i undervisningen. 

1.1.2. Frågeställningar 

Hur samtalar läraren med eleverna under sina genomgångar, vilka frågor ställer läraren till 

eleverna och hur svarar eleverna? 

Hur samtalar eleverna i grupp när de löser matematiska uppgifter med varandra? 

 

2. Styrdokument  

Skolverkets styrdokument d.v.s. nationella läroplaner och kursplaner anger de normer och 

värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.  

2011-07-01 kommer den gamla läroplanen (Lpo 94) att ersättas av en ny läroplan (Lgr 11), i 

den nya kursplanen i matematik har man förtydligat att eleverna ska ges förutsättningar till att 

utveckla sin förmåga att kunna samtala om beräkningar och slutsatser, vilket jag inte finner 

lika tydligt i dagens kursplan. Därmed ökar kraven på lärarens förmåga att kunna föra det 

matematiska samtalet i klassrummet.  

Därför är det också intressant att genom observationer få kunskap om hur matematiska samtal 

förs idag i klassrummet. 
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Följande dokument i underrubrikerna stödjer undersökningen. 

2.1. Utdrag ur den blivande Läroplanen: Kursplan i matematik i grundskolan 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

Det är dessa förmågor som ligger till grund för kunskapskraven.( Skolverket Läroplan 11, 

Kursplan i matematik.)                                                                                                

 

2.2. Läroplanen (Lpo 94) 

Mål att sträva mot 

Skolan ska sträva efter att varje elev 

 utvecklar nyfikenhet och lusten att lära, 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

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

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

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

 formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

 reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden (Skolverket, 2000) 

                                                                                                      

Kursplan för matematik 

Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
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insikter och lösningar på olika problem. Där läraren är en central person för elevers lärande 

där kommunikation och reflekterande samspel är viktiga komponenter. 

Mål att sträva mot 

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

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

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

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

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

(Skolverket 2000). 

                                                    

2.3. Skolverkets rapport 221 Lusten att lära                                                 

Enligt Skolverkets rapport 221 ”Lusten att lära med fokus på matematik” menar man att det 

läromedelsbundna arbetet leder till att eleverna satsar på kvantitet istället för kvalitet. Enligt 

granskningsresultaten, nationella kvalitetsgranskningar, ska flera olika tillämpningar och 

konkreta upplevelser av att lyckas tillföras i matematikundervisningen, t.ex. gemensamma 

samtal som utvecklar begreppsförståelse, matematisk tänkande och olika val av strategier för 

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

matematiska problem, förstärker elevens självtillit, självvärdering och kompetensupplevelse. 

(Skolverket 2001-2002). 

                                                                                                    

3. Forskningsöversikt  

Forskningsöversikterna jag redovisar bekräftar vikten av att förstärka elevens språk i ämnet 

matematik, rapporterna lyfter fram vikten av det matematiska språket och att kunna samtala i 

ämnet matematik. Undervisningen i matematik har inte tagit tillräckligt mycket hänsyn till 

elevernas varierande språkutveckling för att eleverna ska lyckas i ämnet matematik. Detta är 

vikigt att uppmärksamma, för att öka det kvalitativa lärandet.  

Enligt den senaste Trends in International Mathematics and Science Study – rapporten 2008 

(TIMSS) som genomförs på uppdrag av organisationen The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA), har svenska elevers resultat inom matematiken 

försämrats. Per Olof Bentley som var den vetenskapliga ledaren för den matematiska delen av 

TIMSS- studier säger att för mycket läromedelsundervisning och självstudier när det gäller 
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förståelse av begrepp och beräkningsprocedurer är orsaker bakom brister i svenska elevers 

matematikkunskaper. Bentley fortsätter att lärarna måste prata matematik med eleverna för att 

upptäcka vad de inte förstår och prata om beräkningsprocedurer så att inte enskilda elever blir 

utlämnade åt sig själva. (Skolverket 2010-02-04) Det kvalitativa lärandet är kommunikationen 

med eleverna! 

Bentley påpekar att eleverna måste få tillfällen att prata om det de gör i matematiken.  

Lennerstrand (2008) skriver att det matematiska språket är som ett eget språk och kan 

jämföras med ett främmande språk. Han skriver i boken Matematiska språk: ”Termen 

matematiska understryker syftet att jämföra detta språk med naturliga språk, som till exempel 

svenska och engelska.” (Lennerstrand, 2008, s. 43) Han menar att matematikkunskaper är till 

stor del tyst kunskap som lever i matematikens praxis. Skolans uppgift är att levandegöra 

denna kunskap och göra den begriplig. Han säger att matematiska texter är tvåspråkiga 

eftersom vi har vårt naturliga språk och det matematiska formelspråket. Jag tror att det är 

vikigt att uppmärksamma detta när vi talar det matematiska språket.   

Malmer (2002) skriver om språket som instrument att nå kunskap med och säger att 

undervisningen i matematik har i alltför ringa grad tagit hänsyn till elevernas varierande 

språkutveckling. Hon menar så som Lennerstrand att för många elever är matematiken som ett 

främmande språk som tillhör skolan, inte verkligheten. De förstår inte och känner sig inte 

heller delaktiga i det som sker. Hon lyfter upp vikten att tala matematik som kan ta formen av 

samtal, diskussion och argumentation. Att formulera tankar till ord utvecklar tankeprocessen 

och andras reaktioner och tankar tvingar oss att förtydliga det egna ställningstagandet och 

utvecklar därmed tänkandet och skapar möjligheter till ett fördjupat lärande. 

Palmer (2010) skriver i sin avhandling om matematisk subjektivitet, hur man förstår sig själv 

och blir förstådd av andra i relation till matematik. Detta formas i samspel med andra 

människor i de rum där matematik upplevs, diskuteras, kommenteras och utförs. Hur vi 

samtalar med andra och hur andra tilltalar och bemöter oss i relation till matematikämnet, har 

stor betydelse hur matematisk subjektivitet konstitueras och upprätthålls. Palmer fortsätter att 

i en matematisk lärandesituation kan den traditionella skolmatematikdiskursen framträda som 

aktiv och maktproducerande. Den producerar makt både genom lärare samt elever där 

matematikboken styr hur undervisningen går till, vilka som är aktiva och vad som sägs och 

inte sägs i klassrummet. 
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 Jag anser att den traditionella skolmatematikdiskursen kan skapa rädslor och obehag hos 

elever och känslor att inte kunna lyckas tillräckligt bra i matematiken. Ahlberg (2001) skriver 

om att undervisningen inte tar sin utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens och att 

detta kan orsaka matematikängslan som kan innebära att eleverna tror att deras tänkande inte 

duger. Därför finner jag det intressant att undersöka hur man kan skapa broar mellan dessa 

världar. 

Riesbeck (2008) skriver i sin avhandling om samtalet i och om matematik och hon skiljer den 

vardagliga och den matematiska diskursen genom att påstå att läraren använder både det 

vardagliga och det matematiska språket men att det sker sällan möten mellan de vardagliga 

och matematiska begreppen under samtalen i matematik. Om läraren använder en vardaglig 

bild i undervisningen hamnar eleven i vardagen i sitt tänk men om läraren konkretiserar 

undervisningen genom t.ex. tallinjer eller diagram, hamnar eleven mer i matematiken i sitt 

tänk. Det handlar om ett situerat lärande, lärande här och nu och med hjälp av språket lär 

eleven interagera mellan vardagen och matematiken. Det är viktigt att läraren berättar hur 

sambandet mellan den vardagliga och matematiska situationen ser ut. Man måste ha fokus på 

språk och kommunikation i matematikundervisningen och arbeta i ett 

problemlösningsperspektiv. Riesbeck menar att läraren har till uppgift att visa elever vilka 

strategier som används i en viss diskurs. Hon har även upptäckt att det kan finnas en risk i att 

eleverna som arbetar med konkret material hamnar i görandet och då inte vet inte hur de 

skulle prata om det de gör och att de inte heller vet vilket syfte eller mål uppgiften har. 

Lundberg Sterner (2002) däremot tar upp vikten av det laborativa materialet i 

matematikundervisningen då eleverna får arbeta muntligt och laborera med åskådligt materiel 

då de kommunicerar och knyter an till tidigare erfarenheter för att utveckla abstrakt tänkande. 

Om läraren skapar målinriktade, stimulerande aktiviteter och samtal där eleven måste tänka på 

tal och numeriska samband och göra kopplingar med kvantitativ information i omvärlden har 

eleverna större möjligheter att uppskatta matematik och lära sig matematik med god 

förståelse. 

Även Löwing (2006) menar att alla lärare måste successivt utveckla elevernas språk och 

därmed göra det möjligt att kommunicera men även hantera mer formell matematik. Bristen 

på ett adekvat språk kan vara en bidragande orsak till den kris som råder i dagens 

matematikundervisning. I sin avhandling (2004) skriver hon om att lärarens sätt att leda 

kommunikationen i klassrummet kan såväl möjliggöra som begränsa möjligheterna att föra 
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djupare och mera utmanande samtal med eleverna. Problem kan uppstå när läraren och 

eleverna talar förbi varandra, när lösningsmetoden består av lärarens bedömningar av rätt och 

fel svar och när eleverna själva vill att läraren ska göra enkla förklaringar som bidrar till 

lotsning av eleverna utan förklaringar av viktiga samband. Hon ifrågasätter även elevernas 

gruppdiskussioner om eleverna saknar ett adekvat språk för det som de ska diskutera. Hon 

påpekar att det inte räcker att en elev förstår något bättre än kamraterna eftersom det gäller att 

förklara på ett pedagogiskt sätt som även läraren kan ha problem med. Det finns även en risk 

att när eleverna inte klarar av att samarbeta, måste de vänta in hjälp av läraren och ifall detta 

drar ut på tiden, tenderar eleverna föra privata samtal i gruppen istället för att arbeta.  

Sjöberg (2006) är också tveksam på matematiska samtal eleverna sinsemellan. Han lyfter 

fram i sin avhandling att kommunikationsmönstren i klassrummet äger rum vid sam- tal och 

sam- lyssnande i ett sociokulturellt perspektiv. Där förhållandevis lite kommunikation sker 

med läraren men mer omfattande med kamraterna. Han ser en risk när lågpresterande elever 

hjälper varandra eftersom det är osäkert om eleverna kan låna kunskap av varandra. Han 

menar att en vidare forskning behövs för att undersöka hur mycket eleverna kan förstå genom 

att sam- tala och sam- lyssna med varandra. 

Malmer (2002)  skriver om gruppsamtal och menar att under konstruktiva samtal måste 

eleven få större inflytande och ett ökat ansvar för sitt lärande. Hon menar att arbete i mindre 

grupper är det mest utvecklande eftersom eleverna i det reflekterande samtal får flera idéer. 

Men hon poängterar vikten att läraren styr grupperingarna så att det blir det bästa möjliga 

arbetsklimat och även de språksvaga får chansen att komma till tals. Man måste därmed 

uppmärksamma vikten med sambandet språkinlärning och matematik eftersom just språket 

utvecklar det logiska tänkandet och därmed hela personligheten. 

Tidskriften Journal for Research in Mathematic Education (2004)  presenterar en intressant 

studie om matematiska samtal genom att beskriva olika nivåer och delar i samtalet. I studien 

kategoriserar läraren samtalen på olika nivåer från 0 till 3. Den lägsta nivån beskriver de 

enklaste frågor och svar samtalen. Men därefter lär sig eleverna successivt att utrycka sig på 

ett bättre och djupare sätt och därmed utvecklas samtalen från att fokusera på frågor och svar 

till det matematiska tänkandet som finns bakom svaren. Lärarens roll från att undervisa och 

styra samtalen utvecklas till att lyssna och stötta eleverna i samtal som gruppledare coach. 

Läraren tar vara på elevernas tankar och idéer som hon använder vidare i sin undervisning och 

eleverna lär sig utav varandra lika mycket som utav läraren. 
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Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö (1999) skriver att man alltid måste komma ihåg att det 

som står i läroböcker eller det som läraren säger uppfattas på olika sätt av eleverna, beroende 

på deras koncentrationsförmåga eller hu de tolkar det som sägs. Lärare och elever agerar ofta i 

ett tillstånd av ömsesidigt missförstånd. Fast man använder samma ord och uttryck betyder de 

inte samma sak för dem. Det tolkar jag som att läraren och eleven befinner sig i olika 

diskurser och det är lärarens uppgift är att försöka förstå eleven för att därefter kunna ge 

lämplig kunskap, ord och begrepp som ger eleven möjlighet att närma sig lärarens diskurs.  

Gärdenfors (2010) skriver om vikten att förstå och se ett mönster. När eleven brister ut aha 

eller nu fattar jag handlar om att man har förstått och bitarna faller på plats! Gärdenfors 

skriver att en elev som har förstått ett samband kan inte bara svara på frågor som hämtas 

direkt ur läromaterialet utan kan använda det i nya typer av uppgifter. En elev som har förstått 

det som ska läras är mycket bättre att förklara ett kunskapsområde för andra. Den som har 

förstått kan undervisa!  

Forskningsöversikterna bekräftar vikten av att stärka elevens språk i matematiken. Trots dessa 

forskningsöversikter verkar det som att de matematiska samtalen inte alltid når fram till 

verkligheten, till skolan och ner på klassrumsnivå där elever och lärare arbetar. 

 Lärarens kunskaper och den språkliga medvetenheten är avgörande för att kunna nå eleverna 

i matematiska samtal. Det är viktigt att läraren medvetandegör den vardagliga och den 

matematiska diskursen och kan koppla samman dess innehåll så att eleverna lär sig se 

samband. Det underlättar om läraren använder laborativt material och visualiserar 

undervisningen med hjälp av t.ex. tallinjer för att hamna i den matematiska istället för den 

vardagliga diskursen.  Eleverna måste även få tillfällen att samarbeta och samtala i mindre 

grupper men det ska vara läraren som styr i grupperingarna så att alla får chansen att komma 

till tals. Grupperna ska sammansättas med stor omsorg så att det alltid finns någon i gruppen 

som har mera kunskaper än andra. Det är viktigt att eleverna lär sig först ord och begrepp för 

att ha förutsättningar att kunna samtala matematik med varandra. För att de ska kunna 

laborera med åskådligt material förutsätter det också att eleverna behärskar orden begreppen 

så att de kan utrycka sig och kommunicera med andra. Eftersom det visar sig även genom 

litteraturstudier att det gemensamma lärandet sker genom interaktioner och detta fall genom 

matematiska samtal finner jag det intressant att göra en egen samtalsstudie där den språkliga 

interaktionen lyfts fram i det sociokulturella perspektivet.  
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4. Teorier 

4.1. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt det sociokulturella perspektivet är interaktion och samarbete helt avgörande för 

lärandet. Dysthe (2001)  skriver att sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk 

syn på lärande, som betyder att eleven själv utvecklar sina kunskaper, men lägger största vikt 

vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext. Att kunna, ligger i sociokulturell 

inlärningsteori mycket nära praxisgemenskapen liksom individens förmåga att delta där.  

Enligt Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori, är språket ett kollektivt, interaktivt och 

individuellt sociokulturellt redskap (Dysthe 2001). Begreppet den proximala 

utvecklingszonen består av möjligheten att utveckla en ny kompetens i samspel med lärare 

och andra elever. Han har skrivit om mediering eller förmedling som används i alla typer av 

stöd och hjälp i läroprocessen, antigen det är personer eller verktyg d.v.s. artefakter. Verktyg 

betyder i sociokulturellt läroperspektiv de intellektuella och praktiska resurser som vi har 

tillgång till och använder för att förstå omvärlden och för att handla enligt Dysthe (2001). De 

intellektuella resurserna är lärarens egen kunskap och praktiska resurserna kan relateras till 

lärarens undervisning och det matematiska språket. 

Även Bakhtin har skrivit om den mänskliga kommunikationen och menar att den är socialt 

organiserad och har alltid kontakt mellan det sociokulturella och det individuella planer. 

Interaktionen mellan yttrandet och förståelsen är grundläggande delar i all kommunikation, 

enligt Dysthe (2001). 

Dewey, har infört begreppen learning by doing (att lära genom att handla), men påpekar att 

doing inte är tillräckligt utan relationen mellan handling och kunskap är det primära. Eleven 

måste ha förståelse för det som ska göras och skaffar kunskap genom att delta i praktiska 

inlärningsaktiviteter och genom att samverka med andra människor (Dysthe 2001). Det är en 

intressant teori, en teori som leder till att elevernas grupparbeten är en viktig del att observera. 

 

 

4.2. Definition av begrepp 

Ett sociokulturellt perspektiv- lärandet ses i två olika perspektiv. Det historiska och 

kulturella sammanhanget som påverkar de sociala relationerna och interaktionerna mellan 

människor enligt Dysthe (2001). det sociokulturella perspektivet är det den sociala 
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omgivningen och kulturen som är det mest avgörande i detta perspektiv för hur individens 

lärande och utveckling sker. Det kulturella minnet och artefakter, kulturella redskap, är det 

som för mänskligheten framåt. Något som gör människan unik som art är att vi kan lånas 

varandras artefakter och använda dessa som våra egna artefakter.  Språket anses ha vuxit ihop 

med tanken och är huvudartefakten i lärandet. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokultur)  

Den vardagliga och den matematiska diskursen - den vardagliga diskursen innefattar ord 

och begrepp som eleven behärskar i sin vardag. Den matematiska diskursen innefattar de 

abstrakta matematiska orden och begreppen som är byggstenar till det matematiska språket. 

Den proximala utvecklingszonen – den närmaste utvecklingszonen bildar en grund mellan 

undervisning, lärande och utveckling och innebär att det som lärs kräver stöd utav den som 

kan mera än den som lär sig. Stödet kan vara läraren eller en annan elev i klassrummet. Det är 

det intellektuella området där eleven befinner sig när eleven håller på att lära sig någonting 

nytt . Denna lära bygger på Vygotskijs utvecklingsteori enligt Dysthe (2001). 

Lotsning – När läraren löser de matematiska problemen åt eleven och leder eleven till ett rätt 

svar, utan att eleven får utrycka sina matematiska tankar själv.   

 

5.  Metod 

Jag har gjort en kvalitativ fallstudie som har karaktären av en etnografisk undersökning. 

Stensmo (2002) säger att ”En fallstudie är ett väl avgränsat exempel. Fallstudier är singulära 

och koncentreras till en person, en grupp, en skolklass, en skola, ett system eller en 

händelse.”(s.68) Min studie handlar om en pedagogisk situation i klassrummet d.v.s. 

matematiska samtal. Stensmo fortsätter att ”fallstudien är en detaljrik och jordnära 

beskrivning, där komplexiteten i den mänskliga verksamheten som studeras tydligt framgår. 

Fallets kontext skapar unika förutsättningar för interaktion och aktörernas egenskaper 

bestämmer hur denna interaktion gestaltas.” (s.69) Läraren och eleverna är aktörer som 

tillsammans avgör hur de matematiska samtalen förs i klassrummet. Enligt Hartman (2004) 

koncentreras etnografiska studier kring kommunikativa händelser i en viss grupp. 

Kommunikativa händelser är olika slag händelser som individen i gruppen gör.  Denna studie 

handlar enbart om det talade matematiska språket i klassrummet då ljudet spelas in i 

videokameran och noteras i loggboken. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utveckling
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Jag vill upplysa studien ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom enligt sociokulturellt 

perspektiv är interaktion och samarbete helt avgörande för lärande. Genom att kommunicera 

och samtala utvecklar vi ny kunskap. Det matematiska språket bör utvecklas när eleverna får 

möjligheter att använda det genom matematiska samtal. Den matematiska kunskapen 

föreligger inte tillrättalagd, uppenbar och färdig för inlärning utan kräver ett aktivt deltagande 

i en social process från elevens sida enligt Riesbeck (2008).  Studien riktar sig på att 

observera matematiska samtal genom att lyssna på språkliga interaktioner som förs i 

klassrummet tillsammans med lärare och elever och i grupparbeten där eleverna samtalar med 

varandra. Den matematiska diskursen kan vara abstrakt och obegriplig och därmed har läraren 

en viktig roll i att kunna föra eleven från den vardagliga diskursen till den matematiska 

diskursen, där matematiska samtal kan föras i en gemensam riktning. Studien riktar sig även 

att kunna upptäcka den proximala utvecklingszonen, där eleven håller på att ta till sig och lära 

ny kunskap. 

För att kunna ordna alla samtal för att lättare se olika samtalsmönster, delas dialogen i olika 

sekvenser, beroende dess innehåll. Jag har utgått från Lundgrens (1979) samtalsmodell som 

formulerar allmänna regler för den språkliga interaktionens struktur och som innebär att en 

person i taget har ordet och deltagarna turas om att prata. Dessa grundprinciper kan tillämpas i 

klassrumsundervisningen, enligt följande allmänna regler: 

1. ”Om inte läraren har gett någon ordet, har läraren ordet. 

2. Om läraren ger ordet till A, har A ordet efter läraren. 

3. Läraren har ordet så snart en elev avslutat en mening.” 

(Lundgren, 1979, s. 188) 

Varje sekvens innehåller ett antal olika repliker som kallas för drag. Jag har valt att namnge 

fyra olika typer av drag: 

 STR = Strukturerande yttranden: Undervisning som innehåller olika förklaringar om 

det aktuella matematiska samtalsämnet. 

 FRÅ =Frågor: när läraren eller eleven ställer en fråga som handlar om det som ska 

undervisas/ samtalas. T.ex. Vad är? Hur? 

 SVA = Svar: lärarens eller elevens svar på frågan som ställdes. 
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 REA = språkliga reaktioner: bekräftelser, korta kommentarer om samtalets innehåll, 

som till exempel: Okey! Bra! Jag fattar!   

 

Enligt Löwing (2006) är drag som en replik i en sammanhängande diskussion som behandlar 

en viss situation eller frågeställning. I mitt fall handlar dessa om lärarens och elevernas frågor, 

svar och reaktioner i det matematiska samtalet. I det här sammanhanget har jag möjlighet att 

observera och uttala mig om lotsning, när läraren hjälper eleven att lösa ett matematiskt 

problem utan att låta eleven beskriva sina matematiska tankar själv. 

För att observera och analysera innehållet i samtalen har jag utgått från frågor som handlar om 

samtalens diskurs. Detta innebär att observera vilka olika sammanhang och utvecklingszoner 

som samtalet om matematik producerar och kopplas till. Med andra ord huruvida eleven och 

läraren befinner sig i den gemensamma diskursen eller om de pratar i olika riktningar och 

nivåer, beroende på at den matematiska förståelsen i orden och begreppen.  

  

 

5.1. Urval  

Observationsstudien ägde rum i årskurs 6 på en F- 9 skola i en mellanstor stad i Sverige. Valet 

för skolan var given, eftersom jag genomförde undersökningen på den skolan som jag arbetar.    

Årskurs sex var det mest intressanta valet eftersom jag eventuellt skulle möta några av dessa 

elever på högstadiet under nästkommande termin. Eftersom på denna skola finns det endast en 

årskurs sex blev valet att observera just den klassen given. I klassen finns både svenska elever 

och elever med utländsk bakgrund och därmed ofta ett annat modersmål än svenska. 

Klassen består av 18 elever, 7 pojkar och 11 flickor. De har matematiklektioner på tisdagar kl 

10.00–11.55 och fredagar 8.20- 9.20 och 10.00–11.00 under fredagseftermiddagen 13.50- 

14.30 har eleverna möjlighet till specialundervisning i matematik. Jag har observerat klassen i 

februari och mars 2011 vid fyra lektionstillfällen som även innehöll fyra grupparbetstillfällen. 

Eleverna arbetade med taluppfattning, positionssystem, decimaltal och enhetsomvandling.    

Observationen bestod av två delar. Den ena delen handlade om hur läraren undervisar 

matematik och hur läraren pratar matematik med eleverna och hur eleverna svarar. Den andra 



14 

 

delen handlade om hur eleverna samtalade matematik med varandra när de löste sina 

uppgifter tillsammans i en mindre grupp.   

5.2. Datainsamling 

Först presenterade jag min plan om undersökningen till klassföreståndaren och 

matematikläraren. De var positiva till min undersökning och vi bokade tid för att jag skulle 

presentera mig för klassen. Jag skrev ett presentationsbrev med samtyckestalong som jag 

skickade till samtliga vårdnadshavare och bad om deras tillåtelse att filma enligt 

samtyckeskravet. Jag besökte klassen under en matematiklektion då jag presenterade mig, 

berättade om syftet med undersökningen och hur jag skulle gå till väga. Jag var med klassen 

en lektion för att kunna bekanta mig med dem. Eleverna skulle sedan prata om 

undersökningen med sina föräldrar och jag skulle vänta på deras svar. Sammanlagt 12 av 18 

svarstalonger kom tillbaka till skolan, tre av svaren om tillåtelsen att få filma var nekande. 

Bortfallet blev dock inte något problem, eftersom jag endast observerade elever med tillåtelse 

och som fanns i skolan för dagen. Det har inte heller varit någon betydelse hur eleverna ligger 

kunskapsmässigt i matematiken. Endast ljudet i filmkameran användes, det underlättade min 

koncentration på den verbala kommunikationen. Loggbok för ytterligare noteringar, t.ex. det 

som läraren skrev på tavlan, användes vid lärarens genomgångar. Klassen informerades 

angående detta. 

Ljudet spelades in i klassrummet under lärarens genomgångar och utsagorna noterades även 

delvis i loggboken. Samtalen handlade om ett matematikinnehåll, d.v.s. strategier för att lösa 

en uppgift eller hur man kan tänka och de skedde i början av lektionerna. Gruppsamtalen 

inleddes efter lärarens genomgångar i ett närliggande grupprum, där ljudet spelades in. 

Klassen observerades vid fyra lektionstillfällen och vid fyra gruppsamtal. Ur 

klassrumsobservationerna plockades 18 matematiska samtal ut där läraren hade undervisning 

med sina elever och ur dessa samtal valdes åtta olika sekvenser ut, som analyserades och 

kategoriserades. Ur gruppsamtalen plockades ut tio olika samtal och ur dessa samtal valdes 

sex sekvenser ut som analyserades och kategoriserades. Eftersom lärargenomgångarna var 

mer omfattande än gruppsamtal presenteras flera observationer ur klassrummet. De utvalda 

samtalssekvenser är de samtal som representerar de olika matematiska arbetsområden: 

taluppfattning, positionssystem, decimaltal och enhetsomvandling och belyser samtalens olika 

diskurser, lotsning och den proximala utvecklingszonen.  
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Urvalet var nödvändigt eftersom det insamlade materialet var för omfattande och omöjlig att 

presentera i sin helhet. Endast samtalen med undervisande karaktär är presenterade. Samtalen 

är ordagrant transkriberade från videon till text i datorns Word-program, med stöd av 

loggbokens noteringar och är förvarade på min egen hemmadator med en egen inloggning. 

5.3. Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har framställt fyra allmänna huvudkrav om forskningsetiska aspekter: 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

Enligt informationskravet har jag innan undersökningen presenterat mig själv för lärarna och 

eleverna i klassen och berättat om vad jag kommer att göra. Enligt samtyckeskravet har jag 

frågat eleverna muntligt och målsmän skriftligt för tillåtelse för videoinspelning. Eftersom jag 

inte använder elevernas riktiga namn och inte preciserar skolan är även konfidentialitetskravet 

uppfyllt. Jag har även berättat för både elever och målsmän att jag kommer endast använda 

det insamlade materialet för min undersökning, obehöriga kan inte ta del av det och att jag 

kommer att förstöra materialet efteråt. Därmed blev även nyttjandekravet uppfyllt, enligt 

Stensmo (2002). 

Eftersom endast 10 av 18 elever lämnade in svarstalongen med tillåtelsen att filma, spelade 

jag endast in ljudet när läraren undervisade och när eleverna med tillåtelse grupparbetade. 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet (giltighet) innebär att man undersöker det man verkligen har för avsikt att undersöka 

och inte något annat och att observationen är så korrekt som möjligt och att man kan så långt 

som möjligt undvika felkällor (Hartman, 2004). 

För att validiteten ska vara så hög som möjligt har jag besökt klassen ett antal gånger innan 

observationen gjordes för att bekanta mig med läraren och eleverna och för att bättre få en 

uppfattning om matematiklektionerna. Jag gjorde flera provobservationer då jag dels bara 

lyssnade eller provinspelade samtalen. Både läraren och eleverna kände sig bekväma med min 

närvaro när jag började inspelningarna. 
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För att undvika möjliga felkällor har jag hållit mig inom mina forskningsfrågor och eliminerat 

allt annat som har varit runt omkring eleverna. Observationerna har endast handlat om att 

spela in de matematiska samtalen, vad som sägs när det pratas matematik i klassrummet. 

Vissa delar av observationer har även noterats i loggboken. Jag har inte undersökt 

undervisningens ramar dvs. de fasta ramarna t.ex. läroplaner eller lokala kursplaner. De 

rörliga ramarna som är lärarens planering, har inte heller undersökts eftersom undersökningen 

då hade blivit allt för omfattande.  

Efter att ha spelat in och noterat i loggboken och därefter transkriberat, analyserat, 

kategoriserat och kritiskt granskat undersökningen fyller arbetet kraven på reliabiliteten 

(pålitligheten) i denna undersökning. 

 

6. Resultat 

Resultatet av undersökningen presenteras i två delar, Lärarens undervisning och Grupparbete. 

Lärarens undervisning beskriver lärarens och elevernas språkliga interaktion. I sekvenserna 

kallas alla elever för elev, eftersom det inte var mitt syfte att höra olika elevers utsagor. 

Grupparbete beskriver elevernas gruppsamtal. Jag har observerat två olika elevgrupper som 

jag kallar för grupp 1 med två elever (elev 1 och elev 2) och grupp 2 med fyra elever (elev 1, 

elev 2, elev 3 och elev 4). Dessa grupper blev slumpmässigt valda eftersom endast de elever 

som var i skolan för dagen och elever som hade tillåtelse att delta, kunde ingå i 

observationsgrupperna. 

Samtalen i båda undersökningsdelarna är uppdelade i olika sekvenser beroende på samtalens 

matematiska innehåll, en egen rubrik beskriver varje enskild sekvens. Gemensamt för 

undersökningsgrupperna är att de innehåller fyra olika typer av drag som antingen är elevers 

eller lärarens drag. Sekvenserna analyseras genom att titta på samtalens riktning, dvs. diskurs 

och är indelade under rubrikerna gemensam diskurs samt olika diskurser. 

Med gemensam diskurs menar jag samtal där eleven befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen och där samtalet fördes i samma riktning där eleverna har förståelse för 

matematiska ord och begrepp eftersom läraren använde både de vardagliga och de 

matematiska begreppen eller åskådliggjorde med linjal, tallinjen och laborativt material. Hon 

tog även exempel från vardagen då hon uppmanade eleverna att tänka på pengar eller frågade 
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om de hade sett ett tv-program som handlade om det området som hon ville undervisa om. 

Enligt begreppet den proximala utvecklingszonen får eleverna möjligheter att utveckla nya 

kunskaper och kompetenser i samspel med lärare och andra elever. I detta fall handlar det om 

att eleven håller på att lära sig d.v.s. hitta den rätta redskapen för sitt lärande. 

Med olika diskurser menar jag samtal, då eleven och läraren talar i olika riktningar, Löwing 

(2006) beskriver det som att läraren och eleven talar förbi varandra. Det innebär att man talar 

utifrån olika sammanhang och där orden och begreppen ges olika betydelser. Marton m.fl. 

(1999) skriver att lärare och elever agerar i ett ömsesidigt missförstånd. Eleven saknar det 

matematiska språket orden och begreppen. I denna kategori ingår även lotsning som innebär 

att läraren löser problemen åt eleven och styr eleven till ett rätt svar. 

 

6.1. Lärarens undervisning: Lärare- elev 

Läraren undervisar klassen. Eleverna sitter i olika grupper i klassrummet. Läraren står vid 

tavlan längst fram, framför eleverna och undervisar eleverna kollektivt. Hon skriver på tavlan 

de exemplen som hon tar upp. 

Läraren bestämmer över den språkliga interaktionen och om inte läraren har gett någon ordet, 

har läraren ordet. 

6.1.1. Gemensam diskurs 

Läraren och eleven samtalar mot samma riktning. 

Sekvens 1 Decimaltal med hjälp av tallinjen och exempel av vardagen 

STR: Lärare: I dag är det tisdag och vi har en lektion, sen har vi två lektioner på fredag och en på tisdag nästa 

vecka. På fredag nästa vecka har vi prov på tal i decimalform. 

Jag vill att ni förstår vad decimaltal betyder. 

Läraren skriver och berättar: 

Om det står 3,415 vill jag ta reda på vad det står. Läraren pekar på varje tal för sig.           

1. SVA: Elev 1: Tre heltal  

2. SVA: Elev 2: Fyra tiondelar 

3. SVA: Elev 3: En hundradel 

4. SVA: Elev 4: Fem tusendelar 

5. STR: Lärare: Jag vill att ni förstår hur stort talet är när jag placerar talet på tallinjen. 

6. FRÅ: Lärare: Hur många tal finns det mellan 0 och 1? 

0_______________________________________________________1         
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( Läraren ritar en tallinje på tavlan) 

 

7. STR/FRÅ Lärare: Vi vill undersöka de talen som är mellan hela talen. Hur många finns det? 

8. SVA: Eleverna ropar ut; hundra, tio, miljoner, tjugo, hundra, tusen, alla tal, en miljard, noll till nio, sex, 

alla möjliga! 

9. FRÅ: Lärare: 0 och 0,1 finns det några tal där emellan? 

(Eleverna är mer fundersamma och svarar allt mellan hundra och miljarder.) 

 

10. STR: Lärare: Sanningen är att det inte slutar med talen, de blir bara mindre och mindre, talen tar inte 

slut! 

11. FRÅ: Har ni hört om NANO-teknik? Har ni tittat på TV? Vetenskapens värld? 

(Inga svar av eleverna men de lyssnar.) 

 
12. STR: Lärare: Det är små, små atomer.  

13. FRÅ: Elev: Är det atombomb? 

14. STR: Lärare: Forskarna jobbar med nanoteknik, de mäter hur stort något är till pytte, pytte små saker! 

15. STR: Lärare: Det finns faktiskt oändligt antal tal! 

16. REA: Elev: Jag vet! Det tar aldrig slut!  

 

Läraren använder tallinjen för att konkretisera uppgiften. Hon riktar sig mot begreppen hur 

många och eleverna svarar olika antal, de riktar sig mot samma riktning. Läraren berättar 

exempel om vardagen genom att ställa fågan om de har sett på tv och hört om nanoteknik. Då 

elever tänker på atombomb, riktningen delades åt olika håll och gemensam förståelse för 

begreppen saknades. Läraren riktar sig mot begreppet oändligt antal som eleven översätter till 

att det tar aldrig slut. Antalet drag 15.  

Trots att eleven inte riktigt hänger med lärarens samtal om nanoteknik som är ett exempel från 

en högre matematisk nivå som inte berör elevens vardag, lyckas läraren ändå förmedla 

budskapen om att det finns ett oändligt antal med tal. Därför kan man säga att samtalet 

landade inom samma diskurs och eleverna fick höra om nanoteknik som handlade om ett nytt 

spännande forskningsområde som har presenterats i TV-programmet Vetenskapen värld. 

 

Sekvens 2 Decimaltal med hjälp av laborativt material 

Läraren tar fram laborativt material. Stora kvadratiska plattor som motsvarar hela tal, stavar 

som är tiondelar av plattan och små kvadrater som är en hundradelar av plattan. Hon sätter 

fast dessa bitar på tavlan och flyttar bitarnas plats så att eleverna får se hur man kan skriva 

olika tal beroende hur många stora kvadratiska plattor, stavar och små kvadrater som läggs 

fram. Sedan får frivilliga elever komma fram till tavlan för att skriva ner talen med siffror allt 

eftersom läraren sätter upp olika antal med hela plattor, tiondelsstavar och hundradels bitar. 



19 

 

Läraren skriver på tavlan 1,24 + 0,32= 

1. FRÅ: Lärare: Hur säger vi det här talet:1,24? 

2. SVA: Elev: En heltal och två tiondelar och fyra hundradelar eller  en hel och tjugofyra hundradelar. 

3. REA: Lärare: BRA, VISST! 

4. FRÅ: Lärare: Hur säger vi det här talet: 0.32? 

5. SVA: Elev: Noll hela, tre tiondelar och två hundradelar. 

6. FRÅ: Lärare: Vad är summan när ni adderar, plussar, 1,24 + 0,32 = 

7. SVA: Elev: En tal och fem tiondelar så sex hundradelar! 

8. FRÅ: Lärare: Hur gjorde du? 

9. SVA: Elev: Jag plussade ihop varje del för sig! 

Läraren frågar och eleven svarar växelvis, eleven kan uttala decimaltal på det matematiska 

språket. Läraren använder det abstrakta matematiska ordet addera parallellt med det 

vardagliga ordet plussar. När läraren ställer frågan hur gjorde du? svarar eleven att hon 

plussade varje del för sig! Antalet drag är 9. 

Det laborativa materialet åskådliggör det abstrakta matematiska språket eftersom eleverna får 

se hela plattor som illustrerar hela tal, tiondelsstavar av de hela som illustrerar tiondelar och 

tiondelsbitar av tiondelar som illustrerar hundradelar av den hela plattan. Dessutom får 

eleverna möjligheter att laborera själva. Därmed finns det koppling mellan det konkreta, i 

detta fall plattorna och det abstrakta, d.v.s. decimaltalen. Genom att använda det vardagliga 

och matematiska språket befinner både läraren och eleverna inom samma diskurs. 

Sekvens 3 Enhetsomvandlingar 

1. FRÅ: Lärare: Hur många centimeter går i meter? 

2. SVA: Elev: 100 cm.  

3. STR: Lärare: Det är lika långt som en meter. Läraren visar på linjal. 1cm är en hundradel. 

4. FRÅ: Lärare: Hur många dm går i 1 m? 

5. SVA: Elev: 10st 

6. STR: Lärare: Det betyder att 1dm är en tiondels meter.  Det här är väldigt viktigt! Håll siffrorna på rätt 

plats! 

Läraren åskådliggör uppgiften med hjälp av en linjal. Hon visar längderna meter, centimeter 

och decimeter med linjalen och därmed visar kopplingen mellan det konkreta som är linjalen 

och det abstrakta som är de olika längdenheterna. Samtalet har samma riktning, elev och 

lärare använder samma begrepp, det vill säga att de befinner sin inom samma diskurs. Antalet 

drag är 6. 

 

Sekvens 4 Vilket tal är störst? 

1. STR: Lärare: skriver talen 357, 850 och 357, 86 på tavlan och frågar, vilket tal är störst? Vi börjar titta 

på hundratalet (hon pekar på trean). Hon pekar på talet 5 vad är det? 
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2. SVA: Elev 1: En hel! 

3. REA: Lärare. Tänk! 

4. SVA: Elev 1: Ental, tionhelar… 

5. STR: Lärare: Tiotal. 

6. REA: Elev 1: Tiotal, oh my God! 

7. STR: Lärare: täänk här på pengar, hundralappar, tior, en kronor! 

8. FRÅ: Lärare pekar på talet 8, vilken talsort? 

9. SVA: Elev 2: Ental? Tiontal? Tiondel?! ÄÄÄÄHHHH.  

10. SVA: Elev 3: 357, 86 är störst! 

11. REA: LÄRARE: Visst! 

Läraren vill ha svaret tiotal men elev1 svarar hel, vilket också är ett rätt svar, eftersom det är 

ett helt tal, eleven lyckas tänka till tionhelar (motsvarar tiondelar på andra sidan 

kommatecknet). Han utrycker missnöje av att han uppenbarligen saknar de matematiska orden 

för att kunna ge det rätta svaret. Elev 2 har svårt med begreppen och den rätta positionen och 

även han utrycker missnöje för att inte kunna svara rätt på en gång. Läraren vill att eleven ska 

tänka konkret genom att tänka pengar som kan koppla det abstrakta tänkandet till det 

vardagliga. Här ser man att både läraren och eleverna närmar sig i samma diskurs. Eleverna är 

i den proximala utvecklingszonen, de håller på att lära sig utrycka decimaltal. Läraren väntar 

in svaren.  Antalet drag är11. 

 

6.1.2. Olika diskurser 

Läraren och eleven samtalar mot olika riktningar, lotsning där läraren hjälper eleven förbi 

problemen mot rätt svar förekommer. 

Sekvens 5 Vad är tal i decimalform? 

1. FRÅ: Lärare: Vad är tal i decimalform? 

2. SVA: Elev: Komma! 

3. FRÅ: Lärare: Vad är det för nytta med komma? 

4. SVA: Elev: Det är med delar att göra. 

5. FRÅ: Lärare: Vad är ett helt tal? 

6. FRÅ: Lärare: Säg några hela tal! 
7. SVA: Elever: 100, 1, 100, 5, 10, 3… 

 

Läraren undervisar och skriver på tavlan. 

Läraren riktar sig mot att få veta vad ett decimaltal är. Därmed vill hon att eleven språkligt 

skulle beskriva helheter och delar av helheter, men eleven fokuserar på att säga ett rätt ord och 

riktar sig mot begreppet komma. Här börjar samtalet mot olika riktningar. Eleven vet att 

nyttan med kommatecken är man kan göra delar. På slutet av sekvensen hittar både lärare och 

elever en gemensam riktning men både läraren och eleven har bytt riktnig i samtalet. Frågan 
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vad är decimaltal har inte besvarats. Det gemensamma matematiska språket saknas. Antalet 

drag är 7. 

Sekvens 6 Jämförelse av tal 

1. FRÅ: Lärare: Jag skriver 0,2 som är noll hela och två tiondelar och 0,13 som är nollhela och tretton 

hundradelar  

2. Vilket tal är störst? 

3. SVA: Elev: 0,2 

4. FRÅ: Lärare: Håller alla med? 

5. Det är tyst i klassen… 

6. FRÅ: Lärare: Varför är det så, hur kan du veta? 

7. SVA: Elev: Jag vet bara, kan inte förklara det. 

 

Läraren skriver två decimaltal på tavlan och vill veta vilket tal är störst.  

Eleven kan ge ett rätt svar men kan inte ge någon förklaring på sitt svar. Det matematiska 

språket saknas. Eleven kan uppfatta att talet 0,2 är större än talet 0,13 men kan inte berätta hur 

hon tänkte ut detta svar eftersom hon säger att hon kan inte förklara, hon bara vet. Eleverna är 

vana vid att läraren förklarar. Läraren vill denna gång att eleven ska förklara och därmed ge 

eleven chansen till strukturerande yttranden.  Om läraren hade frågat hur mycket större är 

talet 0.2 än talet 0,13 hade eleven möjligen räknat ut svaret och därefter hamnat i samma 

diskurs. Frågan varför, måste förklaras med flera ord och kräver större verbal kompetens och 

därför hamnar samtalet i olika diskurser. Antalet drag är 7. 

Sekvens 7 Enhetsomvandling 

1. STR: Lärare: Hela tal, hela metrar… t.ex. 3 m, men när man skriver 3 ½ m då har man nytta av komma! 

2. FRÅ: Lärare: Vad är 3 ½ m som decimaltal? 

3. SVA: Elev: Det är 3,5 

4. FRÅ: Lärare: Varför skriver man 5? 

5. SVA: Elev: Det är hälften…det är…5 är hälften av hundra 

6. FRÅ: Lärare: Vad är hundra? 

7. SVA: Elev: Det är hundra centimeter.  3 m5 cm så typ 3,5 

8. STR: Lärare: Det är ju 5 dm! 3 m5 dm (skriver på tavlan). 

9. FRÅ: Lärare: Hur ska vi veta det? Hur blir det 5 cm? 

10. FRÅ: Lärare: Varför 3, 05? 

11. SVA: Lärare: Joo, Det finns ingen decimetertal! 

12. FRÅ: Vad kallas den sista platsen: 3,05 m ? (läraren pekar på talet fem) 
13. SVA: Elev: tiondelar! 

14. FRÅ: Lärare: Till höger om nollan, vad är det för plats? 

15. SVA: Elev: Hundradelsplats! 

16. REA: Lärare: Jaaa! 0 tiondelar 5 hundradelar. 

Läraren vill undervisa sambandet mellan decimaltal 0,5 och bråktalet1/2, genom att fråga 

varför man skriver talet fem när det är decimaltal. Läraren kopplar ihop bråktalen och 

decimaltalen eftersom hon vet att det betyder samma sak. När läraren ställer en varför fråga, 



22 

 

kommer eleven av sig och tappar bort den gemensamma riktningen. Hon får lärarens hjälp att 

komma framåt, förbi problemet som uppstår genom att läraren lotsar eleven fram till rätt svar. 

Eleven vet hur man skriver 3 ½ i decimalform (3.5) men när eleven förklarar att det ska vara 

fem på andra sidan decimaltecknet säger hon att det är hälften av hundra centimeter och 

verkar inte veta vilken enhet kommer efter meter. Läraren rättar centimeter till decimeter och 

fortsätter att fråga hur man skriver så att det blir 5 cm. Eleven svarar. 3.05 men vet inte vad 

den sista platsen kallas innan läraren berättar att den finns höger om nollan! Till slut bekräftar 

d.v.s. läraren läser högt de sista decimaltalen. När problem uppstår lotsar läraren eleven förbi 

dem och bryter ner uppgiften i mindre steg. För att kunna komma till rätt svar. Läraren har en 

diskurs och eleven försöker närma sig den diskursen utan att kunna utrycka sig så som det 

förväntas i lärarens fråga.  Antalet drag 16 . 

Sekvens 8 Addition av decimaltal 

1. STR: Lärare: 4,73 + 2,58 = 6, Vi börjar med hela talen…sex hela tal. 

2. FRÅ: Lärare: Sedan 7, vadå? Svar: Tiondelar och fem tiondelar. Hur många tiondelar sammanlagt? 

3. SVA: Elev: 12 

4. FRÅ: Lärare: Hur mycket är tolv tiondelar? Läraren skriver på tavlan 12/10 det är en hel och två 

tiondelar. Nu går det inte att fortsätta! 

5. FRÅ: Lärare: Vad gör jag nu?... Är ni med?  

6. SVA: Elever: NEJ, säger några.. 

7. STR: Lärare: Det här är jätte, jätte viktigt! 

8. Läraren tar fram det laborativa materialet. 

9. Visar med stavarna: Sju tiondelar och 5 tiondelar till… 

10. FRÅ: Lärare: Vem vill komma till mig och växla, hur växlar ni? 

11. Två elever går fram till tavlan och lägger tio tiondelar på en hel platta. 

12. STR: Lärare: Vi har lagt de lösa tiondelarna på en hel platta som sitter ihop. Nu har vi en hel och 

2 tiondelar över. Tack för hjälpen! 

13. REA: Elev: Nu kommer jag ihåg! 

14. STR: Lärare. När det blir mer än tio tiondelar så växlar jag och skriver 4,73 + 2,58 = 6 + 1,2 

15. REA: Elev: Du kan sudda! 

16. REA: Lärare: Nej, det kan bli flera växlingar! 

17. FRÅ: Lärare: Vad ska vi ta nu? 

18. SVA: Elev: Hundradelar 

19. FRÅ: Lärare: Hur många hundradelar har vi? 

20. SVA: Elev pekar på siffran tre och siffran åtta. 3 + 8 = 11 hundradelar 

21. FRÅ: Lärare: Hur skriver man hundradelar? 

22. SVA: Elev: 0, 11 

23. STR: Lärare: Nu har vi fått sex hela, 1 hel och två tiondelar och en tiondel och en hundradel. 

Lärare skriver på tavlan: 6 + 1,2 + 0,11 = 7, 31. Vi fortsätter talsorterna 6 + 1 en hel och 2 

tiondelar och en tiondel…(läraren pekar på siffrorna). Vi kan skriva 3 tiondelar som är 0,3 

24. REA: Elever ropar; Jag fattar ingenting, Jag fattar… 

25. STR: Lärare: Först heltalen, sedan tiotalen och hundratalen sedan. 

26. REA: Lärare: Verkar bli rörigt… Det är för många moment! 

27. REA: Elever ropar: Nu fattar jag… 

28. STR: Lärare: Vi kan skriva 7+ 0.3 + 0.01 = 7.31, så kanske det blir tydligare! 
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Läraren samtalar och skriver på tavlan. Sekvensen kännetecknas av lotsning men många korta 

drag av läraren. 

För att eleverna ska förstå tiotals övergångar på ett bättre sätt tar läraren fram det laborativa 

materialet för att eleverna ska växla. Trots detta konkreta material visar det sig att eleverna 

har svårt att tänka abstrakt, vissa ropar att de inte fattar och vissa ropar att de fattar. I slutet 

ändrar sig läraren och visar ett annat sätt att tänka och lösa uppgiften, men tiden är begränsad 

och eleverna ska hinna arbeta i sina matteböcker. Eleverna får inte mera instruktionen eller 

frågor om de förstår det andra tänket. Läraren väljer att lotsa fram eleverna till ett svar 

eftersom vissa elever utrycker sig att inte förstå.  Antalet drag 28. 

 

6.2. Grupparbete: Elev–elev 

Eleverna sitter tillsammans runt ett bord och löser arbetsuppgifter tillsammans med varandra. 

En person har ordet vid varje tillfälle och deltagarna turas om att ha ordet. 

 

6.2.1. Gemensam diskurs 

Kännetecknas av att eleverna samtalar i samma diskurs. De har samma riktning i samtalet och 

använder samma matematiska ord och begrepp. 

Enhetsomvandlingar 

Läraren berättar för eleverna hur de ska arbeta med olika enheter. Hon har satt fast 

referenskort på tavlan, för varje enhet. Vikt, längd, volym och tid. Läraren förklarar vidare att 

de ska läsa igenom korten som är uppsatta på tavlan. Dessa kort beskriver olika 

enhetsomvandlingar och fungerar som facit till de kommande gruppuppgifterna. Efter att 

eleverna hade läst igenom korten på tavlan ska de gå till sina grupper och turas om att läsa 

uppgifterna högt för varandra och diskuterade sig fram till ett svar. Grupparbeten med olika 

referenskortpresenteras i sekvenserna 9-13. 

 Sekvens 9 Längdenheter (Grupp 1) 

1. Elev 1: Läser högt uppgifterna från det första kortet: 

2. FRÅ: Elev1: På en meter går det hundra… 

3. SVA: Elev 2: Kilometer på en mil går det 100 minuter, titta på bilden det här är springa 

4. STR: Elev 1: Vadå minuter??? Det finns inga minuter det är meter, meter! 

5. REA: Elev 2: Nej men väntaaa…. 

6. STR: Elev 1 Vet du? På en meter går det hundra centimeter! 
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7. SVA: Elev 2: Jaaaa! 

8. STR: Elev 1: På en meter går det tio decimeter, på en meter går det tusen millimeter. 

9. REA: Elev 2: På en decimeter går det tie meter, vänta, jag skojar, tio centimeter. 

10. STR: Elev 1: En decimeter är tio centimeter och tio decimeter är en meter.  

Elev 1 undervisar med gott självförtroende när elev 2 lyssnar. Elev 2 har missuppfattat 

uppgiften och blandat in minuter, men elev 1 undervisar och förklarar. Elev 1 behärskar 

längdenheterna och elev 2 håller på att lära sig. Samtalet hamnar i samma riktning och 

elev 2 befinner sig inom den proximala utvecklingszonen. Antalet drag 10. 

 

Sekvens 10 Hur bred är handen? (Grupp1) 

1. Elev 2 läser: Handen är…1 decimeter brett. 

2. FRÅ: Elev 1: Decimeter? 

3. REA: Elev 2: Joo-o en decimeter! 

4. REA: Elev 1: Ahaa, just det! 

5. STR: Elev 2: Titta på bilden till vänster, avståndet är…en meter.  (Bilden illustrerar avståndet mellan 

fingertopparna och axeln.) 

6. REA: Elev 2: Fingret är 1 centimeter  

7. REA: Elev 1.  Neeej,  

8. SVA: Elev 2: Joo brett! 

9. REA: Elev 1: Jahaa, brett! 

 

Eleverna samtalar och bekräftar varandras utsagor och är överens om svaren. De behärskar 

ordet brett och kan beräkna avstånd. Därmed befinner de sig inom samma diskurs inom den 

proximala utvecklingszonen. 

 

Sekvens 11 Längd enheter (Grupp1) 

1. STR: Elev 1: Moa hoppar fyra….meter (längd) 

2. REA: Elev 2: Moa hoppar fyra…meter! 

3. STR: Elev 1: Moa hoppar 120…..centimeter (höjd) 

4. REA: Elev 1: Nej, nej, nej, 120 decimeter… 

5. REA: Elev 2: Skrattar… Moa hoppar 120 meter!!! fniss  

6. STR: Elev 1: Nej, en meter och 20 centimeter! 

Eleverna testar olika längenheter, meter, decimeter och centimeter, för att komma fram till det 

rätta svar. Elev 1 undrar om Moa kan hoppa 210 decimeter och elev 2 säger att Moa hoppar 

120 meter, men fnissar samtidigt, därefter säger elev 1 att Moa hoppar 1 meter och 20 

centimeter! Eleverna befinner inom samma diskurs och är tillsammans inom den proximala 

utvecklingszonen. 
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6.2.2. Olika diskurser 

Kännetecknas av att eleverna inte klarar av att samtala i matematik. De pratar i munnen på 

varandra och förbi varandra mot olika riktningar. Även osämja kan uppstå. 

Sekvens 12: Avståndsberäkning (Grupp 2) 

Jag observerar en grupp på fyra tjejer som arbetar med längdenheter. Eftersom de diskuterar 

avstånd är det viktigt att veta att ICA är den närmaste affären och ligger ca 500 m från skolan.  

1. FRÅ: Elev 1: Hur lång är en mil? Är det typ till Ica ?  

2. SVA: Elev 2: Jag tror vad det är, kolla här på en mil går det 10 kilometer. 

3. FRÅ: Elev 1: Vet du hur långt en kilometer är? Hur vet du det? 

4. SVA: Elev 2: Meter är mindre än kilometer och mil! 

5. FRÅ: Elev 1: Mil är typ längre, typ som till Kina. Neeej inte typ till Kina, vi ungdomar bara säger så vi 

menar inte, men hur långt är en mil? 

6. SVA: Elev 3: Typ hundra kilometer hmmm…neeej jag kan inte… 

7. SVA: Elev 1. Mil är ett hundra, hmmm….eller tio kilometer 

8. STR: Elev 2: Mil är tio kilometer! 

Eleverna kan inte gemensamt samtala en av dem ställer frågor som inte blir besvarade. Elev 2 

avslutar genom att strukturera och berättar svaret som de andra ”letar efter”. De har 

svårigheter att göra uppskattningar och rimlighetsbedömningar. Elev 4 deltar inte i samtalen. 

Sekvens 13: Hur bred är handen och hur tjock är nageln?(Grupp 2) 

1. FRÅ: Elev 3: uppgift 7: Handen är 1 bla, bla blaa brett.Nageln är 1 bla bla blaa tjock. 

2. FRÅ: Elev 2: Va, tjock? 

3. REA: Elev 1: Joo tjock! 

4. FRÅ: Elev 3. Läser vidare: Titta på bilden till vänster avståndet är en….. ? 

5. SVA: Elev 2: Det kan inte vara meter, det är själva handen dom menar. 

6. SVA: Elev 3: Joo det är  meter! 

7. REA: Elev 2: Det är ju själva handen dom menar! 

8. SVA: Elev 1:( Förvirring uppstår). Det är ju centimeter, nej, meter. 

9. SVA: Elev2: Det är ju handen, det måste vara centimeter.  
10. SVA: Elev 3: Typ 10, 10, 10… 

11. SVA: Elev 2: Typ centimeter, ett finger kan vara en centimeter? 

12. SVA: Elev 3: Handen kan inte va, nej fingret kan… jag tror decimeter! Brett vad är brett? Så hära (håller 

runt sin egen hand). Det är 1 decimeter brett. Handen är ett decimeter brett. 
13. FRÅ: Elev1: Nästa fråga: Nageln är 1?… tjock! 

14. SVA: Elev2: 1 cm tjock! 

15. REA: Elev 1: Vi tar en centimeter 

Samtliga elever är osäkra vad som menas med handen och funderar vad som menas med 

begreppen tjock och brett. De kan inte verbalt förklara när en av dem frågar: va, tjock? Svaret 

blir endast en bekräftelse på ordet. Ingen förklaring. När en elev frågar: va då brett? kan hon 

själv åskådliggöra detta genom att hon med ena handen håller runt den andra och kommer 

därmed fram till ett svar. 
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Elev fyra deltar inte verbalt denna i samtal. 

 Sekvens 14: Storleksordna decimaltal (Grupp 2) 

Läraren skriver olika decimaltal på tavlan och en elev från varje grupp ska skriva ner dessa tal 

på ett vitt papper. Jag tar med mig en grupp på fyra flickor som ska lösa uppgiften gemensamt 

i ett grupprum. De sätter sig runt ett fyrkantigt bord och jag ställer mig vid sidan och spelar in 

ljudet.  

Tre av de fyra börjar diskutera med varandra och pekar på olika tal på pappret och pratar i 

stort sett samtidigt i munnen på varandra, utan att lyssna på varandra. 

1. STR: Elev 1: Tre är mer än två… sen 50 är mindre än det här… 

2. STR/ FRÅ: Elev 2: Nej, kan jag visa? Sen dom hära, Vad kallas det hära? Asså … 

3. FRÅ: Elev 3: Vad sa vi? 

4. REA: Elev 1: Jag försöker förklara för er! (Irriterat) 

Elev 4. Är tyst och lyssnar… 

Eleverna började med att prata i mun på varandra, tre elever deltog aktivt en av dem var 

väldigt på och överröstade de andra två en av dem sitter tyst. De uttalade inte talen utan läste 

högt vissa delar av talen och kunde inte riktigt enas hur samarbetet skulle fungera. Elev fyra 

deltar inte verbalt i samtalet. 

 

6.3. Resultatsammanfattning 

Resultatet presenteras i två delar, först klassrumsobservation när läraren samtalar matematik 

med eleverna och sedan gruppsamtalen då eleverna samtalar matematik med varandra. Sist 

sammanfattas båda resultaten. 

 

6.3.1. Klassrumsobservation 

Under klassrumsobservationerna kunde jag se ett tydligt samtalsmönster. Det dominerande 

mönstret i lärarens genomgångar var sekvenser som inleddes med lärarens strukturerande 

yttranden d.v.s. undervisning; förklaringar som följde växelvis, lärarens frågor och elevers 

svar och avslutades med reaktion som bekräftade om samtalets innehåll. D.v.s. eleven hade 

förstått eller att läraren bekräftade elevens svar genom att säga: Bra! Okey! Aha! I andra fall 

avslutade läraren sekvensen med strukturerande yttranden för att undervisa vidare för att 

förtydliga sekvensens innehåll. Under vissa sekvenser svarade läraren på sina egna frågor. Det 
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förekom inte sekvenser med elevers frågor. Läraren var den tydliga samtalsledaren som gav 

ordet till eleven. De flesta frågorna från läraren började med orden Vad är? eller Hur många/ 

mycket? Läraren svarade själv på varför- frågorna, eleven svarade att hon inte kunde förklara, 

eller svarade på någonting annat än det som frågades. Skillnaderna mellan lärares och elevens 

drag var att läraren använde generellt flera ord än eleven. 

Jag har plockat fram åtta samtalssekvenser, fyra av dem är inom samma diskurs som visar att 

eleven och läraren pratar i samma riktning och att eleven är på väg att lära sig, i detta fall på 

väg att lära sig matematiska ord och begrepp. detta kallas enligt Vygotskij den proximala 

utvecklingszonen, enligt Dysthe (2001). Ett exempel som representerar samtal inom samma 

diskurs är sekvens 6, då läraren åskådliggör samtalen genom att visa längder med en linjal. 

Hon visar kopplingen mellan det konkreta som är linjalen och det abstrakta som är de olika 

längdenheterna. Samtalet har samma riktning, elev och lärare använder samma begrepp. De 

samtalar inom samma diskurs, det vill säga skapar en gemensam ram som samtalet håller sig 

inom. Även konkretisering med laborativt material hjälpte eleven att förstå det abstrakta, 

sekvens 2 illustrerar detta. 

 

Fyra av 12 sekvenser var inom olika diskurser och saknar det matematiska gemensamma 

språket, orden och begreppen.  Kännetecknas av korta sekvenser som innehöll sju drag. Eller 

långa sekvenser som innehöll 16 och 28 drag. Dessa sekvenser utgår ofta från att läraren vill 

att eleven ska beskriva vad något är och eleven fokuserar på de konkreta begreppen. Eller när 

läraren ställer varför- frågor och vill att eleven ska förklara det hon vet, vilket är betydligt 

svårare än bara svara på frågan vad är? Olika diskurser kan också handla om när läraren vill 

illustrera sambandet mellan bråktal och decimaltal och eleven kan inte koppla ihop dem, eller 

när läraren vill att eleven ska addera decimaltal och väljer en diskurs som blir för abstrakt för 

eleverna. Ett beskrivande exempel är sekvens fem, när läraren vill veta vad tal i decimalform 

är och eleven svarade att det är komma och att nyttan med komman är att det är med delar att 

göra. Eleven kan inte heller svara på frågan vad ett helt tal är. 

 

Två sekvenser kännetecknades av lärarens lotsning med många korta drag som bildade långa 

sekvenser. Läraren använde inte heller konkret material. Eftersom den gemensamma 

diskursen saknades hjälpte lärare eleven förbi problemet som uppstod genom att lösa detta 

med korta ledanden frågor till ett rätt svar. I ett sådant samtal bestämmer läraren åt eleven hur 

man ska tänka och låter inte eleven att själv försöka beskrivs sina matematiska tankar i ord. 
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Därför tror jag också att lotsningen hindrar eleven att tänka matematiskt och därmed träna att 

tala matematik. 

 

Läraren var väldigt konsekvent i sitt matematiska språk. Hon ville att eleverna skulle lära sig 

adekvata matematiska ord och begrepp. Hon rättade alltid till om eleven uttryckte sig slarvigt 

t.ex. talet 0,2 ska uttalas som två tiondelar istället för noll komma två. Därmed får eleven en 

uppfattning om talets storlek istället att bara mekaniskt lära sig läsa talet. 

 

6.3.2. Grupparbete observation 

Under grupparbeten var det svårare att se samtalsmönster än vid klassrumsobservationerna. 

Eleverna var tvungna att leda samtalen själva eftersom organisatören dvs. läraren saknades. 

Det orsakade viss osäkerhet. Jag har valt att presentera sex samtalssekvenser. Hälften av 

sekvenser var inom samma diskurs. Eleverna samtalade mot samma riktning och använde 

matematiska ord och begrepp. I ett av dem hade en elev lärarrollen och undervisade sin 

kamrat som var på väg mot samma riktning inom den proximala utvecklingszonen. 

Detta illustrerar sekvens 9. Elev 1 undervisar med gott självförtroende när elev 2 håller på att 

lära sig längdenheterna.  

Hälften av sekvenser var inom olika diskurser. En elev vill lära sig beräkna avstånd med 

exempel från verkligheten som hon kan relatera till Ica och till Kina. Dessa är hennes 

referensramar. Hon ställer även frågor till andra i gruppen, men får inga svar. En annan elev 

är i rätt diskurs men det verkade som läraren inte lyckades lära ut sitt budskap till de andra 

eftersom hon inte fick några reaktioner till sina påståenden. Det verkar som de inte lyssnar på 

varandra utan de vill bara säga rakt ut det som de tänker.  Eleverna var osäkra på enheter, 

längder och avstånd och därmed det gemensamma matematiska språket saknades. Sekvens 12 

illustrerar detta.  

I ett av fallen blev eleverna riktigt osams angående uppgiften. De var osäkra på sina egen 

kunskaper och även andras kunskaper, de lyssnade och ställde frågor till varandra, men var 

osäkra på vad som egentligen var det rätta i svaret som de skulle komma fram till. Eleverna 

klarade inte av att samtala och samtidigt skriftligt storleksordna decimaltal, de saknade den 

språkliga kompetensen som de hade behövt för att föra det matematiska samtalet som hade 

behövts för att kunna ordna decimaltalen i storleksordning. Exempel är sekvens 14. 
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6.3.3. Sammanfattning resultat 

Det finns en viss svårighet att hitta det gemensamma matematiska språket. När läraren 

samtalar med eleverna måste läraren ha en förförståelse på vad eleven kan, för att kunna prata 

i samma riktning. I denna undersökning fanns det tydliga kopplingar mellan den vardagliga 

och den matematiska diskursen. Läraren använde även parallellt de matematiska begreppen 

och vardagliga begreppen för att förtydliga uppgifterna för eleven. När läraren använde 

exempel från vardagen, t.ex. tv-program, pengar, eller visade med laborativt material eller 

åskådliggjorde uppgiften med en tallinje eller en linjal, blev det mer tydligt för eleven att se 

samband mellan den vardagliga och den matematiska diskursen. Matematiska abstrakta ord 

användes parallellt med vardagliga orden, t.ex. addera, plussa och lägga till. Därmed kunde 

eleven få en direkt koppling mellan det matematiska och det vardagliga språket. Fördelarna 

med att på ovan nämnda sätten åskådliggöra sin undervisning var att eleverna deltog i 

samtalen, svarade på lärarens frågor och kunde utveckla rimliga svar och bekräftade svaren 

med olika reaktioner. 

Ur det sociokulturella perspektivet kunde man tydligt se att samtalen inom den gemensamma 

diskursen fanns inom den proximala utvecklingszonen, där man kunde uppfatta att eleven var 

på väg att lära sig och att ett lärande samtal skedde mellan eleven och läraren. Eleverna fick 

möjligheter att aktivt pröva och utforska ett matematiskt språk. 

När den gemensamma diskursen saknades kunde inte läraren och eleven fullfölja samtalet 

utan de pratade om olika saker eller att eleven saknade orden att förklara. En metod att föra 

sådana samtal vidare är den s.k. lotsningen. Det innebär att läraren hjälper eleven förbi 

hindren, problemen som uppstår mellan lärarens och elevens samtalsriktning. Med hjälp av 

ledande enkla frågor leder läraren eleven mot ett rätt svar. Då är det läraren som egentligen 

löser problemet, inte eleven.  

Det visade sig att grupparbeten kunde vara relativt svåra att genomföra. Eleverna var tvungna 

att klara samtalen utan en given ledare som de var vana med när läraren tilldelade ordet. 

Däremot kunde någon i gruppen agera som en ledare och styra samtalets riktning. Det var 

dock inte givet att det var rätt riktning och det var tydligt att andra i gruppen hade sina egna 

riktningar och den gemensamma diskursen saknades. En av eleverna i grupp två deltog inte i 

samtalen.  
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När grupparbeten var inom samma diskurs innehöll samtalen många reaktioner, bekräftelser 

om det som sades. Ett samtal inom den proximala utvecklingszonen visade tydligt att en elev 

som kunde mer än sin kompis kunde undervisa sin kompis så att han lärde sig. Det fann jag 

intressant, eftersom både den som kunde innan och den som lärde sig upplevde detta positivt 

och de visade lyckan att kunna mötas inom den matematiska diskursen. 

Sammanfattningsvis kan man se att samtalen mellan elev och lärare är väldigt viktiga för att 

så mycket positivt lärande sker inom den proximala utvecklingszonen. Därefter kompletterar 

grupparbeten de lärarledda samtalen och eleverna ges möjligheter att på egen hand pröva det 

gemensamma lärandet genom samtal. Fast de inte alltid befann sig inom samma diskurs var 

grupparbeten nyttiga övningar för att lära sig samtala för att kunna hitta det gemensamma 

matematiska språket. 

 

 7. Diskussion 

Resultatet visar att eleverna samtalar matematik med sin lärare i klassrummet under de 

gemensamma genomgångarna när något nytt ska läras in eller det inlärda ska repeteras. Det 

finns ett tydligt samtalsmönster enligt Lundgren (1979) om hur läraren samtalar med eleverna. 

Läraren har alltid ordet och hon delar ordet till en elev i taget och läraren har alltid ordet när 

eleven har avslutat en mening. I elevernas gruppsamtal var inte de allmänna reglerna givna 

eftersom läraren som samtalsledare saknades. Hälften av de gemensamma matematiska 

samtalen skedde i den gemensamma diskursen och därmed också i den proximala 

utvecklingszonen som jag kopplar till Vygotskijs sociokulturella lärandet, enligt Dysthe 

(2001). När en elev försöker använda det rätta matematiska ordet tiotal och säger tiontal är det 

nästan rätt eftersom han vet att på andra sidan decimaltecknet är det ju tiondel! Egentligen är 

elevens resonemang logiskt. 

Sekvenserna, där både eleven och läraren befinner sig i samma diskurs med ett gemensamt 

matematiskt språk i den proximala utvecklingszonen och den gemensamma riktningen med 

relevanta ord och begrepp, kännetecknades av att vara korta och tydliga med hjälp av 

laborativt material och/eller exempel ur vardagen. Riesbeck (2008) skriver om att det 

vardagliga och det matematiska språket ska mötas genom lärarens förklaringar och t.ex. 

genom att använda diagram och tallinje är det lättare att hålla sig inom matematikens värld 
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istället än i vardagen När eleven befann sig inom den proximala utvecklingszonen kunde 

läraren använda tallinjen och exempel ur vardagen t.ex. tv-program, se sekvens1. 

För att tydliggöra enhetsomvandling från meter till centimeter visualiserar läraren 

längdenheterna samtidigt med en linjal.  

Läraren använde laborativt material när hela tal, tiondelar och hundradelar skulle instrueras 

vid genomgångar. Se sekvens 2. Lundberg och Sterner (2002) skriver om vikten att få arbeta 

muntligt och laborera med åskådligt material. Löwing (2004) säger att en avsikt med 

laborationerna är att eleverna ska kunna pröva och diskutera sig fram till ett resultat, men 

detta kräver att eleverna behärskar förkunskaper och den rätta terminologin inom det området 

som ska behandlas.  Riesbeck (2008) har också upptäckt att elever som arbetar med konkret 

material kan hamna i görandet utan att veta hur de ska prata om det. Under mina 

observationer kunde jag se att när läraren laborerade med plattorna tillsammans med eleverna 

och använde siffrorna parallellt vid genomgången av decimaltal och eleverna fick se ett 

samband mellan de abstrakta matematiska begreppen (decimaltal) och det konkreta laborativa 

materialet. Läraren konkretiserade det abstrakta med hjälp av plattorna och därmed förde 

eleven till den matematiska diskursen. Konkretisering är en väg till abstraktion och för att 

kunna abstrahera måste eleverna veta vad som ska abstraheras enligt Löwing (2006). 

Motsatsen till den gemensamma diskursen fann jag samtal där läraren befann sig i en diskurs 

och eleverna i en annan, då läraren riktade sig mot en riktning och eleverna mot en annan. De 

saknade det gemensamma matematiska språket. Det blev tyst i klassen och eleven sade att hon 

inte kunde förklara. Sekvens 6 illustrerar detta. Eleven vet vilket tal som är störst men kan 

inte förklara varför talet är störst. I dessa lägen är det viktigt att läraren frågar om någon 

annan kan eller att läraren själv förklarar på ett annat sätt eller med hjälp av olika matematiska 

redskap, det som eleven inte kan. Därmed får eleven ett exempel på hur man kan tänka sig att 

förklara. Löwing (2006) skriver att läraren bör ha kännedom hur olika elever brukar tänka och 

därmed kunna ställa frågan på ett annat, mer begripligt sätt. 

Slutsatserna visar att mycket gemensamt lärande sker i klassrummet när eleverna och lärare 

samtalar matematik. Hälften av samtalen är inom samma diskurs där läraren använder ett 

matematiskt abstrakt språk med hjälp av det vardagliga språket och tydliggör sitt matematiska 

språk med olika hjälpmedel så att lärandet inom den proximala utvecklingszonen kan ske. När 

samtalen inte hamnar inom den gemensamma diskursen riktas de åt olika håll och den 

gemensamma förståelsen saknas. Då kan läraren ta hjälp av den s.k. lotsningen som innebär 
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art eleven får följa ett tankemönster som läraren representerar åt eleven och därmed även 

bestämmer för eleven hur man löser det uppstådda matematiska problemet. Med denna metod 

hjälper inte läraren eleven att lära sig utan det är läraren som visar eleven sina kunskaper 

inom det aktuella området. Läraren befinner sig på den abstrakta matematiska nivån och 

eleven försöker följa lärarens tankemönster utan att få tillfällen att tänka själv.  

Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) säger att lärare och elever agerar ofta i ett 

tillstånd av ömsesidigt missförstånd. Löwing (2006) skriver om detta när lärare och eleverna 

talar förbi varandra. Sekvenserna när läraren lotsar eleven till ett rätt svar var långa och med 

många korta drag, då läraren hjälpte eleven förbi problemen som uppstod, mot ett rätt svar. Se 

sekvens 7 enhetsomvandlingar. Under denna sekvens använde läraren inte något konkret 

material och hade därmed svårare att samtala kring talen. I detta fall har läraren 11drag och 

eleven endast fem drag. 

Löwing (2007) och Riesbeck (2008) menar att lotsning inte skapar goda förutsättningar för 

inlärning eftersom eleven då inte behöver lösa några problem själv. Att läraren ändå hamnar i 

lotsningen kan bero på tidspress för att hinna med sin lektionsplanering, och viljan att hjälpa 

till eleven på traven. Denna metod är ett enkelt sätt att lösa uppgiften för stunden men i själva 

verket hindrar lotsningen eleven att själv tänka matematik och därmed hindrar lotsningen 

även möjligheten att lära eleven samtala matematik. Istället för att lotsa eleven måste man 

försöka förklara och konkretisera problemen för att därmed förbättra elevens självkänsla och 

förmåga att samtala matematik.  

Skillnaden mellan den proximala utvecklingszonen och lotsningen är inte helt uppenbar och 

det kan ju finnas en viss relevans att hjälpa eleven över hindren. Detta innebär dock att eleven 

inte får samma möjlighet att utveckla sina egna tankar om lösningsprocedurer. Lotsningen kan 

även bidra till rätt - och feltänkandet. Ahlberg (2001) säger att matematikens uppenbara 

inriktning mot rätt och fel synliggör att vissa kan- medan andra inte kan- och detta påverkar 

elevernas attityder och förhållningssätt till ämnet.  

Eleven kan känna ängslan inför matematiken om det råder ett rätt- och feltänkande som sedan 

också påverkar att eleven vågar inte samtala matematik. Ett exempel är elev 4 som inte deltog 

muntligt i grupparbeten, i sekvens 12 och 13.  
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När jag jämför resultat av lärarledda lektioner och grupparbeten finner jag det intressant att se 

hur eleverna tar över ansvaret över sin kunskapsbildning i grupparbeten. Det visar sig att vara 

svårare att samtala utan en given ledare.  

Eleverna söker sig fram till olika lösningar, men är osäkra på sina egna och andras svar de 

pratar ut men tar inte riktigt vara på andras uppfattningar och resonemang. Om detta skriver 

Sjöberg (2006) att han ser en risk när lågpresterande elever hjälper varandra eftersom det är 

osäkert om eleverna kan låna kunskap av varandra.  Eleven kan ställa frågor till varandra men 

får inga svar. Vid en sekvens saknade gruppen riktning och matematiska begrepp och klarade 

inte av att turas om i samtalet. Vid några andra sekvenser talade de inte samman utan deras 

utsagor spretade åt olika håll. Lotsning förekom inte i gruppsamtalen men en av sekvenserna 

var inom den proximala utvecklingszonen då en elev visste mer och kunde hjälpa kamraten åt 

samma riktning. Gärdenfors (2010) skriver att en elev som har förstått ett samband kan inte 

bara svara på frågor som hämtas direkt ur läromaterialet utan kan använda det i nya typer av 

uppgifter. En elev som har förstått är mycket bättre på att förklara ett kunskapsområde för 

andra. Den som har förstått kan undervisa!  Sekvens 9 från grupparbetet belyser detta.  

Grupparbetens uppenbarliga svårighet är det bristande matematiska språket. Dessa arbeten är 

mindre strukturerade och det finns en risk att de inte leder till det rätta svaret men kan ses som 

försök för eleven att få pröva utrycka sina tankar i matematikens värld och att ta hjälp av 

varandra. I bästa fall befinner de sig inom den proximala utvecklingszonen eller i en 

gemensam diskurs. Men i vilket fall som helst får de ett tillfälle att pröva tänka efter och 

pröva utrycka sig i gruppen och på det sättet träna på att använda det matematiska språket. 

Bland annat de internationella studierna PISA och TIMMS pekar på att svenska elevers 

matematikkunskaper försämras i jämförelse men elevers kunskaper i matematik i andra 

länder. 

Enligt den nya kommande läroplanen Lgr 11 ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga genom bland annat att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om 

beräkningar och slutsatser. Litteraturen som jag har redogjort för talar också om vikten av 

samtala matematik för att kunna utveckla och synliggöra de matematiska orden och 

begreppen. Elevens samtal med läraren och gruppsamtal i matematik är viktiga delar i 

lärandet. Resultatet visar att matematiska samtalen fick ett stort utrymme under 

matematiklektionerna. Samtalen hamnade inte alltid inom samma diskurs och lotsning var 

även en förekommande metod, för att leda samtalet till ett rätt svar. Men läraren var medveten 
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om vikten att samtala matematik, hon använde matematiska ord och begrepp parallellt med de 

vardagliga begreppen på ett adekvat sätt och åskådliggjorde olika decimaltal med laborativt 

material. Lärarledda genomgångar är strukturerade och leder eleven oftast till ett rätt svar. 

Enligt min egen erfarenhet är de gemensamma genomgångarna och gruppsamtalen i 

matematik inte regelbundet förekommande under matematiklektionerna på högstadiet. I stället 

har eleverna sina egna planeringar och arbetar ofta i olika ställen i matematikboken som leder 

till att det blir mer tyst räkning istället. Genom denna studie kan jag konstatera att, för att 

eleverna ska kunna samtala matematik behöver de tala med en lärare som behärskar det 

matematiska språket. Ett utmärkt tillfälle att samtala matematik är i början av lektionen, under 

gemensamma genomgångar.  När eleverna befinner sig inom samma kunskapsområde i 

matematiken kan läraren bättre genomföra matematiska samtal med sin elevgrupp och även 

därefter låta eleverna samtala i mindre grupper. Därmed får eleverna möjligheter att arbeta 

inom det sociokulturella perspektivet där ny kunskap konstrueras genom interaktioner mellan 

läraren och eleverna och eleverna sinsemellan. 

Det är viktigt att läraren kan ta elevens perspektiv, det räcker inte bara att hon själv förstår 

matematik utan hon måste kunna förstå att det finns olika sätt att förstå eftersom eleverna har 

olika erfarenheter och förkunskaper. Med språket måste läraren kunna konkretisera och 

veklighetsanpassa, hitta broar mellan den vardagliga och den matematiska diskursen. 

Språket har en avgörande betydelse för inlärningen. Det behövs en språklig medvetenhet hos 

pedagogerna som undervisar matematik i alla årskurser. När det matematiska språket förs 

regelbundet och medvetet in på lektionerna är språket den röda tråden som går genom hela 

grundskolan. När lärarna medvetandegör den matematiska interaktionen i sin undervisning, 

får eleverna bättre möjligheter att lyckas med matematiken och använda sig av matematiskt 

tänkande för vidare studier och i vardagslivet. 

 

 

7.1. Metoddiskussion 

För att kunna fånga in de matematiska samtalen i klassrummet var valet observation given. 

Genom att endast ta in ljudet, var det enklare att inte falla i frestelsen att tolka det som man 

ser, utan koncentrera sig på de matematiska samtalen. Därför anser jag att undersökningen 

fyller kraven på validitet (Hartman 2004). 



35 

 

Det var det inte heller intressant att intervjua lärare och elever eftersom då hade man inte 

fångat in de faktiska samtalen i kassrummet, utan då hade intervjuerna mer handlat om 

informanternas egna upplevelser och tolkningar utav matematiska samtal, d.v.s. deras 

diskurser om matematik istället för deras diskurser i matematik. 

Om det tidsmässigt hade varit möjligt, hade man kunnat göra en enkätundersökning i form av 

ett test som hade frågor om elevernas kunskaper kring olika matematiska ord och begrepp. 

Detta hade kunnat vara en förstudie och ett underlag för mina observationer. 

I början av provobservationerna var det svårt att vara neutral, eleverna såg mig som en extra 

lärare i klassen och jag såg klassen genom mina lärarglasögon. Detta upptäckte jag dock 

snabbt och tog på mig mina forskarglasögon som innebar att jag medvetet inte agerade som en 

lärare utan var som en neutral observatör i klassrummet. När ljudet transkriberades, föll det 

naturligt in att endast tolka det som sades och inte gå in och analysera det som eventuellt 

sades mellan raderna.  Det var även viktigt att inte analysera lärandet utan endast analysera de 

matematiska samtalen. 

Så här i efterhand märker jag att gruppsamtalen i tjejgruppen borde organiserats bättre genom 

att läraren, som hade kunskap om eleverna, skulle ha styrt grupperna så att det alltid varit 

någon i gruppen som hade mer kunskap än andra. Då hade resultatet säkert blivit annorlunda. 

Det har varit väldigt tidskrävande att transkribera alla samtal och därefter välja ut vissa 

relevanta sekvenser. Genom att dela samtalen i olika sekvenser, beroende på samtalets 

innehåll, kunde jag finna ett mönster som tydliggör samtalens struktur. Jag delade 

samtalssekvenserna i två grupper. Den ena gruppen bestod av samtal som hade en gemensam 

riktning och den andra gruppen, där en gemensam inriktning saknades. Nu, efter att jag är klar 

med mina resultat kan jag konstatera att det har varit krångligt att hålla ihop två olika sorters 

undersökningar, den ena i klassrummet och den andra i elevgruppen. Jag kan dock se att de 

gemensamma matematiska samtalen i klassrummet med läraren är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna utvecklas i att samtala matematik med varandra när de grupparbetar. 

Trots att undersökningen var liten kunde man se likheter med tidigare forskningsresultat.  
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7.1.1 Vidare forskning  

Det har varit särskilt intressant att observera hur elever i årskurs 6 samtalar i matematik, för 

att få kunskap om hur lärarna skulle kunna fortsätta de matematiska samtalen när eleverna går 

vidare till högstadiet. 

Det skulle vara intressant att följa upp denna undersökning av matematiska samtalet om tre år, 

när dessa elever går i årskurs 9 på högstadiet. Då har även den nya läroplanen Lgr 11 hunnit 

påverka lärarnas sätt att undervisa och samtala i ämnet matematik.  
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Bilaga 1 

Hej föräldrar i år 6! 

Jag heter Riitta Johansson och arbetar som specialpedagog, på högstadiet. 

Samtidigt studerar jag ämnet specialpedagogik och läser min sista termin vid universitet i 

Karlstad. Under denna termin ska jag skriva ett examensarbete och har valt att skriva om 

ämnet matematik och undersöka hur eleverna och läraren samtalar matematik i klassrummet. 

Jag kommer att observera klassen under några matematiklektioner och som hjälpmedel skulle 

jag vilja filma en del av lektionen för att lättare kunna ta till mig det som jag ser. Filmen 

skulle jag bara titta på själv i ett rent studiesyfte. Jag har ingen avsikt att visa den för någon 

annan och jag kommer att radera filmen när jag är klar med mitt arbete. 

Jag kommer inte heller skriva om några enstaka elever utan de får vara anonyma, jag är inte 

ute efter några enskilda elevers kunskaper utan vill endast registrera och sedan analysera hur 

elever och lärare pratar matematik. 

Därför öskar jag att ni kan lämna ett skriftligt samtycke om att ni tillåter mig att filma i 

klassen när jag gör min undersökning. 

Jag önskar ert svar senast den 18/2. Lämna tillbaka talongen till klassföreståndare Ann-

Christin. 

Hör gärna av er till mig via mail eller telefon om ni har frågor kring detta! 

Tack för er samverkan! 

Med vänlig hälsning; Riitta Johansson 

riitta.johansson@orebro.se  /tel: 019-21 33 19 

 

 

Jag tillåter att mitt barn_______________ får vara med i filminspelningen                                                  

Jag tillåter inte att mitt barn______________ får vara med i filminspelningen 

 

_______________________________________________________________ 

                                       underskrift 
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