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Förord 
 
 
Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till att vi kunna genomföra detta examensarbete. 
Särskilt vill vi tacka eleverna som ställt upp på denna undersökning och ett stort tack även till 
vår praktikhandledare som gett oss stöd och hjälp på olika sätt. Vidare vill vi rikta ett varmt 
tack till vår vetenskapliga handledare Björn Råberg för all konstruktiv kritik som hjälpt oss 
framåt med arbetet. 
 
Luleå januari 2005 
 
Catharine Jonsson                     Elionora Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om samtal i klassrummet, om och kring 
matematik och olika lösnings strategier kan påverka elevernas tilltro till det egna tänkandet i 
matematik. Vårt undersökningsarbete genomfördes under sex veckor med totalt fem 
undersökningstillfällen. Den metod vi valde att använda oss av var samtal i klassrummet, dels 
eleverna emellan men även med oss som lärare. Detta arbete utfördes med problemlösning 
som utgångspunkt. För att få svar på våra frågor i vår undersökning använde vi oss av 
reflektionsfrågor till eleverna vid undervisningstillfällena och vi observerade även dessa 
tillfällen med hjälp av skattningsskala. I slutet av undersökningsperioden genomförde vi en 
djupintervju med sju elever. Resultatet av vårt arbete visade att några elever upplevde att 
deras självförtroende i matematik hade ökat något under undersökningsperioden. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
När vi läste våran första matematik kurs på universitetet så betonade läraren hur viktigt det är 
att samtala matematik och reflektera matematik med eleverna. Man kan tycka att det är en 
självklarhet, men vi har insett genom att titta på de praktikklasser vi varit i och de rapporter vi 
läst, att den undervisningsformen inte ännu fått sitt genomslag i matematik. Istället arbetar 
man på många håll fortfarande väldigt traditionellt, det vill säga läraren föreläser, eleverna 
lyssnar och sedan arbetar eleverna individuellt i sina egna matematikböcker. Med bakgrund 
av detta så har vi valt att undersöka om samtal i klassrummet, om och kring matematik och 
olika lösningsstrategier påverkar elevernas tilltro till det egna tänkandet i matematik. Med 
samtal menar vi att tillsammans med annan eller andra personer i klassrummet utbyta 
synpunkter, information eller upplysningar som hör till ämnet matematik, och att praktisera 
turtagandet i samtalet. Vidare är vår syn på tilltro att eleverna ska tro på sin egen förmåga och 
sina tankar, men även att de ska känna en trygghet i att framföra dem, dessa egenskaper 
jämställer vi även med självförtroende. Tanken är att de också ska tränas i att lyssna till 
klasskamraternas åsikter för att de tillsammans ska kunna utveckla sitt matematiska tänkande. 
Förhoppningsvis ska eleverna även känna ett engagemang och lust att framföra sina 
resonemang. I boken Dialog, samspel och lärande av Olga Dysthe så beskriver hon samtalet 
som en av människan främsta resurs för att bevara, anpassa och utveckla kunskaper och 
färdigheter. ”Samtalet tillåter människor att dela erfarenheter med varandra.” (s.219) Om man 
sätter samtalet i ett historiskt perspektiv så har förmågan att kommunicera med varandra 
bidragit till en samhällsutveckling i vida perspektiv.  
 
Av de olika forskningsrapporter, författare, filosofer som vi tagit del av så kan vi se att det 
finns en samstämmighet i hur viktigt samtalet är i matematikundervisningen för att eleven 
skall kunna skapa tilltro till det egna tänkandet i matematik.  
 
Teoretiska referensramar 
 
För den moderna pedagogikens och psykologins utveckling har L. Vygotskij spelat en central 
roll, han ansåg att under barnets utveckling etableras sambandet mellan tänkandet och språket. 
Prat och tankar av barn är främst av social natur men efterhand blir språket ett redskap för 
tänkandet. För att utveckla tänkandet är praktisk handling viktigt, här spelar den vuxne en 
central roll genom att bland annat ställa frågor som klargör problem och att ge fråge-
ställningar som innebär en utmaning för barnet. Enligt översättningen av L. Vygotskijs 
Tänkande och Språk (1999) så är tänkandet och språket det mest centrala för medvetandet. 
Dessa är nära förknippade med varandra men inte identiska, han menar att båda är starkt 
beroende av varandra och för att utvecklas behöver individen få träna sitt språk och sitt 
tänkande. Läraren har en viktig roll i att arrangera möten mellan vetenskapliga begrepp och 
elevernas spontana tänkande. Vygotskij säger att varje tanke har en rörelse, ett förlopp, ett 
resultat, man kan med andra ord säga att tanken, när den utför ett arbete eller löser en uppgift, 
eftersträvar att upprätta en relation mellan två förhållanden och att detta kommer att skapa en 
förståelse hos individen. I Individ, skola och samhälle - Pedagogiska texter av John Dewey 
(1980) anser han att den traditionella metoden tvingar barnen att säga saker som bara är 
inlärda och att det är stor skillnad på att ha något att säga och att vara tvungen att säga 
någonting. Vidare menar han att elevernas tankar inte bara skall vara inriktade på studier eller 
inlärning, de skall vara koncentrerade på att göra det som situationen kräver, samtidigt som 
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inlärning blir resultatet. Enligt översättningen av John Deweys Demokrati och utbildning 
(1997) är skolans viktigaste roll att utveckla elevens förmåga till tänkande. Tänkandet skall 
öka elevens handlingskraft, självkännedom och ge en god världsuppfattning. Metoder i 
undervisning måste väljas så att tänkandet utmanas, bland annat kan man arbeta med 
situationer som väcker eftertanke utanför skolan, i det normala livet. Dessa metoder ger inte 
bara eleverna något att lära utan främst något att göra, uppgifterna ska vara av sådant slag att 
de kräver tänkande och medveten observation av samband och då blir tänkandet i sig en 
metod för lärande som utnyttjar och belönar medvetandet. 
 
Tidigare forskning 
 
Här kommer vi att redogöra för forskningsrapporter som behandlar vikten av utrymme för det 
matematiska samtalet i undervisningen. Vi kommer också att visa på hur väl förankrat 
samtalet är, som metod i all undervisning, i vår svenska skolas styrdokument. 
 
Jan Wyndhamn 
Rapporten Matematiska samtal i klassrummet – tvärkulturella studier av Jan Wyndhamn 
(1994) redovisar arbetet i ett projekt vars syfte var att belysa hur lärare och elever 
kommunicerar i matematikundervisningen och hur matematiska instrument presenteras för 
barn. Projektet är i första hand genomfört i Japan och USA men man jämför även med 
svenska elevers resultat. I denna rapporterar man om den japanska skolmodellen, vars 
arbetssätt starkt betonar flera av svenska skolans strävansmål om att lära sig lyssna, diskutera, 
argumentera och pröva antaganden. Man använder där största delen av lektionen till att 
diskutera olika elevlösningar på ett problem. Man placerar elevens tänkande i fokus vid 
planerande och genomförande av lektionen. Eleverna bereds även mer tid till eftertanke och 
elevtänkandet värderas och legitimeras i större utsträckning. Alla förklaringar tas upp till 
behandling, ingen elev avbryts i sitt argumenterande utan tvärtom uppmuntras de att utveckla 
tankegången. Inkorrekta eller mindre eleganta lösningsförslag diskuteras lika länge och med 
samma intresse som korrekta lösningsförslag. Japanska lärare ser uppdykande felsvar som ett 
naturligt inslag i lärandet och menar att alla har något att lära av gjorda fel. Man ser alltså 
även inkorrekta lösningsförslag som en resurs i undervisningen. 
 
Allt detta har ställts i jämförelse mot den traditionella amerikanska undervisningsmodellen 
som bygger på mycket lärarledd föreläsning där fokus sätts på att hitta de ”bestämda och 
entydiga svaren” och det är läraren som avgör om svaret är rätt eller fel. I den japanska 
modellen så är det klassen som avgör om ett svar verkar rimligt eller ett resonemang är 
övertygande.  
 
Vad vi kan se i undersökningen är att japanska elever nådde betydligt högre genomsnittlig 
lösningsfrekvens än västeuropéer och amerikaner vilket styrker vår åsikt om vikten av 
matematiska samtal för att utveckla elevens tilltro till det egna tänkandet i matematik. 
 
Som vi ser på det verkar vår svenska undervisningsmodell ligga någonstans mitt emellan den 
japanska och den amerikanska undervisningsmodellen. Vi tror att vår svenska skola skulle 
vinna på att arbeta mer som den japanska modellen, det vill säga att sätta elevernas tänkande 
och samtalet i fokus och framförallt om man vill försöka uppnå strävansmålen i matematik. 
 
Kommunikation och delaktighet 
I en studie om elevers olikheter i skolan av Ahlberg, Klasson & Nordevall (2002) säger man 
att det inte är ovanligt att vissa elever tidigt upplever svårigheter och matematikängslan och 
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att dessa elever helt kan förlora tilltron till sin egen förmåga och ge upp alla ansträngningar att 
följa med i undervisningen. Förutsättningen för mänskligt deltagande och lärande är 
kommunikation. För att eleven ska få tilltro till sin förmåga och känna nyfikenhet för 
matematik och lust att lära så är valet av de pedagogiska och didaktiska insatserna viktiga. 
Valet av dessa påverkar i stor utsträckning elevernas möjlighet att känna sig delaktiga och att 
tillhöra en gemenskap. 

           
           Kommunikation, delaktighet och lärande är därför sammantvinnade och  
           kan ses som tre aspekter av skolans praktik som måste beaktas samtidigt.        
           Tillsammans utgör de grundbulten i skolans verksamhet och skapar            
           förutsättningar för att eleven ska kunna fullgöra sin skolgång utan att 
           uppleva misslyckanden och tillkortakommanden. (s.29) 

 
Många lärare betonar vikten av att arbeta på ett sådant sätt att man stärker elevernas 
självförtroende. Undervisningen bör utgå från elevernas egna erfarenheter och att den kopplas 
till vardagen bland annat genom problemlösningar och ge yngre elever tillfälle att använda 
konkret material. Man talar även om att matematikundervisningen måste individanpassas i 
större utsträckning än tidigare. Detta kan dock upplevas av en del lärare som svårt att 
genomföra då man menar att det tar för mycket tid och är svårt att organisera i stora grupper.  
 
Tilltrons betydelse för lärandet 
Enligt skolverkets rapport, Nationella kvalitetsgranskningar (2001-2002), Lusten att lära – 
med fokus på matematik, så säger man i enkätstudien att den viktigaste faktorn för lusten att 
lära är tilltron till den egna förmågan. God självtillit tenderar att verka prestationshöjande så 
pass att eleven upplever sig kunna mer än vad den ”objektivt” kan, på samma sätt kan dålig 
självtillit sänka prestationerna hos eleven och känslan av att kunna och klara av. Studien visar 
på att eleverna själva inser kopplingen mellan tron på sig själv, det vill säga ökad självtillit, 
och den egna förmågan och lusten att lära sig matematik.  
 

Elever som har beskrivit en undervisning med gemensamma samtal i matematik som utgår från 
deras tankar, där de är aktiva och där olika lösningsstrategier diskuteras och värderas, har beskrivit 
det som något mycket positivt. På grundval av intervjuerna tycks elever med sådana erfarenheter ha 
ett positivt förhållningssätt till matematik. Enkätstudien visar dock att denna typ av undervisning inte 
är så vanlig. 

  (Skolverkets rapport. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. s.22) 
 

De önskar också lärare som har tilltro till elevernas förmåga att lära sig ämnet, lärare som 
förstår elevens svårigheter och som är bra på att förklara. En viktig faktor som spelar stor roll 
i lärandeprocessen är att läraren talar med eleven istället för till eleven. I de klasser där läraren 
hade väglett med hjälp av dialoger, frågor och varit öppen för alternativa lösningsformer 
resulterade det i elever som var mer engagerade och hade mer lust att lära. Man har även 
erfarit att elever som fått möjlighet att utveckla förmågan att beskriva och reflektera kring 
matematiska lösningar, lättare kommer med relevanta frågor och kommentarer. Elever som 
har tränats i att arbeta på ett sådant sätt visar en större tilltro till sin egen förmåga att lösa 
svårare uppgifter eller att åtminstone försöka lösa dessa. 
 
Rapporten visar också på att det måste finnas ett samspel mellan eleven och läraren där eleven 
blir medveten om sin roll för att skapa ett väl fungerande samarbete i skolan. Där måste också 
eleven själv ta ansvar för detta då läraren inte ensam kan ansvara för att utveckla en god 
undervisningsmiljö. 
 
 



 4

Styrdokument 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) säger att i svenska skolan skall eleven 
mötas av respekt för sin person och sitt arbete. Miljön skall också främja elevens personliga 
trygghet och självkänsla men också bjuda på möjligheter att pröva och utforska och att eleven 
skall få uppleva den glädje det är att få göra framsteg och att få lyckas i sitt arbete. 
 
 
Lpo 94 
Enligt Lpo 94 skall skolan sträva efter att varje elev:                                           

Utvecklar sitt eget sätt att lära 
Utvecklar tillit till sin egen förmåga 
Lär sig att utforska: lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att   
 -formulera och pröva antaganden och lösa problem                                                                                                   
 -reflektera över erfarenheter och  
 -kritiskt granska påståenden och förhållanden. (s.11) 

                      
Strävans mål i matematik 
 

-utveckla 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.   
-utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka,     
  jämföra och värdera lösningar i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.                  
 (Skolverket. 2000/01. Internet) 

 
För att nå upp till Lpo 94 och strävansmålen i matematik så spelar samtalet en central roll i 
undervisningen, utan att använda det som medel så blir det svårt att uppnå de uppsatta målen. 
Om eleverna ska våga diskutera och aktivt delta i undervisningen så förutsätter det att 
eleverna har en god tilltro till det egna tänkandet. Här har skolan en skyldighet att arbeta 
aktivt för att alla elever skall uppnå detta. 
 
Praktikskolans kursplan                              
I kursplanen i matematik för vår praktikskola (bilaga 1) så trycker man på att ge eleverna 
möjlighet att träna sig i problemlösning som också är kopplad till vardagslivet. Deras 
förhoppning är att alla elever skall tycka att ämnet är stimulerande. 
 
Kunskapsmål 
Enligt kursplanen i matematik (Skolverket. 2000/01. Internet) så skall undervisningen inriktas 
mot att eleverna skall tränas i att upptäcka och utvecklas i att se mönster, relationer och 
samband. De skall också resonera och kommunicera, värdera och göra bedömningar och 
upptäcka matematiken i vardagslivet.  
 
I massmedia blir det ofta en livlig debatt när statistik, över hur många elever i olika skolor 
som uppnår betyget godkänt, kommer ut. ”Den livliga diskussionen som ofta uppkommer i 
samband med denna statistiska redovisning behandlar emellertid huvudsakligen att man 
måste nå målen, inte hur man ska uppnå dem” (s.22). Vid utvärdering av skolans arbete 
måste man kritiskt granska om skolans arbetssätt har gynnat elevernas möjlighet att nå målen. 
Här måste läraren vara öppen för att utveckla sina undervisningsmetoder och inte statiskt 
fastna i en och samma undervisningsmodell. En väl använd utvärdering ger också läraren 
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möjlighet att reflektera över sitt arbetssätt och på det sättet öka sin professionalitet. (Ahlberg, 
Klasson & Nordevall, 2002) 
 
 
 
Syfte 
 
 
Att undersöka om samtal i klassrummet, om och kring matematik och olika lösnings strategier 
kan påverka elevernas tilltro till det egna tänkandet i matematik.  
 
 
 
Metod 
 
 
Vi har använt oss utav intervjuer, observationer och reflektionsböcker i undersökningen. Vi 
valde intervjuform beroende på att dialogen ger en möjlighet till tydliggörande följdfrågor. 
Enkäter har vi valt bort då dessa inte ger möjligheter till kompletteringar vilket intervjuerna 
gör, som Patel & Davidson (1998) säger. Våra intervjufrågor har haft en hög 
standardiseringsgrad men varit helt ostrukturerade. Eftersom observationsmetoden ger oss ett 
verktyg att studera beteenden och skeenden i naturliga sammanhang i samma stund som det 
inträffar så kändes det som ett angeläget val. Vid varje tillfälle har vi varit två observatörer 
som rekommenderas enligt Patel & Davidson (1998). Genom att samtala och tänka kring 
olika lösningsstrategier och tolkningssätt av olika uppgifter så vill vi undersöka om det är 
möjligt att förändra elevernas tilltro till det egna tänkandet. 
 
Intervjuerna och reflektionspunkterna testkörde vi i en annan klass våren 2004 för att se om vi 
hade rätt inriktning på frågorna och om vi behövde komplettera dessa. Detta visade sig 
värdefullt då flera av frågeställningarna behövde ändras för att passa vårt syfte. I början av 
undersökningsperioden så genomförde vi en gruppintervju (bilaga 2) med eleverna. Denna var 
tänkt att fungera som en upptakt dvs. att på detta sätt starta en process hos eleverna så att de 
kom in i och började fundera lite på det vi ska arbeta med under undersökningsperioden. Vid 
alla tillfällen som ingick i undersökningen fick eleverna reflektera i sina personliga böcker, 
utifrån givna reflektionspunkter (bilaga 3), över det de gjort under lektionen för att det skulle 
bli en aktivare process hos varje elev och för att försöka fånga deras åsikter och tankar just vid 
undersökningstillfället. Vi observerade eleverna och förde anteckningar under och efter 
lektionstillfällena i matematik och använde skattningsskala (bilaga 4) till detta. Saker som vi 
tittade på för att kunna se en utveckling utifrån vårt syfte var, deltagandet i arbetet, 
engagemang, lusten att ge sig i kast med uppgifterna, hur eleverna ville och vågade samtala 
och komma med förslag till lösningar. Då vi anser att dessa delar är förknippade med 
elevernas tilltro till det egna tänkandet i matematik kändes de väsentliga att iaktta. På grund 
av begränsning i tid så genomfördes djupintervjuerna (bilaga 5), i slutet av 
undersökningsperioden, med sju elever. Dessa sju elever valdes så att spridningen av 
kunskapsnivån i klassen kom att representeras. Vi använde oss av djupintervjuer för att i ett 
samtal med en elev åt gången kunna få fram så fullständiga svar som möjligt. Vår ambition 
vid intervjuerna var att se om eleverna själva upplever att de har utvecklat sin tilltro till sitt 
matematiska tänkande. 
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Försökspersoner 
Studien utfördes i en klass i årskurs 9 i Bodens kommun. Klassen bestod av 18 elever varav 8 
är flickor och 10 är pojkar. 
 
Bortfall 
Vi bedömde risken för bortfall som liten. Vid elevs eventuella frånvaro så hade vi möjlighet 
att genomföra intervjuerna vid ett senare tillfälle. Om elev skulle vara frånvarande under 
större delen av tiden så skulle inte elevens resultat tas med i undersökningen. Klassen kom att 
bestå av 18 elever. Då två elever hade stor frånvaro så har dessa inte tagits med i 
undersökningen. Vår undersökningsgrupp kom att bestå av 16 elever. Vi hade enstaka externa 
bortfall från några lektioner, men eftersom det inte var samma elever som var frånvarande vid 
flera tillfällen så anser vi att det inte hade någon märkbar betydelse för resultatet. Vi anser inte 
heller att vi haft något internt bortfall då vi bedömt att samtliga svar varit av värde för 
undersökningen. 
 
Material 
För att kunna se eller bedöma en eventuell förändring av elevernas tilltro till det egna 
tänkandet i matematik har vi använt oss av gruppintervjuunderlag (bilaga 2), elevernas 
reflektionsunderlag (bilaga 3), vårt reflektionsunderlag med skattningsskala (bilaga 4) och 
djupintervjuunderlag (bilaga 5).   
 
Genomförande av utvecklingsarbetet 
Tidsplan 
VT-04  Skrivande av PM 
VT-04 v.15-23 Skrivande av bakgrund, syfte och metod 
HT-04 v.42-48 Undersökningsarbete i klassen 
HT-04 v.42-53 Sammanställning och bearbetning av material till en rapport 
 
Vi har använt oss av problemlösningsuppgifter från tidsskriften Nämnaren Temas 
(Kängurusidor Internet). Vi tog även uppgifter från elevernas egna böcker (Undvall, Olofsson 
& Forsberg, 2003). 
 
Innan vår praktikperiod började skickade vi ut ett informationsbrev genom 
klassföreståndarens försorg till målsmännen (bilaga 6). Vi startade vårt undersökningsarbete 
med gruppintervjuer. Därefter påbörjade vi klassrumsarbetet (bilaga 7) där vi tillsammans 
med eleverna arbetade med olika problemlösningar. Dessa var kopplade till det område i 
matematik som eleverna räknade på i böckerna då de under hela undersökningsperioden även 
fortsatte att arbeta i böckerna. Vi arbetade med och samtalade om problemlösningar och 
lösningsstrategier med eleverna i små grupper men även enskilt under matematik lektionerna 
en gång per vecka, totalt fem tillfällen. Detta för att eleverna skulle få prova skillnaden mellan 
att bolla tankar och idéer, ibland bara med sig själv och ibland med andra elever och oss som 
lärare. Vi delade in eleverna i grupper i samråd med vår handledare på skolan. På olika sätt så 
uppmuntrade vi eleverna att samtala och fundera över uppgifterna med varandra och med oss. 
Vi betonade att vikten inte låg i att få alla svar rätt utan att de hade en för alla givande 
diskussion, och där alla tilläts vara delaktig. Vi var noga med att inga negativa kommentarer 
kring andras lösningsförslag fick förekomma, varje individs åsikt skulle respekteras. Vi är 
medvetna om att man kan samtala matematik på många olika sätt i klassrumsarbetet. Men vi 
har valt att begränsa vår undersökning till problemlösning i grupp med samtalet i fokus. 
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Resultat 
 
 
Då denna undersökning är av kvalitativ karaktär och vårt syfte var att undersöka om samtal i 
klassrummet, om och kring matematik och olika lösnings strategier kan påverka elevernas 
tilltro till det egna tänkandet i matematik. Så väljer vi att redovisa det resultat som 
framkommit i löpande text. Vi avslutar vårt resultat med en sammanfattning som åskådliggör 
det viktigaste som framkommit. 
 
Gruppintervju 
Avsikten med gruppintervjun (bilaga 2) med eleverna var att denna skulle fungera som en 
upptakt dvs. att på detta sätt starta en process hos eleverna så att de kom in i och började 
fundera lite på det vi ska arbeta med under undersökningsperioden. Av resultatet vid den 
inledande gruppintervjun fick vi en bild av hur eleverna kände och tyckte om ämnet 
matematik. När eleverna hör ordet matematik tänker de på siffror, tal, miniräknare, mattebok, 
ekvationer, diagram, räkna. Noteras kan att ingen elev tänker på eller nämner orden samtal 
eller diskussion. Klassens åsikter om matematik är mycket spridda. En del menar att 
matematik är tråkigt när man inte förstår, att det är jobbigt att bara sitta och räkna i böckerna 
hela tiden. De ser inte heller nödvändigheten med matematik. ”Det är jobbigt med saker man 
aldrig kommer att använda.” Andra tycker det är roligt när man förstår och det går bra, att 
matematik är lätt och rätt så kul. Det visade sig också att deras åsikter om matematik generellt 
speglar hur de själva upplever sig vara i ämnet. Den elev som har åsikten att matematikämnet 
är lätt bedömer sig själv som rätt så bra i matematik, medan den elev som har åsikten att 
matematik är jobbigt och onödigt bedömer sig själv som dålig eller mindre bra. 
 
Elevernas reflektionsunderlag 
Efter varje lektionstillfälle som ingick i undersökningen fick eleverna reflektera i sina 
personliga böcker, utifrån givna reflektionspunkter (bilaga 3), över det de gjort under 
lektionen. Detta för att det skulle bli en aktivare process hos varje elev och för att försöka 
fånga deras åsikter och tankar just vid undersökningstillfället. Det visade sig att när eleverna 
hade haft en bra lektion med goda samtal och de kommit fram till bra lösningar, som de fick 
delge andra och även oss, så upplevde de att dagens arbete varit givande. De upplevde själva 
att de gjort något bra och de visade en tilltro till sin egen insats. Många uttalade också att 
fördelen med att arbeta i grupp var att det var lättare att förstå och lösa uppgiften när man 
hjälptes åt. ”När man tänker högt i grupp kan andra kommentera det man har sagt”, ”Att man 
kan diskutera både lösningen och problemet” 
 
Vi kunde även se att eleverna uttryckte oro över att inte hinna räkna i böckerna och därmed få 
problem att klara proven. Noterbart är att samma oro hade en del föräldrar uttryckt vid samtal 
med vår handledare på skolan. Gruppsammansättningens betydelse visade sig vara stor på så 
sätt att om arbetet i gruppen fungerade bra eller dåligt så påverkade det elevernas omdöme om 
dagens arbete och deras egen insats. Elevernas reflektionsfrågor visar vad eleverna själva 
tänker och känner, vilket illustrerar en del av elevernas syn på tilltron till det egna tänkandet i 
matematik som var vårt syfte. Resultaten av frågorna (bilaga 7 och 8) visar inte på någon 
förändring i elevernas upplevelse av att de blivit starkare eller svagare i matematik under 
undersökningsperioden. Däremot uttrycker nästan hälften av undersökningsgruppen att 
självförtroendet har ökat i någon form under undersökningsperioden ”Det går bättre nu än 
förut, jag förstår mer och så”. Merparten av dessa representeras av elever som själva anser sig 
svaga i matematik och som under lång tid (flera år) ansett sig vara det  
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Observation med hjälp av skattningsskala 
Under och efter lektionstillfällena i matematik observerade vi eleverna och använde 
skattningsskala (bilaga 4) till detta. Saker som vi tittade på för att kunna se en utveckling 
utifrån vårt syfte var, deltagandet i arbetet, engagemang, lusten att ge sig i kast med 
uppgifterna, hur eleverna ville och vågade samtala och komma med förslag till lösningar. Då 
vi anser att dessa delar är förknippade med elevernas tilltro till det egna tänkandet i matematik 
kändes de väsentliga att iaktta. Resultatet redovisas nedan i diagramform och även i löpande 
text. 
 
Förklaring till gradering: 
5. Mycket bra hela tiden  
4. Mycket bra periodvis, mkt stor del av 
    tiden    
3. Bra periodvis, stor del av tiden 
2. Något periodvis  
1. Inte/inget alls 

 
 
 
 

                  Deltagande 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Lektion

Gradering

 
Figur 1. Visar deltagandet i arbetet under lektionen. Elevernas deltagande i lektionsarbetet ökar i takt med att   
              de blir vana vid att samtala i grupp under matematiklektionerna. 

 
 
 

                  Engagemang 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Lektion

Gradering

 
Figur 2. Visar elevernas engagemang i arbetet under lektionen. Engagemanget visar en mycket kraftig ökning                                  
            vid lektionstillfälle 4 då eleverna hade lagt ett matematikprov bakom sig och var avspända och kunde  
              rikta sitt fulla engagemang på vårt undersökningsarbete. 
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                 Lust att ge sig i kast 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Lektion

Gradering

 
 
Figur 3. Visar elevernas lust att starta upp sitt arbete och ta sig an uppgifterna. I början av undersöknings-    
               perioden märktes tydligt ovanan av att arbeta på det här sättet vilket resulterade i att de hade              
              svårt att komma igång med arbetet. Tredje lektionen gjorde vi förändringar i gruppsamman-      
              sättningarna. Nu kommer eleverna snabbare igång med arbetet. 

 
 
 

                  Vilja/våga 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Lektion

Gradering

 
 
Figur 4. Visar hur eleverna vill och vågar samtala vid lektionstillfällena. Förändringar i gruppsamman-  
               sättningarna vid lektion 3 och 4 påverkar eleverna positivt så att de vill och vågar samtala mer i sina          
               grupper.        

 
 
 

                  Framföra sitt resonemang 

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Lektion

Gradering

 
 
Figur 5. Visar i vilken omfattning eleverna framförde sitt resonemang. Här visar resultatet på en positiv ökning  
              då förändringar i grupperna genomfördes vid lektion 3 och 4. Vanan i att framföra sitt resonemang är  
            också en bidragande orsak till den positiva ökningen. 
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Under arbetet på lektionerna har vi skattat grupperna var för sig och sedan har vi räknat ut ett 
snitt i klassen efter varje lektion som vi redovisat i diagram enligt ovan. I början av 
undersökningsperioden märktes tydligt ovanan av att arbeta på det här sättet. Detta resulterade 
i att en del grupper hade mycket svårt att komma igång med arbetet. Det förekom även att 
elever arbetade enskilt i gruppen. Bitvis var det fåordiga resonemang och lite samtal. Andra 
lektionen började eleverna komma igång med samtalen. Det märktes när en elev som gillar att 
resonera och samtala var frånvarande från en grupp då detta visade sig som en sänkning av 
snittresultatet på gruppernas framförande av resonemang. Eleverna uttrycker glädje och ibland 
åtföljs den även av förvåning. ”Vad jag kan!?” Tredje lektionen gjorde vi förändringar i 
gruppsammansättningarna. Nu kommer eleverna snabbare igång med arbetet och har ett 
utförligare resonemang. Flera av eleverna visar spontan glädje över att ha bidragit till bra 
förslag till lösningarna. Eleverna hade mycket funderingar och var oroliga över 
matematikprovet de snart skulle ha. Fjärde lektionen gjorde vi ännu en förändring på så sätt 
att det blev färre elever i en del grupper. Denna lektion infaller efter matematikprovet. 
Eleverna är mycket avspända och uttrycker glädje i arbetet. Nu har eleverna mycket utförliga 
samtal och är mycket engagerade. Femte lektionen var lik den fjärde lektionen i det mesta 
förutom att en grupp genomgående visade ett lågt resultat på alla bedömningspunkter. Detta 
märks genom att snittet i klassen sänktes den här gången och detta åskådliggörs även i 
diagrammen. 
 
Intervjuer 
Djupintervjuer använde vi oss av för att i ett samtal med en elev åt gången kunna få fram så 
fullständiga svar som möjligt. Vår ambition vid intervjuerna var att se om eleverna själva 
upplever att deras tilltro till det egna tänkandet i matematik har påverkats. I dessa avslutande 
intervjuer visade det sig vara en generell uppfattning bland eleverna att problemlösning är bra 
och att man lär sig av samarbete med andra. Dessutom ser många det som en omväxling och 
att det blir roligt jämfört med att bara arbeta i matematikboken. Problemlösning ger ett bättre 
sammanhang än uppgifterna i boken. En del elever finner svårigheter att arbeta i grupp och 
föredrar därför att arbeta enskilt. Ibland upplevdes det som stressande att ta tid till detta från 
arbetet i boken, då eleverna var rädd att inte hinna räkna tillräckligt långt. Eleverna ser inga 
problem med att våga och vilja föreslå lösningar. Men däremot så tyckte en del att det var 
svårt att prata matematik för det hade inte hänt så ofta förut, medan andra tyckte det var 
lättare att prata matematik än att räkna i böckerna. ”Att prata matematik har varit bra men det 
är ett ovant arbetssätt men man blir bättre och bättre” Några elever framförde problemet med 
att orka arbeta på lektionerna, att de var så skoltrötta att det gick ut över arbetet i skolan. Vi 
bad dem beskriva vad det innebär att vara bra på matematik och hur de upplever sig själva 
vara. Att vara bra på matematik beskrevs som att förstå olika tal, räknesätt, se samband och 
förstå vad man gör. Själva upplevde de sig vara allt från hyfsat bra till rent dålig. ”Det 
pendlar, beror på hur det går på bland annat prov.” Samtalet och diskussionen i matematik 
påverkar självförtroendet både positivt och negativt beroende på om omgivningen är 
uppmuntrande eller nedvärderande. ”Känns bra att säga sina förslag och att alla lyssnar.” På 
frågan om deras egen säkerhet/självförtroende (tilltro) påverkats under perioden svarade de: 
 

Egentligen inte, har bra självförtroende sedan tidigare 
Upplever ingen skillnad 
Ser ingen påverkan 
Kanske, lite positivt 
Tar mig mer tid att titta på problemlösning 
Känns bättre när det går bra, känns inte sämre än förut 
Märker ingen skillnad 
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Sammanfattning 
Resultaten visar att elevernas åsikter om matematik ofta speglar hur de själva upplever sig 
vara i ämnet. Detta medförde att när eleverna hade haft en bra lektion med goda samtal och 
kunnat bidra till lösningar, som de fick delge andra och även oss, så upplevde de att dagens 
arbete varit givande, och de uttryckte tilltro till sin egen förmåga i matematik. Yttre oro som 
till exempel förekomsten av prov var något som kunde påverka en del elevers koncentration 
och prestation i annat arbete negativt. Resultaten visar på att eleverna oftast upplever detta 
arbetssätt som positivt och omväxlande men är ovana vid formen att samtala matematik. 
Eleverna anser att de kan och vågar komma med förslag till lösningar. Att självförtroendet 
påverkas beroende på andras respons vid samtalen är de i sina svar eniga om. Några elever 
upplever en mycket liten, positiv påverkan av självförtroendet/tilltron medan andra inte 
upplever någon skillnad alls. 
 
 
 
Diskussion 
 
 
Giltighet 
Vårt syfte var att undersöka om samtal i klassrummet, om och kring matematik och olika 
lösningsstrategier kan påverka elevernas tilltro till det egna tänkandet i matematik. För att få 
en god validitet har vi använt oss utav intervjuer, reflektionsfrågor till eleverna samt 
observationer med hjälp av skattningsskala. Vi upplever att detta har gett oss en 
förhållandevis god bredd och ett djup i undersökningen. Genom det här arbetssättet så anser vi 
att vi fått svar på det vi ville undersöka. Svårigheterna har legat i att formulera giltiga frågor 
till vårt syfte och att tiden har varit mycket begränsad i så väl antal tillfällen under perioden 
som längden på perioden. Vi har ansträngt oss med att redovisa resultaten objektivt. Men då 
undersökningen har en kvalitativ karaktär så kan det finnas en risk för att vi inte helt igenom 
har lyckats med detta. 
 
Tillförlitlighet 
I våran undersökning har vi använt oss av tre olika sätt, intervjuer, reflektionsfrågor till 
eleverna och observation av eleverna under undersökningstillfällena. Detta har redovisats med 
hjälp av en skattningsskala, därför anser vi att vår undersökning är relativt tillförlitlig. 
 
Observationerna som utförts under lektionstillfällena och redovisats med hjälp av en 
skattningsskala anser vi ha tämligen god reliabilitet genom att vi i förväg bestämt vilka delar 
vi ska iaktta och bedöma. För att kontrollera reliabiliteten har vi dessutom vid varje tillfälle 
varit två observatörer som rekommenderas enligt Patel & Davidson (1998). En möjlig nackdel 
i våra observationer är att vi stundvis har varit deltagande observatörer vilket kan ha påverkat 
gruppens naturliga beteende. 
 
Reflektionsfrågorna till eleverna har haft hög standardiseringsgrad då alla elever fått samma 
frågor och i samma ordning, men de har varit helt ostrukturerade och lämnat maximalt 
utrymme för eleverna att svara inom, som Patel & Davidson (1998) säger. En eventuell 
negativ påverkan på resultatet kan vara att några elever ibland varit alltför trötta för att ge 
utförliga svar. Men samtidigt så är även den vetskapen av betydelse för undersökningen, då 
det är så vissa dagar ser ut för en del elever 
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Intervjuns och intervjufrågornas utformning har vi bearbetat och fått fram genom att testa 
dessa i en försöksgrupp ett halvår innan själva undersökningsperioden. Intervjuerna har en 
hög grad av standardisering då vi ställt likalydande frågor i samma ordning till varje 
intervjuperson, men även här som i reflektionsfrågorna, har frågorna varit ostrukturerade. För 
att undvika en eventuell intervjuareffekt som skulle kunna uppstå vid så väl intervjuerna som 
tillfällena med reflektionsfrågorna har vi betonat att eleverna ska svara så ärligt de kan utifrån 
vad de själva tycker och anser och inte vad de eventuellt tror att vi skulle vilja ha för svar. När 
vi har sett på svaren så tror vi att de flesta svarat helt ärligt. Även enskilda intervjuer 
genomfördes för att svaren inte skulle kunna påverkas av någon annan elev. 
 
Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att undersöka om samtal i klassrummet, om och kring matematik och olika 
lösnings strategier kan påverka elevens tilltro till det egna tänkandet i matematik. Vårt resultat 
visar att en del elever tycker sig ha påverkats positivt av att arbeta med samtalet i fokus under 
matematiklektionerna, under den tid vi har bedrivit undersökningen. Däremot är vi 
tveksamma till att detta arbete gett något varaktigt resultat. Då denna arbetsform med samtalet 
i fokus är ovan för många av eleverna ser vi att bristen på tid begränsat arbetets utveckling 
och resultat. Det resultat vi fått fram visar på en liten förändring hos nästan hälften av elever 
medan resterande elever inte har upplevt någon märkbar förändring under denna 
undersökningsperiod. Att resultatet av reflektionsfrågorna visade att eleverna uttrycker ett 
ökat självförtroende tyder på att samtalet som arbetsform är gynnsam. Vi tror också att när 
eleverna får skriva ned sina reflektioner i direkt anslutning till lektionen så är det lättare för 
dem att förmedla den känslan de just då har upplevt. Har lektionen varit positiv och de 
upplever sig ha lyckats med lösningarna så är det den känslan de kommer ihåg och skriver 
ned. Framför allt har vi upplevt det tydligt hos de elever som annars anser sig vara svaga eller 
måttliga i matematik. Detta är elever som i många år ansett sig vara svag i matematik och 
tidvis haft svårigheter att följa med i undervisningen. I studien om kommunikation och 
delaktighet av Ahlberg, Klasson & Nordevall (2002) betonar man vikten av 
kommunikationen, för lärandet och för att eleven skall kunna utveckla en tilltro till sin egen 
förmåga.  
 
Skattningsskalan återger vad vi har uppfattat vid undersökningstillfällena, och även här kan vi 
konstatera att eleverna inte var vana vid att samtala matematik under lektionerna. Det visade 
sig att mer träning i denna arbetsform ökade elevernas vilja och förmåga att samtala, uttrycka 
sig och förklara. Förändringar i gruppsammansättningarna hade också en kraftig påverkan på 
resultatet, tryggheten och känslan av att vara på samma nivå kunskapsmässigt tolkar vi som 
viktiga faktorer till detta. Vi tror att ytterligare en påverkan på resultaten vid undersökningen 
var förekomsten av prov. Veckan innan eleverna skulle skriva ett matematikprov så visade 
flera elever oro över detta och ansåg sig inte ha tid till arbete med problemlösning. Skillnaden 
vid undersökningen före och efter provtillfället var påtaglig, detta visade sig genom att 
eleverna hade mycket stort engagemang och var mycket aktiva och som vi tolkade det var de 
avspända och lättade. Det i sin tur ledde till att resultatet blev mycket bra vid detta 
undersökningstillfälle.  
 
Intervjuerna genomfördes som planerat efter undersökningsperiodens slut. Många faktorer har 
påverkat resultatet men en stor faktor har varit ovanan att arbeta på detta sätt med samtalet i 
fokus. För att befästa en känsla av förändrad tilltro till det egna tänkandet i matematik så är vi 
övertygade om att man ständigt måste bedriva den här formen av undervisning i matematik 
och se det som ett naturligt inslag.  
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Eleverna anser att samtalet i gruppen och responsen från övriga deltagare påverkar 
självförtroendet och detta säger även skolverkets rapport, Lusten att lära - med fokus på 
matematik (2001-2002) vilket vi ser som en bekräftelse på vår undervisningsform. 
 
Vi har upplevt att det är svårt att genomföra ett utvecklingsarbete i en niondeklass, detta 
beroende på att många elever är väldigt fokuserade på betyg och ser arbetet i matematikboken 
som det viktigaste medlet för att uppnå bra resultat. Eleverna upplever också en stress över att 
ta tid från den traditionella undervisningen (att räkna i matematikboken) till annan form av 
undervisning. Men trots detta så känner vi att vi fått god respons på vår undervisningsform 
och tycker oss även ha sett en utveckling hos flera elever. Den kunskap vi erhållit genom 
denna undersökning, och som även styrks av annan forskning, gör oss övertygad om att redan 
från de första skolåren måste samtalet i matematik ha en permanent plats i undervisningen. 
Detta ser vi som en nödvändighet om vi ska kunna nå så många elever som möjligt och ge 
dem en tilltro till sitt eget tänkande i matematik. 
 
Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att se om en fortsättning av detta arbetssätt över en längre tid skulle 
kunna påverka elevernas självtillit ytterligare. Eller att få bedriva detta utvecklingsarbete med 
barn med start redan i förskolan för att sedan fortsätta under hela grundskoletiden och se vilka 
resultat man då kan uppnå. 
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Bilaga 1 
Praktikskolans kursplan 

 
 

Matematik. 
 
 
Kursplanen i matematik för grundskolan har utformats på ett sådant sätt, att upptagna mål 
anger den minimikurs som alla elever bör tillägna sig.  
 
Ämnets syfte: 
På våra skolor vill vi se matematiken som ett ämne som kan ge våra elever ökad möjlighet att 
klara problemlösning av matematisk karaktär i vardagslivet, samt grundlägga matematiskt 
tänkande, som de kan utveckla under resten av livet.  
 
Vi vill att eleverna ska inse att de redan vid skolstarten har kunskaper inom matematiken, som 
de kan bygga vidare på.  
 
Vår förhoppning är att både flickor och pojkar skall tycka att ämnet är stimulerande och att de 
lär sig använda dagens hjälpmedel, som miniräknare och datorer. 
 
Vi vill även att eleverna ska känna till något om matematikämnets historiska utveckling och 
förstå att räknemetoder och hjälpmedel ständigt förändras. Matematikkunskaperna är till hjälp 
i många ämnen och kan praktiseras i t.ex. slöjd, hemkunskap, musik, samhällskunskap, 
ekonomiska och naturvetenskapliga ämnen. 
 
Vi vill att eleverna ska ha möjlighet att lära sig matematik i sin egen takt och att de som har 
speciell fallenhet och intresse för matematik ska ha möjlighet att ägna sitt fria val till 
matematik.  
 
Huvud- och överslagsräkning bör tränas, men även svenska språket ingår som lästräning i 
matematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Gruppintervjuunderlag                                  
 
 
  1. Vad tänker ni på när ni hör ordet matematik? 
  2. Vad tycker ni om matematik – varför? 
  3. Var/hur använder ni matematik? 
 
  4. När kan det vara bra att prata matematik? 
  5. På vilka olika sätt kan man få fram lösningar till matematikproblem? 
  6. Kan ni hitta egna lösningar på matematikproblem och vågar ni föreslå dem till andra? 
  7. Om ni har löst en uppgift – kan ni förklara hur ni tänkt då? 
  8. Vem hjälper er om ni inte förstår? 
 
  9. Ett förslag till en lösning som inte är helt korrekt - kan den användas till något? 
10. Om ni ska lösa en uppgift, väljer ni att göra det i grupp eller enskilt – varför? 
11. Påverkas självförtroendet av att få diskutera sitt lösningsförslag med andra? 
      På vilket sätt? 
12. Vad innebär det att vara bra på matematik? 
      Hur tycker ni att ni är själva i matematik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Elevernas reflektionsunderlag 
 
 
1. Hur skall man göra för att alla skall kunna bidra till   
    olika lösningsförslag? 
 
2. Vad är din styrka i matte? 
 
3. Tänker du ut lösningar på eget sätt eller hur gör du? 
 
4. Hur påverkas ditt eget tänkande av att höra andras  
    lösningsförslag? 
 
5. Vad är skillnaden mellan att tänka ut en lösning 
     själv och att tänka högt i grupp? 
 
6. Har matten gått bra idag? På vilket sätt? 
 
7. Hur är ditt självförtroende i matte? Beskriv.  
  
 
De fick alla frågor första och sista undersökningstillfället. 
Fråga 1,4 och 6 fick de varje undersökningstillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
Vårat reflektionsunderlag med skattningsskala 
 
 

• Deltagande i lektionsarbetet. 
 
• Engagemang. 

 
• Lust att ge sig i kast. 
 
• Våga/vilja samtala vid problemlösning och redovisning. 

 
• Framförde eleverna sitt resonemang/tänk. 

 
Skattningsskala 
Datum: 
 
 
Grupp Deltagande Engagemang Lust att ge 

sig i kast 
 

Vilja/våga 
samtala 

Framförde sitt 
resonemang 

Kommentar 

 
A 
 

      

 
B 
 

      

 
C 
 

      

 
D 
 

      

 
E 
 

      

 
F 
 

      

 
 
Förklaring till gradering: 
1. Inte/inget alls 
2. Något periodvis (dock ej hela tiden) 
3. Bra periodvis, stor del av tiden (”gör det dom ska”, försöker få en lösning, utför uppgiften,         
    koncentrerad mest hela tiden) 
4. Mycket bra periodvis, mkt stor del av tiden  
5. Mycket bra hela tiden (arbetar aktivt och koncentrerat hela tiden) 



Bilaga 5 
Djupintervjuunderlag                                  
 
 
  1. Vad tycker du om detta arbetssätt  - Problemlösning i grupp/enskilt med diskussioner? 
  2. Har din åsikt om matematik påverkats efter den här arbetsperioden – Hur? 
  3. Hur har du upplevt att det var att prata matematik under problemlösningstillfällena?  
  4. Har du hittat egna lösningar på matematikproblem och har du vågat föreslå dem till andra? 
  5. Har du kunnat hitta/lära dig fler lösningssätt till matematikproblem av dina klasskamrater? 
  6. Vågar du/kan du använda dem? 
  7. När du har löst en uppgift, kan du förklara hur du tänkt då? 
  8. När det kommit fram ett förslag till en lösning som inte varit helt korrekt - har den  
      kunnat användas till något – har du lärt dig något av det? 
  9. Om du ska lösa en uppgift, väljer du att göra det i grupp eller enskilt – varför? 
10. Vad innebär det att vara bra på matematik? 
      Hur tycker du att du själv är i matematik? 
11. Påverkas självförtroendet av att få diskutera sitt lösningsförslag med andra? 
      På vilket sätt? 
12. Vilket sätt att jobba på känns bäst för dig? Varför? 
13. Har din egen säkerhet/självförtroende påverkats under perioden – Hur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 
Hej elever och målmän! 
 
 
Vi är två lärarstuderande vid Luleå tekniska universitet som ska göra vår slutpraktik under 
vecka 42-49 med x som vår handledare i klass 9:x och 9:x. 
 
Under vår praktikperiod kommer vi att arbeta med vårt examensarbete som heter: Dialogens 
betydelse i matematik. 
Det innebär att vi i samband med detta kommer att genomföra intervjuer och arbetsuppgifter 
med eleverna i matematik, så väl enskilt som i grupp. Vårat arbete kommer att följa elevernas 
ordinarie matematikplanering och materialet kommer sedan att utgöra arbetsunderlaget till 
vårt examensarbete.  
 
Intervjuerna kommer inte att märkas med elevernas namn och vi omfattas av skolans 
tystnadsplikt.  
 
Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Elionora Larsson & Catharine Jonsson 
 
 
 
 
Catharine Jonsson tele: x 
Elionora Larsson tele: x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 7 
Lektionsplanering 
 
 
Lektionstid 50 minuter. 
5 minuter: Gruppindelning. 
10 minuter: Eleverna arbetar med enskild uppgift och samtalar sedan om denna i gruppen.  
20 minuter: Gruppuppgifter delas ut och arbetet med dessa pågår större delen av lektionen. 
10 minuter: Grupperna delger oss, alternativt hela klassen, sina tankar och lösningar. 
5 minuter: Eleverna besvarar skriftligt våra reflektionsfrågor i böckerna. 
Klassrumsarbetet observeras av oss och vi finns med hela tiden som ”bollplank”. 
 
 
Klassrumsarbetet 
Vi började lektionen med att dela in eleverna i grupperna. Därefter fick de en enskild uppgift 
var att arbeta med och försöka lösa. Efter några minuter fick eleverna samtala kring uppgiften 
i gruppen de var placerade i och redogöra för hur de hade tänkt medan vi gick runt och 
lyssnade. Sedan fick varje grupp några uppgifter som de skulle lösa gemensamt. I den takt de 
var klara med uppgifterna så delgav de oss vad de kommit fram till och hur de hade tänkt. Vi 
varierade detta med att ibland samtala i helklass kring gruppuppgifterna. Hela tiden gick vi 
runt och observerade vad som skedde och noterade detta i vår skattningsskala. Eleverna fick 
avsluta lektionen med att besvara reflektionsfrågorna i sina egna personliga böcker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 8 
Vad är din styrka i matte? 
 
 
 
Elevernas svar 
Vid första tillfället:                                                     Vid sista tillfället: 
”Är nog division och multiplikation”                           ”Division och multiplikation”                            
”Snabbtänkt, lätt att lära sig olika räkneutföringar”     ”Lätt att förstå, snabbtänkt i huvudet” 
”Är aktiv och funderar”                                                ”Ger ej upp”                                 
”Har jag någon? Tänker mycket praktiskt”                  ”Praktiskt tänkande” 
”Ganska jämn”                                                              ”Jobbar hyfsat snabbt och är ganska      
                                                                                        jämn”                             
”Kan ganska mycket om matte men jobbar sakta”       ”Jag har ganska lätt i matte ibland” 
”Är ganska bra på allt men vissa saker är svårare        ”Det mesta tror jag” 
  än andra”                 
”Att jag räknar snabbt och lär mig saker fort”              ”Räknar ganska snabbt” 
”Plus och minus”                                                           ”Ingen speciell” 
”Bråk och procent”                                                        ”Jag är envis” 
”Är svag, bäst på plus och minus”                                ”Är så trött” 
”Bråk och procent”                                                        ”Typ samma sak” 
”Problemlösning och att komma ihåg saker”                 ”Problemlösning och komma ihåg   
                                                                                          saker” 
”Att räkna plus och minus, men jag vill också               ”Är inte så bra” 
  lära mig lite grann” 
”Deciliter, liter mm och bråk”                                        ”Bråk, procent, milliliter, deciliter  
                                                                                          mm” 
”Är nog multiplikation, division och addition”              ”Multiplikation, division och addition”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 9 
Hur är ditt självförtroende i matte? Beskriv. 
 
 
 
Elevernas svar 
Vid första tillfället:                                                        Vid sista tillfället: 
”Så där, känner ibland att jag inte kan utan att                ”Så där, bättre än förut” 
 jag ens försökt”                                                                          
”Bra?”                                                                              ”Bra?” 
”Det är ganska bra”                                                          ”Det blir bättre och bättre” 
”Starkt, jag vet att jag kan räkna ut alla problem             ”Bra, jag vet att jag kan förstå” 
  bara jag har räknesättet” 
”Jag försöker lita på mig själv och tro på mina                ”Det blir bättre för varje gång” 
  lösningar” 
”Olika dag till dag, kan ha lite svårt ibland ”                   ”Dåligt, vet inte riktigt” 
”Bra, det mesta går bra, annars kan jag be om hjälp”      ”Det är bra, jag känner att jag hänger                   
                                                                                            med bra, har inte haft några större   
                                                                                            problem”       
”Så där, ganska bra”                                                         ”Jo, bra, jobbar bara lite sakta men är  
                                                                                            ändå hyfsat bra” 
”Mitt självförtroende är bra så länge jag har bra betyg”  ”Det är bra” 
”Bra. Jag vågar räkna och fråga om hjälp när                  ”Bra, jag kan räkna ordentligt och  
  jag behöver”                                                                     vågar fråga om hjälp ”                                                
”Jag har inte så bra självförtroende i matte för jag är       ”Inte bra inte dåligt” 
  inte bra på det” 
”Det är ganska dåligt”                                                       ”Dåligt” 
”Väldigt svagt tyvärr”                                                       ”Dålig men det beror på vad det   
                                                                                            gäller” 
”Olika beroende på om det är lätt eller svårt”                   ”Ibland bra ibland sämre” 
”Lite så där, ibland bättre ibland sämre, 
  oftast mitt emellan”                                                          ”Ja, så där” 
”Det är olika, ibland bra ibland dåligt”                              ”Det går bättre nu än förut, jag   
                                                                                             förstår mer och så” 
 




