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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på hur lärare medvetet arbetar för att 
utveckla och stärka elevernas kommunikativa förmåga inom matematiken och vilka hinder 
som kan föreligga. Forskning betonar samtalets betydelse för att utveckla en bra förståelse i 
matematikämnet. 
 
Med kommunikativ förmåga menar vi hur eleverna språkligt talar och uttrycker sig i det 
matematiska språket. Vi har genomfört kvalitativa djupintervjuer med fyra lärare som 
undervisar i klasserna 1-6.  Vi använde öppna frågor av lågt strukturerad art utan fasta 
svarsalternativ. 
 
Vi kunde efter undersökningen dra följande slutsatser:  
 

• Pedagogerna är väl medvetna om språkets vikt i matematiken. 
• Lärarna har de kunskaper, den önskan och de idéer som krävs för att arbeta på ett 

lärorikt och inspirerande sätt. 
• Ingen av de intervjuade nämnde att de vid sin matematikundervisning utgick från 

styrdokument eller vetenskapliga teorier, vilket gör att vi ifrågasätter i vilken grad de 
var medvetna om samtalets betydelse. 

• Lärarna varierar sig i hur de arbetar med matematiken och med dess språk.  
• Tre av lärarna arbetar idag inte med samtalet i den utsträckning de skulle vilja. De 

hinder som förekommer består bland annat av stora klasser, stora nivåskillnader 
mellan eleverna, oroliga klasser och tidsbrist.  

 
Ämnesord: matematik, samtal, språk, kommunikation, Vygotskij 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Förord 
 
Vi vill tacka alla som bidragit till att vi kunnat genomföra vårt examensarbete. Ett speciellt 
tack till de lärare som tog sig tid för intervjuerna trots ett späckat schema och till den 
handledningsgrupp som vi har haft förmånen att ingå i. Vi riktar också ett stort tack till vår 
handledare Thomas Gunnarsson som funnits tillgänglig och genom sin konstruktiva kritik 
hjälpt oss genom vårt arbete, samt även Lennart Karlberg för att han tog över handledningen 
när Thomas blev sjuk.  Marabou och GB glassbolaget är icke att förglömma i detta förord. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete och en rolig tid. 
 
Luleå maj 2007 
 
Karin Karlsson Ulrik Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man 
menar. 
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1. Inledning 
 
I kursplanen för matematik finns följande att läsa: ”Utbildningen i matematik skall ge eleven 
möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” 
(Skolverket, 2002, s. 26). 
 
Barn som har ett bra matematiskt språk har också en bra begreppsförståelse. Språket är nära 
sammankopplat med utvecklingen av ett kunnande och en förtrogenhet med matematikämnet 
(Malmer, 2002). Vår åsikt är att den matematik eleverna introduceras till och lär sig hantera 
under skolgångens första år lägger grunden till kommande kurser i ämnet. Än viktigare anser 
vi det då vara att de på djupet förstår dess innebörd och betydelse. Dessutom är just den 
matematik som barnen lär sig under de första åren i skolan tacksam eftersom den ofta är lätt 
att koppla till vardagen och verkligheten och barnen kan sedan använda den i situationer och 
samtal där de känner igen sig.   
 
Skolverket genomförde år 2003 en nationell utvärdering, NU 03, av grundskolans femte- och 
niondeklasser. Den visar bland annat att enskilt arbete har ökat medan gemensamma 
genomgångar har minskat sedan 1992 då en annan nationell undersökning gjordes. Mönstret 
är detsamma både för årskurs fem och för årskurs nio (Skolverket, 2005). Även kunskaps-
resultaten har försämrats sedan 1992 och framför allt i årskurs fem (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). Tendenserna med minskande tid för samtal under matematik-
lektionerna och desto mer enskilt arbete i läroböckerna är något även vi har uppmärksammat 
under vår verksamhetsförlagda utbildning. Möjligheter till samtal ges i väldigt begränsad 
omfattning, och i vissa fall inte alls. Alltför ofta sitter eleverna enskilt med läroböcker och får 
sällan tillfälle till gemensamma samtal eller genomgångar.  
 
Effekterna av detta har visat sig i Pisa som är en stor internationell undersökning i matematik. 
Resultaten för år 2000 och 2003 visar att det var på uppgifter som kräver analys, 
kommunikation, reflektion och argumentation som de svenska eleverna hade bristande 
kunskaper (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  
 
Eftersom vi båda två anser just samtalet i matematiken vara väldigt viktigt har ämnet väckt 
vår nyfikenhet. Som blivande lärare ser vi kunskaper inom detta arbetsområde som 
användbara i vår framtida yrkesroll.  
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att studera hur lärarna arbetar för att utveckla och stärka 
elevernas kommunikativa förmåga inom matematiken. För att kunna uppnå detta syfte vill vi 
besvara följande frågor: 
 

- Arbetar lärarna medvetet med att utveckla det matematiska språket? 
- På vilket sätt? 
- Om lärarna inte gör det, hur arbetar de istället? 
- Vad är det i så fall som hindrar? 
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3. Bakgrund 
 
Bakgrunden börjar med att i korthet beskriva vad styrdokumenten historiskt och fram till idag 
säger om samtalets vikt i matematikundervisningen. Vi finner stöd i Vygotskij och hans 
socio-kulturella teori samt den proximala utvecklingszonen. Vi redogör även för forskares och 
lärares syn på det matematiska språket idag. Vi lyfter avslutningsvis fram exempel på hur 
lärare kan arbeta med fokus på det matematiska språket i sin undervisning. 
 
För att underlätta för läsaren vad vi menar med vissa termer så vill vi inleda med att förtydliga 
dessa genom att här redovisa deras betydelse tagna ur Nationalencyklopedin (2007) .  
 
Samtal 
Muntligen utbyta upplysningar och synpunkter ofta på ett relativt informellt sätt. 
 
Kommunicera  
Överföra budskap (till någon) med viss typ av meddelsemedel. Kommer från latinets 
communicare som betyder göra gemensamt. 
 
Dialog  
Kommer från det grekiska ordet dia´logos och avser ett samtal mellan två eller flera personer.  
 
Lärande  
Skaffa sig kunskaper eller färdigheter i något, vanligen för att erhålla viss kompetens  
 

3.1. Förankring i styrdokumenten 

3.1.1. Ett historiskt perspektiv på kursplanerna i matematik 
Tankarna om att samtalet i matematiken är viktigt är ingen nyhet. Några axplock ur de olika 
kursplaner som utkommit under årens lopp visar på detta. 
 
Den kungliga Skolöverstyrelsen gav 1955 ut en Undervisningsplan för rikets folkskolor. 
Under kapitlet för matematik betonas att läraren måste se till att lärjungarna skall ledas till att 
klart förstå de olika räkneoperationerna. Det var viktigt att ”… tillräcklig tid tas i anspråk för 
genomgång och klargörande av varje nytt moment” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, s. 
124). Inom området geometri ansågs det lämpligt att lärjungarna arbetade i grupp. Det 
betonades även vikten av att läraren tidigt ersätter de vardagliga uttrycken mot matematiska 
termer så att en gemensam, korrekt och specifik terminologi skapas. Grundskolans första 
kursplan gavs ut 1962, och benämndes LGR 62. Här rekommenderas ett alldeles speciellt 
arbetssätt för lärarna i matematik: 
 

Nytt stoff presenteras ofta samtidigt för alla elever eller vid särskilda tillfällen för 
grupper av elever. Presentationen bör ske vid diskussion i klassen eller gruppen 
under lärarens ledning, varvid eleverna aktivt medverkar med synpunkter och 
uppslag. Ensidig demonstration från lärarens sida bör undvikas. (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962, s. 172). 
 

LGR 69 skiljde sig markant ifråga om matematiken jämfört med tidigare läroplaner. Elevernas 
uppfattningar och tänkande skulle vara utgångspunkten, och betydelsen av förståelse 
betonades (Skolöverstyrelsen, 1969). 

 2



 

I Lgr 80 hävdas att läraren spelar en viktig roll för att: ”få eleverna att arbeta kritiskt, inse sina 
iakttagelsers värde, reflektera, ställa frågor, lära sig sovra, disponera och presentera ett stoff”. 
(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 48). Det ansågs att läraren skulle vara aktiv i arbetet att skapa ett 
samarbete med eleverna och att samtalet var av stor betydelse. Problemlösning var ett område 
som ingick i kursplanen. Om denna skrevs följande: ”Den måste omfatta övningar i att 
diskutera och ta ställning till såväl problemets natur som lösningens rimlighet och får inte bli 
ett ensidigt övande av i förväg givna beräkningar. Att tala matematik är ett viktigt led i 
undervisningen.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 100).     

3.1.2.  Lpo94 
I den nu gällande läroplanen Lpo94 ges riktlinjerna för hur undervisningen skall utformas 
idag. I skolans uppdrag ligger bland annat: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 
(Utbildningsdepartementet, 1999, s. 7). 
 
I strävansmålen ingår att varje elev: 
 

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

- formulera och pröva antaganden och lösa problem,  
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden  
       (Utbildningsdepartementet, s. 12). 
 

Uppnåelsemålen visar på att skolan är ansvarig för att varje elev efter att genomfört sina år i 
grundskolan: ”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
vardagslivet” (Utbildningsdepartementet, 1999, s. 12). 

 
Alla elever ska ges möjligheten att få matematikkunskaper för att kunna lösa problem som 
uppstår i vardagen. De ska kunna förstå och kritiskt granska information och reklam i 
samhället. De ska också kunna analysera och pröva påståenden och marknadsföring från 
politiker och journalister (Skolverket, 1997). Exempel på hur det kan göras visar vi på i vårt 
resultat och vår resultatdiskussion.  

3.1.3. Kursplanen i matematik 
Kursplanen i matematik lägger stor vikt vid att använda det matematiska språket för att 
utveckla förståelse och därigenom elevernas kunskaper. Här står det bland annat att: 
”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer” (Skolverket, 2002, s. 26). 
  
Skolverket (1997) har gett ut en skrift som kompletterar kursplanerna. Förhoppningen är att 
den skall stimulera till samtal om de nationella målen och styrdokumenten och därigenom 
hjälpa till att utveckla undervisningen i matematik. Tanken är att den ska fungera som ett stöd 
och en hjälp och den är alltså varken bindande eller styrande. I skriften går det till exempel att 
läsa: 
 

Att tillägna sig matematik är en process där målet är att upptäcka och använda 
abstrakta strukturer och relationer, men för att nå dit kan man inte enbart arbeta 
med symboler. Vi hör ofta yttranden som ´Det gäller att anknyta till 
verkligheten`, ´man måste ge symbolerna mening`, ´Vi behöver arbeta mer 
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laborativt`, ´I matematik ska man gå från det konkreta till det abstrakta`, ´Man 
måste tala matematik` (Skolverket, 1997, s. 15). 

 
Kursplanen uttrycker att skolan skall ge eleven möjlighet att kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer. Dessutom står det formulerat i strävansmålen att 
eleven: 
”- inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer 
- 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, 2002, s. 26).  
 
En förtydning av vad som menas med logiska resonemang presenteras i kommentaren till 
kursplanen: ”Att förstå och använda logiska resonemang innebär att man känner igen, 
granskar och prövar olika sätt att dra slutsatser med hjälp av olika uttrycksformer.” 
(Skolverket, 1997, s. 17). 
 
Det påpekas också angående bedömningens inriktning i kursplanen att; ”En viktig aspekt av 
kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det 
matematiska symbolspråket och med stöd av konkret material och bilder” (Skolverket, 2002, 
s. 29). De citat som vi har lyft fram från läroplanen, kursplanen och kommentarer till 
kursplanen talar för sig själva och vad vårt uppdrag som lärare består av.  
 
Även vikten av variation i undervisningen för att bygga upp barns språk belyses:  
 

Olika uttrycksformer är också viktiga i det sociala samspelet och samarbetet, 
mellan elever och mellan elever och läraren, för att bygga upp vetande och 
kunnande. Barns språk, bilder och sätt att uttrycka sig kan stimuleras och 
utvecklas till bra matematikspråk. Det har visat sig väsentligt att en 
representation av ett begrepp, en idé eller ett problem görs tydlig och att 
övergångar och översättning mellan olika representationsformer diskuteras 
noggrant. (Skolverket, 1997, s.16).  

 

 
(Skolverket, 1997, s. 16). 
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Den här bilden som är tagen från Skolverkets rapport (1997) illustrerar hur det talade språket, 
omvärlden, det laborativa arbetet och det skrivna matematiska språket samverkar med 
varandra och leder eleven framåt i sin inlärning.  

3.2. Teori 

3.2.1. Vygotskij 
Lev Vygotskij levde mellan 1896-1934. Han dog väldigt ung men ändå har hans arbete spelat 
en central roll i den moderna psykologin och pedagogikens utveckling. Vygotskij kom 1934 
ut med sin bok Tänkande och språk som har varit viktig för utvecklingspsykologin. Hans 
teorier har upplevt en renässans under 1990- och 2000-talen. De används ofta som grund i 
pedagogiska sammanhang. Med en bakgrund som forskare menar han att den kognitiva 
utvecklingen hos ett barn är beroende av att barnet behärskar språket. Språket blir tänkandets 
sociala uttryck (Vygotskij, 1934/2001). Vygotskij koncentrerade sig mer på vad som skedde 
mellan människor än på vad som skedde inuti huvudet på varje enskild individ. Samspelet 
mellan människorna var det viktiga (Strandberg, 2006).  

3.2.2. Vygotskijs Socio-kulturella teori 
Vygotskij (1934/2001) menar att språket är ett kommunikationsmedel och att förhållandet 
mellan tanke och språk är en levande process. Han betonar samtalets vikt vid inlärning och 
menar att en tanke som uttrycks i ett språk omstruktureras och förändras. Utvecklingen sker 
genom språket i växelverkan med tänkandet. Språket börjar med en social och interaktiv 
process innan det övergår till att bli en inre förståelse och det är först när tanken formuleras i 
ett samtal och uttrycks som det egentliga lärandet befästs.  
 
Gun Imsen är professor vid teknisk-naturvetenskapliga universitetet i Trondheim. Imsen 
skriver i sin bok Elevens värld angående Vygotskij att ”all intellektuell utveckling och allt 
tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet. Det individuella, självständiga tänkandet är 
socialt betingat och är ett resultat av det sociala samspelet mellan barnet och andra 
människor.” (Imsen, 2006, s. 312).  
 
Med detta som utgångspunkt ser vi vidare på Vygotskij, som i sin bok Tänkande och språk 
(1934/2001) anser att lärande och utveckling är ett resultat av ett samspel. Genom att använda 
och uttrycka sig med hjälp av språket sker inlärningen och utvecklingen. Utan språk sker 
ingen inlärning. Leif Strandberg, legitimerad psykolog, har skrivit en bok som heter Vygotskij 
i praktiken. I boken står det att läsa att det är genom att samspela med andra som barnet 
kommer i kontakt med kunskap. Här har språket en viktig funktion eftersom det är genom att 
samspela språkligt som barnet får kontakt med det sociala verktyg som vi kallar språk. Det 
språkliga verktyget omformas sedan av barnet till ett verktyg för dess tänkande. Strandberg 
menar vidare att Vygotskijs grundantagande, att tänkandet börjar i språket och det sociala 
samspelet, omkullkastar tidigare syn på tänkande och intelligens. Tidigare menade till 
exempel Jean Piaget (1896-1980), känd filosof, psykolog och företrädare för den kognitiva 
konstruktivismen, att lärandet primärt sker i huvudet på den som lär och att lärande blir en 
individuell angelägenhet (Imsen, 2006). Vygotskij och Strandberg menar däremot att det inte 
är den vuxne som planterar saker i barnet. Istället samspelar den vuxna och barnet med 
varandra. Utifrån det skapas ett underlag för tänkande och kunskap. Yttre social aktivitet 
föregår alltså inre aktivitet (Strandberg, 2006).  
 
Ordens betydelse ges av omgivningen i den språkliga processen. Ett barn kan emellertid inte 
omedelbart ta till sig de vuxnas sätt att tänka utan skapar sig istället en egen betydelse för 
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begreppet som liknar den vuxnas. Ett exempel, menar vi, skulle kunna vara att ett barn och en 
vuxen kan samtala om området geometri. För den vuxne är begreppet komplext och stort 
medan det för barnet begränsar sig till en cirkel och en fyrkant. Barnet anser att han eller hon 
vet vad geometri innebär och det kan också verka så för den vuxne om denna inte i ett 
språkligt sammanhang närmar sig barnet. Vygotskij kallar fenomenet för pseudobegrepp och 
menar med det att det kan verka som om barnet har en begreppslig förståelse, men att det än 
kan vara för tidigt att säkert tro att barnet verkligen förstår. Däremot börjar barnet här att 
arbeta med begrepp och operera med dem innan de till fullo förstår dem. Detta skapar i sin tur 
en bro att bygga vidare på i inlärningen. Språk och begrepp utvecklas framåt i en dialog med 
omgivningen där tänkandet förlöper i ordet. Dessa så kallade pseudobegrepp blir därför även 
en bro in i algebran och den abstrakta matematikens värld (Vygotskij, 1934/2001).  
 
Gudrun Malmer har bred pedagogisk erfarenhet som lärare, skolledare och metodiklektor i 
specialpedagogik vid lärarhögskolan i Malmö och är även filosofie hedersdoktor vid 
Göteborgs Universitet. Malmer instämmer med Vygotskij om språkets betydelse för 
matematiken. ”Vygotskij framhåller också hur förseningar i den språkliga utvecklingen 
hindrar barn från att utveckla det logiska tänkandet och därmed begreppsbildningen. Detta 
belyser ytterligare den enormt stora betydelse språket har för att utveckla matematiska 
tankestrukturer.” (Malmer, 2002, s. 52).  
 
Även Marit Johnsen Høines, högskolelektor vid Universitetet i Bergen, har tolkat Vygotskij. 
Johnsen Høines beskriver språkets betydelse för begreppsutvecklingen utifrån Vygotskij så 
här: 
 

… betraktar inte språk som resultat av begreppsutvecklingen, utan som en del av 
själva begreppet. Han säger att språk och tanke utvecklar sig dialektiskt. 
Begreppsuttryck är språk i vid mening och allt uttryck för tanken, talat språk, 
tecken, kroppsspråk. Att uttrycka sig är en viktig del av begreppsutvecklingen. 
Genom att använda språket utvidgar och utvecklar vi begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck (språk). Det visar sig svårt eller omöjligt att utveckla ett 
begreppsinnehåll utan att utveckla ett språk som täcker det. (Johnsen Høines, 
1987/2000, s. 68).  

 

3.2.3. Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (1934/2001) beskriver sin teori som har kommit att kallas för den proximala 
utvecklingszonen.  Han ger exempel på två barn som vid tester visat sig vara på samma 
utvecklingsnivå. Efter ett samarbete med en vuxen visar de sedan upp helt skilda nivåer för 
hur långt deras utvecklingszon sträcker sig. Denna skillnad på vad barnet kan göra själv och 
vad det kan göra tillsammans med den vuxne är centralt i Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen. Teorin grundar sig på imitation och innebär att det barnet idag kan göra 
tillsammans med någon annan kan det imorgon göra själv. Gunilla Lindqvist är filosofie 
doktor i pedagogik och arbetar vid Karlstads universitet. Hon menar att gränsen för den 
proximala zonen utgör det som barnet i imitation kan göra med den vuxne. Det som barnet 
inte klarar av att göra med den vuxne anses ligga utanför barnets utvecklingszon (Lindqvist, 
1999). Teorin om den proximala utvecklingszonen tyder på att lärarens roll i klassrummet är 
viktig och Vygotskij menar vidare att det enbart är en vuxen eller någon annan som kan mer 
än eleven i fråga som kan fungera som förmedlare framåt. Det intressanta är inte vad eleven 
kan just idag utan snarare hans eller hennes förmåga att följa med i ett lärande som ligger 
ovanför dennes kunskapsnivå (Vygotskij, 1934/2001). 
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Figur 2. Vår egen tolkning av proximala utvecklingszonen 
 

3.3. Madeleine Löwing 
 
Madeleine Löwing är universitetslektor i matematikpedagogik och verksam på Göteborgs 
universitet. Hon ser språk och kommunikation som viktiga element i matematiken. Löwing 
menar att en förutsättning för att kunna abstrahera och bygga upp en mer komplex matematik 
är att eleverna behärskar de speciella begrepp och ord som ger betydelse och precision till 
matematiken. De måste kunna använda det matematiska språket i praktiska situationer. Detta 
betyder att de behöver gå fram och tillbaka mellan olika språkliga miljöer. En förutsättning 
för en meningsfull kommunikation är att lärare och elever har ett gemensamt språk och är 
överens om innebörden i de matematiska termer och begrepp som används i undervisningen. 
Löwing anser att en av lärarens stora utmaningar är att ”med hjälp av konkretiseringar och 
metaforer bygga en bro mellan elevernas vardag och detta komplexa innehåll” (Löwing, 2004, 
s. 117). 
 
En hel del av matematiken kan beskrivas med hjälp av ett så kallat vardagsspråk. Problem 
uppstår emellertid när språket tappar sin precision, när till exempel en rektangel kallas för 
fyrkant och när matematiska termer kan associeras till vardagsbetydelser av motsvarande ord 
som högtalarens volym, förlängning av bråk och så vidare. Detta kan te sig väldigt förvirrande 
om eleverna inte lär sig att hålla isär begreppen och kan koppla orden till det matematiska 
språket. För att öka precisionen i matematiska beskrivningar införs begreppet register. Med 
termen register menar Löwing en samling begrepp och ord som används inom ett speciellt 
språkligt område till exempel geometrin och dess specifika terminologi. Här kan exempelvis 
ord som triangel, rektangel och cylinder ingå. Termen register innebär den samling ord och 
uttryck som används av en speciell grupp för ett speciellt syfte. För att kunna utveckla och 
behärska ett nytt område eller ämne, och för att kunna föra ett matematiskt resonemang, måste 
man följaktligen lära sig det ämnets speciella register (Löwing, 2004). 
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I Skolverkets rapport ”Lusten att lära” belyses detta vidare; "Frågan är om vi inte har tappat 
många elever i matematikämnet på grund av det enskilda och oftast samtalsfattiga arbetssättet 
som inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till elevernas mycket olika behov, 
pedagogiskt, kunskapsmässigt och socialt.” (Skolverket, 2003, s. 38). 
 
Som forskningsfråga till sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet undersökte 
Madeleine Löwing hur lärare kommunicerar med sina elever för att stödja deras lärande med 
fokus på det matematiska språket. Metoden var att med mikrofon följa sju erkänt duktiga 
lärare under deras undervisning i matematikklasser. På så vis kunde hon följa all den 
kommunikation lärarna var inblandade i. Ett problem som Löwing uppmärksammade vid 
studien var att även om det fanns en kommunikation mellan lärare och elever så var den 
kommunikationen bristfällig. I avsaknaden av ett gemensamt matematiskt språk att bygga 
kontakten på talade elever och lärare ofta förbi varandra. Dessutom hade lärarna inte heller 
någon grundlig kunskap om elevernas förkunskaper. Lärarna använde ett bristfälligt 
matematiskt språk istället för att ge eleverna ett giltigt och korrekt matematikspråk att bygga 
vidare på. Fenomenet kallas ibland för lotsning och mer om det står att läsa nedan. Det här 
ledde i sin tur till att eleverna fick svårt att förstå det matematikspråk som fanns i 
läroböckerna. Vad Löwing kunde se var det bara en av lärarna i hennes undersökning som 
försökte ge eleverna ett adekvat språk. Övriga lärare undvek istället problemet genom att 
använda sig av ett mer vardagsnära språk vilket snarare skapade missförstånd. För att en elev 
skall kunna bygga upp en språklig kompetens krävs det att eleven talar med någon som 
behärskar och använder detta språk (Löwing, 2006). En analys som gjorts av Skolverket där 
de undersökt den kommunikation eleverna deltar i under en lektion, visar att eleverna i 
allmänhet talar med läraren under högst två minuter per lektion. Om matematiken i läroboken 
känns svår och obegriplig blir det också svårt att under de resterande 95 procenten av tiden 
upprätthålla lusten att lära på egen hand. Oftast hinner inte läraren diskutera grundläggande 
principer och hjälpa eleven att själv tänka genom dem under så kort tid. Det som då återstår 
för eleven att göra är att kopiera det sätt som läroboken eller läraren löser uppgiften 
(Skolverket, 2003). Detta är inte tillräckligt, speciellt som läraren ofta undviker det språk 
eleverna borde lära sig (Löwing, 2006). 
 
Begreppet lotsning beskrivs av Löwing och Kilborn (2002) i boken Baskunskaper i 
matematik. Det innebär att läraren av olika anledningar lotsar eleverna förbi allehanda 
svårigheter istället för att lotsa dem genom svårigheterna.  
 

Fenomenet lotsning förekommer mycket ofta som ett inslag vid 
kommunikationen under matematiklektioner. Det handlar för det mesta om 
bristen på djup i kommunikationen mellan läraren och en elev. Situationen brukar 
uppstå som en följd av att eleven saknar förkunskaper och därför inte kan följa 
med på lärarens förklaringar. Läraren som oftast är stressad av att många andra 
elever räcker upp handen och vill ha hjälp samtidigt försöker då att trappa ned 
svårighetsgraden på sina frågor, så att eleven kan delta i kommunikationen. 
Frågorna blir därvid oftast ledande och till slut lägger läraren orden i munnen på 
eleven. Det här betyder i sin tur att eleven hindras från att ta egna initiativ och 
därför lotsas förbi de inlärningssteg som hade kunnat leda till en förståelse. 
Samtidigt flyter emellertid dialogen på ett sådant sätt att både lärare och elev för 
tillfället blir nöjda. Ingen av dem behöver göra bort sig. (Löwing & Kilborn, 
2002, s. 234). 
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Nicholas C. Burbules, docent vid University of Illinois i USA, ser snarare sådana tillfällen 
som beskrivs ovan som en möjlighet att stanna upp och lära istället för att så snabbt som 
möjligt lotsas igenom problemet.  

 
Sometimes an ongoing dialogical investigation will yield an incorrect or 
unworkable answer to a problem; persistent, careful thought does not guarantee 
solutions. This is an inherent possibility, but frustrating and discouraging as it 
might be, it is not a sign of failure, if there is an opportunity to reconsider that 
error, learn from it, and continue the investigation further. Making errors is 
obviously part of the process of learning and creating new knowledge; what 
matters is whether the investigative process itself can continue in light of an 
error. For dialogue, this example shows that maintaining the relational conditions 
for further discussion is frequently more important, in the long run, than settling 
the specific question at hand. (Burbules, 1993, s. 144). 

3.4. Annan forskning 
 
Vikten av att använda språket i matematiken beskrivs i boken Matematik - ett 
kommunikationsämne. Där menar Ahlström et al. att språket bland annat är viktigt för att 
stärka elevernas språkutveckling. Genom att samtala om och skriva matematik stöds 
därigenom språkutvecklingen. Med hjälp av den språkliga hanteringen kan eleverna utveckla 
sitt matematiska tänkande genom att exempelvis berätta om hur de tänkt i olika lösningar. På 
så vis blir deras tankesätt synligt både för dem själva och för pedagogen. Felaktiga likväl som 
riktiga lösningar blir till undervisningsmaterial för lärarna. Genom att få förklara hur de har 
tänkt kan missuppfattningar bli synliga för dem själva och de ges då en möjlighet att 
tillsammans med läraren förändra sitt tankesätt. Oftast hör eleverna redan när de börjar 
förklara vad som är fel eller oklart i sammanhanget. Genom att föra ett resonemang börjar de 
också gå emot att självständigt bedöma slutsatser och lösningar. Matematik och språk stödjer 
varandra. Författarna till Matematik – ett kommunikationsämne menar att läraren har en viktig 
uppgift i att leda de matematiska samtalen. Det gäller att engagera alla elever, även de som 
normalt visar ett motstånd till att prata matematik. Det krävs att läraren har djup kunskap och 
en god förståelse för det matematiska innehåll som ska förmedlas. Det krävs också att läraren 
väl känner till på vilken nivå eleverna ligger för att kunna styra samtalen åt rätt håll (Ahlström 
et al., 1996).  
 
Vi tycker oss se att parallellerna till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen blir 
tydliga. Pedagogens insatser för elevernas utveckling är viktiga. Att läraren har en stor del i 
undervisningen förordas även av Torsten Madsén som är utvecklingsledare med inriktning på 
frågor kring lärande vid Enheten för kompetensutveckling vid Högskolan i Kristianstad. I en 
artikel i Pedagogiska Magasinet nr 3 2002 anser han att många lärare i det närmaste abdikerat 
från sin lärarroll under slagordet att eleverna skall söka sin kunskap själva medan lärarna skall 
vara handledare. Resultaten från forskningen under de senaste två årtiondena visar att vi bör 
gå i motsatt riktning. Detta hävdar Madsén utifrån en omfattande forskningsöversikt över 
innovativa skolmiljöer i Kanada och USA som han för närvarande genomför på uppdrag av 
Skolverket. 

 
Allt starkare understryks att samspelet i små grupper är avgörande för elevernas 
förståelse och att en aktiv och lyhörd lärare är helt avgörande för skolans 
resultat… Dialog – mellan elever och mellan lärare och elever – framhålls som 
en kungsväg till bättre lärande. Utan diskussioner i helklass uteblir mycket av det 
förståelseinriktade lärandet. (Madsén, 2002, s. 54).  
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Inger Wistedt är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon betonar att även om 
eleverna själva formulerar mål för sitt arbete är det nödvändigt att läraren sätter gränser för 
vad som kan tas upp i undervisningen. Läraren har ansvaret för att samtalet i skolan är 
relevant. Det skall ha sådan form att det leder eleverna framåt mot de mål som våra 
styrdokument förespråkar (Wistedt, 2001). 
 
Gudrun Malmer (2002) menar i sin bok Bra matematik för alla att det är av vikt att alla som 
undervisar i matematik är medvetna om språkets betydelse. Det gäller inte bara i textuppgifter 
utan även i det språk läraren själv använder. Språket är ett instrument för att nå kunskap. 
Malmer anser att matematikundervisningen har tagit alltför lite hänsyn till detta vilket är 
något som även Löwing (2004) instämmer i. Malmer anser även att läraren i sin undervisning 
måste använda de fackord som är frekventa i matematiken, till exempel termer som ”addera” 
och ”subtrahera”. Barnen får då först höra terminologin användas i sin rätta omgivning för att 
sedermera göra orden till en del av sin egen begreppsförståelse. Varje område inom 
matematiken har sitt speciella ”register” som är nödvändigt för en kommunikation. För att nå 
dit måste de träna och Malmer säger att ett laborativt och undersökande arbetssätt skapar 
tillfällen för eleverna att öva och utöka sitt ordförråd. Genom att återge vad de ser och 
upptäcker får de en medvetenhet om sin kunskap. På så sätt har skriftligt och talat språk stor 
betydelse för bildandet av tankestrukturer, eftersom det är genom att tala som vi lär oss. Hon 
anser också att språklig kompetens är grundläggande för all inlärning och det är tankegångar 
som vi känner igen från Vygotskij (1934/2001). Barn med ett väl utvecklat ordförråd står bra 
förberedda för att på ett effektivt sätt kunna ta till sig ny information, medan risken är stor att 
barn med ett sämre utvecklat språk kommer att få problem med den grundläggande 
begreppsuppfattningen. De saknar de viktiga verktyg (språket) som behövs. Återigen, vi lär 
oss genom att tala (Malmer, 2002).  
 
Skolverket hävdar i sin rapport ”Lusten att lära” att: 

 
Sambandet mellan god språkbehärskning och matematisk förståelse är väl belagt 
såväl i praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning. Ett väl utvecklat språk är en 
nödvändig förutsättning för allt annat lärande, också i matematik. Med hjälp av 
språket utvecklas matematiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande 
och om hur man lär. I undervisningen behöver eleverna därför ges utrymme att 
förklara hur de har tänkt, hur de löst uppgifter och de behöver delta i samtal kring 
matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk, sitt matematiska 
tänkande och sin förståelse. (Skolverket, 2003, s. 43).  

 
I samma rapport hävdar Skolverket att en orsak till att vi har förlorat intresset hos en del 
elever i matematiken kan ha att göra med det enskilda räknande och det samtalsfattiga klimat 
som många gånger råder. Detta sätt att arbeta tar inte hänsyn till elevernas skilda behov vare 
sig socialt, pedagogiskt eller kunskapsmässigt sett. Det är också viktigt att undervisningen 
skall vara lustfylld och varierad. Finns en vana att kommunicera matematik kan det bli en 
början till att nå det målet. Enligt rapporten har författarnas undersökningar visat att 
gemensamma samtal är något som tas emot mycket positivt av eleverna. Genom att utgå från 
deras egna tankar i samtalen kan eleverna vara aktiva och få diskutera sina lösningsstrategier 
och det har vid intervjuer visat sig att detta lett fram till ett positivt förhållningssätt till ämnet 
matematik. Enkätstudier har däremot visat att arbetssättet inte är vanligt. Varför det är så 
framgår inte av rapporten vad vi kan se, men i resultatdiskussionen ger vi exempel på några 
tänkbara anledningar som framkommit under våra intervjuer. Problemlösning i grupp är något 
som eleverna ofta ger som exempel på roliga och lärorika lektioner eftersom de då får välja 
svårighetsgrad på sina problem och sedan presentera lösningarna för varandra. På så vis har 
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de fått tillgång till andras sätt att lösa uppgifterna och lärt sig mer genom att dels få förklara 
sina egna tankegångar och dels få lyssna till kamraternas lösningar. Att eleverna tycker att 
detta arbetssätt är bra behöver nödvändigtvis inte betyda att de har lärt sig det förväntade, men 
om det kan bidra till ett positivt förhållningssätt och positiv syn till matematikämnet kan det i 
sig skapa förutsättningar för ett gynnsamt klimat att lära sig i (Skolverket, 2003). 
 
Variation i klassrummet är något som förespråkas av Howard Gardner och hans multi-
intelligensteori. Howard Gardner är professor vid Harvard Graduate School of Education i 
USA. Gardners forskning och teori strävar efter att kunna individualisera undervisningen och 
få fram intelligensprofiler för alla barn för att de med hjälp av dessa skall kunna tillgodogöra 
sig undervisningen på bästa sätt. Han menar att alla människor är intelligenta fast på 
varierande vis och därigenom också lär sig på olika sätt. Han har kommit fram till att 
människan har åtminstone sju olika intelligenser: språklig, logisk-matematisk, rumslig, 
musikalisk, kroppslig, reflekterande samt social intelligens. För att kunna nå barn där till 
exempel den språkliga intelligensen är framträdande innebär det matematiska samtalet ett 
viktigt redskap. Barn som inte har den språkliga intelligensen som den framträdande får 
därigenom möjlighet att öva upp den, vilket enligt Gardner är något som också är viktigt 
(Gardner, 1983/1994). 
 
Gudrun Malmer belyser en annan aspekt på undervisningens dilemman. Hon anser att många 
lärare gör sig beroende av ett gemensamt läromedel. De skräms av att de inte hinner med 
kursen istället för att satsa på språkets betydelse för att nå fram till fasta matematiska begrepp 
och förmåga att utveckla tankeprocesser. Många, även lärare, anser att det inte är någon riktig 
matematik som utförs när de arbetar undersökande och laborativt. I de fallen blir boken en 
måttstock både för elever och för lärare på vad eleverna kan och hur de har utvecklats. Hon 
förordar därför återigen ett laborativt och undersökande arbetssätt där övning av språket och 
de matematiska begreppen kan gå hand i hand (Malmer, 2002).  
 

3.5. Alternativa arbetssätt 

3.5.1 Mattesamtal 
Bengt Drath, lärare vid Stöpenskolan och fortbildare och lärarutbildare på högskolan i 
Skövde, lyfter i tidskriften ”Nämnaren” nr 2 2005 fram ett sätt att arbeta som han har funnit 
bra och som tilltalar oss. Detta arbetssätt har anammats av Stöpenskolan i Skövde där det har 
lett fram till att lärarlaget fått ett hedersomnämnande vid matematikbiennalen i Malmö 2006 
för sitt arbetssätt i matematik. Drath har utvecklat något som han kallar för mattesamtal där 
han arbetar med problemlösning i grupp ungefär varannan vecka. Drath arbetar efter en 
didaktisk modell som har kommit att spridas. Eleverna börjar med att tänka enskilt och skall 
sedan diskutera problemet i gruppen för att gemensamt enas om en lösning. Slutligen 
förbereder de för en redovisning där alla i gruppen skall vara beredda förklara. Arbetsgången 
avslutas med en gemensam redovisning i klassen. Drath har valt att börja varje lektion genom 
att presentera ett problem som eleverna sedan får diskutera genom pararbete under ungefär 
10-30 minuter. Ett exempel kan vara att låta eleverna räkna ut vad 25 % av 400 kronor blir. I 
uppgiften ligger att de skall räkna ut svaret på så många sätt som möjligt. Eleverna skall även 
fundera över vilket sätt de tycker är bäst, samt motivera sitt val. Sedan får eleverna tänka högt 
och får då många olika lösningar och tankar på problemet. Om svaret stämmer får eleverna 
skriva sina lösningar på tavlan. Det blir då också meningsfullt hur de skriver sin lösning 
eftersom alla andra måste kunna följa resonemanget. Läraren får här möjligheten att lyfta 
fram bra tankegångar och eftersom läraren valt problemen som de ska utgå från är det också 
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han eller hon som styr det hela mot önskat mål. Målet är ofta att skapa förståelse för det 
avsedda begreppet. Efter ett sådant tankeutbyte får eleverna färdighetsträna i boken (Drath, 
2005). 

3.5.2. Matematik i Japan 
Japan är ett land som i matematiken arbetar mycket med problemlösning. I bland annat en 
undersökning gjord av IES (Institute of Education Sciences) har de japanska eleverna påvisat 
bättre resultat i matematik än elever i Sverige (Skolverket, 2005).  
 
James W Stigler, professor i psykologi vid UCLA och James Hiebert, professor i pedagogik, 
har gjort en studie kallad ”The teaching gap”. Där har de beskrivit hur en typisk lektion i 
Japan kan gå till. Läraren går till att börja med genom gårdagens lektion och fortsätter sedan 
med en kort presentation där eleverna ställs inför ett problem, varpå de under några minuter 
får fundera över lösningsförslag till problemet. Därefter låter den japanske läraren olika elever 
presentera sina lösningar, varpå lärare och elever sedan tillsammans jämför och diskuterar 
lösningarna. De ifrågasätter varför vissa lösningar är korrekta och andra inte samt diskuterar 
om någon lösning är bättre, snabbare, enklare eller mer klargörande än andra. Som avslutning 
lyfter läraren fram en metod som har varit bra för att lösa det problem som lektionen började 
med. 
 
I studien har Stigler och Hiebert genom att videofilma matematiklektioner i Japan, USA och 
Tyskland visat på kulturella olikheter i undervisningen. Till skillnad från det japanska 
lektionsupplägget brukade en typisk lektion i USA och Tyskland börja med ett typexempel för 
att eleverna sedan skulle öva sig i att lösa uppgifter av liknande slag på samma sätt. Skillnader 
i undervisningskulturer anser Stigler och Hiebert dock inte vara enda förklaringen till varför 
USA klarade sig sämst i undersökningen och de japanska eleverna presterade bäst. De olika 
länderna skilde sig också åt vad gäller synen på matematik. I USA utgår synsättet från att 
skolmatematiken består av en samling metoder. På frågan vad läraren ansåg att eleverna 
skulle få ut av en lektion, svarade de flesta att målet var att pedagogen skulle redogöra för en 
lösningsteknik som de hoppades att eleverna skulle ta till sig. De japanska lärarna betraktade 
däremot matematik som något som handlade om relationen mellan begrepp, fakta och 
metoder. Syftet med lektionen var att få eleverna att tänka i nya och fler banor i matematiken 
(Stigler & Hiebert, 1999). 
 
Studien ”The Teaching Gap” har dock kritiserats en del och har i en artikel skriven av Alan 
Siegel granskats närmare och han har även tittat på de videoband som använts av Stigler och 
Hiebert.  Alan Siegel menar att deras slutsatser från banden inte är kompletta. Siegel menar 
till exempel att studenternas egna lösningar inte förekommer i den omfattning som har 
beskrivits och att lektionerna i vissa fall snarare påminner om lotsning (se bakgrund) där 
läraren ger eleven svaret och eleven inte ges tillfälle att tänka själv. Han menar vidare att 
eleverna sällan jobbar i mindre grupp innan de först har jobbat själva, vilket de ofta gör. Det 
blir däremot tydligt, menar han, att en duktig matematiklärare kan leda eleverna genom svåra 
problem och föra matematiska diskussioner på djupet utan att avslöja svaret. På så sätt skapar 
pedagogen en illusion för eleverna att de kommer på lösningarna själva (se Vygotskij och den 
proximala utvecklingszonen). Han menar dessutom att det i Japan förekommer mer 
undervisning, lärarstyrda lektioner och demonstrationer än i USA. Trots kritiken så menar han 
(och även vi) att det inte går att förneka den japanska metodens utmärkta resultat i 
matematikämnet och att det finns en hel del att ta till sig därifrån. Artikeln finns skriven i 
kapitel 5 i boken Testing Student Learning, Evaluating Teaching Effectiveness ( Evers & 
Wahlberg, 2004).   
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4. Metod 
 
Vi beskriver i denna del av arbetet hur vi har valt att arbeta för att få fram den information vi 
sökt och vi motiverar även vårt val av undersökningsmetod. Vi redogör för vårt urval av 
undersökningspersoner och även för upplägget av vår undersökning. 

4.1. Teoretiska ansatser 
 
Göran Wallén, docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, beskriver i sin bok 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1996) tre olika vetenskapsteorier; positivismen, 
fenomenologin och hermeneutiken. Grovt förenklat handlar positivismen om att försöka 
förklara verkligheten, fenomenologin handlar om att försöka beskriva verkligheten och 
hermeneutiken handlar om att försöka förstå verkligheten. Vi utgår från den gren i 
vetenskapsteorin som kallas för hermeneutik. Termen hermeneutik kan också översättas till 
tolkningslära, och handlar om tolkning av innebörder i vid mening. För att kunna tolka finns 
det ett behov av en förförståelse både språkligt och kulturellt sett (Wallén, 1996). 
 
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur lärare arbetar med samtalet i matematik. Vi vill 
försöka förstå verkligheten och därför utgår vi från hermeneutiken. Detta arbetssätt innebär att 
perspektivet mellan helheten och delarna växlar under tolkningen. Varje ny aspekt som 
behandlas kan förklara eller leda till ett nytt sätt att förstå tidigare delar. Tolkandet växer 
genom att växla mellan den aktuella aspekten och den framväxande helheten. I tolkningen 
ligger att visa på sammanhang eller teorier som utgör en grund för det som framträder eller 
observeras vid till exempel en intervju. Detta till trots är hermeneutiken inriktad på att tolka 
hur individen agerar och vad denne upplever (Wallén, 1996). Den ständiga växlingen mellan 
helheten och delarna där förståelsen fördjupas och utvecklas efter arbetets gång kallas ibland 
för den hermeneutiska spiralen. Att gå in i denna, med sin förförståelse som utgångspunkt, 
innebär förhoppningsvis att komma ut ur den med en betydligt vidare och större insikt (Kvale, 
1997). Vi vill försöka förstå hur läraren arbetar med samtalet i matematiken och gör det 
genom att tolka de texter vi framställt från svaren vid intervjuerna.    

4.1.1. Metodansats 
Inom vetenskapsteorin talas det om två olika så kallade metodansatser, den induktiva och den 
deduktiva metoden. Vid induktion utgår forskaren från empirin (det material som återfinns ute 
i verksamheten), försöker generalisera det och slutligen formulera teorier utifrån materialet. 
Insamlingen av empirin bör ske förutsättningslöst och utan förutfattade åsikter. Inom 
vetenskapen har induktionen kritiserats för att inte vara opartisk eftersom ett visst urval gjorts 
vid insamlandet av empirin. Humanvetenskapen arbetar emellertid främst med induktiva 
metoder där forskarna utgår från det enskilda exemplet för att komma fram till en allmän 
princip (Wallén, 1996). 
 
Den deduktiva metoden utgår istället från teorin och låter empirin tala för eller emot. Ur 
teorin härleder forskaren en hypotes, ett påstående som bygger på den kunskap denne hittills 
besitter och hypotesen prövas sedan empiriskt. Forskaren har på förhand bestämt vad han eller 
hon letar efter och söker svar i sitt material (Wallén, 1996).  
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 Verklighet Intervjuer 
 

Generalisering 
 

Modell 

 
Figur 3 
Induktivt tillvägagångssätt 
Egen tolkning av Wallén (1996) 

 

Intervjuer 
 

Hypoteser 
 

Teori Förkasta eller 
anta hypotes 

 
Figur 4 
Deduktivt tillvägagångssätt 

     Egen tolkning av Wallén (1996) 
 

 
Vi har ett induktivt förfaringssätt eftersom vi utgår från verkligheten där vi har genomfört 
intervjuer med pedagoger. Genom att bearbeta och analysera materialet på sätt som vi 
beskriver under rubrikerna ”Metodanalys” och ”Genomförande”, har vi generaliserat och 
dragit vissa slutsatser om hur lärarna arbetar med samtalet som verktyg i matematiken. Sedan 
har vi skapat en modell för hur verkligheten ser ut, något som vi redogör för i 
resultatdiskussionen. 

4.2. Val av metod 
 
De metoder som används vid vetenskapliga undersökningar delas in i kvantitativa och 
kvalitativa metoder (Trost, 2005). Backman (1998) beskriver de kvantitativa metoderna som 
sådana som resulterar i numeriska observationer, alternativt att de kan skrivas om till sådana, 
exempelvis enkäter eller frågeformulär. Han menar även att de kvalitativa metoderna känns 
igen på att de inte innehåller siffror. De resulterar i skrivna eller talade formuleringar.  
 
Kvale (1997) har en liknande tolkning och menar att kvalitet syftar på arten, beskaffenheten 
av något och att kvantitet talar om hur mycket eller hur stort. Han anser också att kvalitativa 
och kvantitativa metoder är verktyg som kan användas i olika syften beroende på vilka frågor 
som formar metoden. Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskaper. I vårt fall vill vi ha reda på hur de arbetar med samtalet i matematik-
undervisningen. Som kvalitativ forskare ställer man frågor som till exempel: – Vad betyder 
det att samtala i matematiken?, – Vad innebär det?, – Hur gör man? (Widerberg, 2002). Vi är 
inte primärt ute efter att få reda på hur ofta det arbetas med samtalet i matematiken, utan 
snarare hur de gör. Vi ser vår studie som först och främst kvalitativ även om det kan 
förekomma kvantitativa inslag. Den här formen av kvalitativ forskning beskriver även Trost 
(2005). Han menar att det i kvalitativ forskning snarare ses till mönster mellan människor än 
till att analysera variationer inom variabler. Det mönster som vi är intresserade av i vår 
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undersökning är det matematiska samtalet och hur det används i undervisningen. Av 
ovanstående anledningar har vi valt att använda oss av intervjuer som metod i vår studie.  
 
Wallén (1996) hävdar att en grundläggande metod för att ta reda på hur människor upplever 
saker är att konkret fråga dem. Det är ingenting som går att mäta och att i det fallet använda 
sig av en standardiserad intervju (se nedan) eller ett frågeformulär fungerar inte bra. Det är 
viktigt att kunna individanpassa frågorna och sedan vid behov följa upp dem med följdfrågor. 
Denna intervjuform kallas för djupintervju och det är det alternativ vi har använt oss av. 
 
Trost (2005) har ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv på intervjuer. Han menar att 
intervjun inte handlar om att utbyta synsätt eller åsikter. Istället söker den som intervjuar efter 
den intervjuades handlingsmönster eller upplevelser. Den som blir intervjuad erbjuder 
informationen som intervjuaren sedan i sin tur kan tolka. Kvale (1997) menar däremot att 
kunskapen utmynnar i den dialog som utspelar sig mellan den intervjuade och intervjuaren. 
Genom att i en dialog interagera med varandra skapas den litterära text som blir föremål för 
tolkning. Kunskapen kommer alltså ur en ömsesidig dialog. Trost (2005) menar å andra sidan 
att intervjuaren är en mer passiv deltagare eller snarare en mottagare av den redan färdiga 
texten. Vi har i våra intervjuer utgått från Trost i och med våra öppna frågor och genom att 
inte sammanfatta eller föra en dialog i en form av ett samtal utan istället ett mer passivt 
förhållningssätt.  
 
Utifrån hermeneutiken och en induktiv metodansats som lett oss fram till att göra en kvalitativ 
undersökning är intervjuer det metodinstrument som bäst uppfyller vårt mål för syftet i 
studien.  
 
4.2.1 Standardisering 
Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering. Enligt Trost (2005) innebär det att den 
som intervjuar anpassar sig efter situationen och den intervjuades svar. Frågorna tas i den 
följd de passar och man formulerar eventuella följdfrågor utifrån de svar man får. Patel & 
Davidsson (1994) anser att en helt ostandardiserad intervju utmärks av att frågorna helt och 
hållet formuleras efter hand under intervjun. I vårt fall var frågorna färdigformulerade på 
förhand (se bilaga 1). Deras följd varierade däremot beroende på föregående frågors svar. 
Ytterligare följdfrågor uppstod och ställdes ibland under intervjun för att förtydliga frågor, 
och för att tydligare besvara vårt syfte på djupet.  
 
4.2.2. Strukturering 
Med termen strukturering ser vi till både de enskilda frågorna och intervjun i sin helhet. Vad 
gäller frågorna har de en låg grad av strukturering eftersom ingen av dem har några fasta 
svarsalternativ. Intervjun i sin helhet har däremot en hög grad av strukturering eftersom den 
handlar om ett speciellt ämne och ett specifikt arbetsområde. Vi visste vad vi ville fråga om 
och vad vi ville veta och försökte hålla intervjun inom det området (Trost, 2005). 
Patel och Davidsson (1994) har en liknande definition av strukturerade respektive 
ostrukturerade undersökningar. De menar att om öppna frågor används lämnas svarsutrymmet 
fritt och då handlar det i hög grad om en ostrukturerad intervju. 
 

4.3. Urvalsgrupp 
 
Informanterna i vår undersökning har bestått av fyra lärare som arbetar i klassintervallet år 
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1-6. Samtliga har klasser där de undervisar i bland annat matematik och alla lärarna har även 
utbildning för att hålla i matematikundervisningen. Samtliga har flera års erfarenhet av yrket. 
Anledningen till att vi valde att intervjua pedagoger på just den här skolan är att vi båda sedan 
tidigare verksamhet har viss erfarenhet från kontakter med skolan. Dock hade ingen av oss 
haft något närmare samröre med just de här lärarna sedan tidigare och heller ingen erfarenhet 
från deras undervisning.  
 
Eftersom vi valt att arbeta med en kvalitativ undersökning fanns det ingen anledning att göra 
ett slumpmässigt urval av informanter. Vi ville ha ett heterogent material med så stor variation 
som möjligt och ändå hålla oss till utbildade pedagoger med matematik som ämne. Därför 
sökte vi informanter av båda könen och av olika åldrar men som alla ändå skulle ha ett 
intresse av just matematiken som undervisningsämne. Eftersom vi valt ut matematiklärare 
med utbildning för ämnet för intervjuerna vinklas resultatet. Likaså innebär det faktum att en 
studie av detta slag har begränsningar i omfång och möjligheter att utgöra någon statistisk 
sanning, att resultatet kan bli vinklat och inte visa ett faktiskt och objektivt medelvärde för 
hela lärarkåren. Stöd för vårt urval av intervjuade lärare har vi funnit i Trost (2005).  

4.4. Material 
 
Vi har använt oss av en bandspelare vid intervjuerna. Detta är mer eller mindre ett måste vid 
kvalitativa intervjuer eftersom det skulle vara svårt att hinna skriva ner allt som sägs 
(Svenning, 2003). Dessutom är risken då stor att gå miste om nyanser i språket. Genom att 
inte behöva skriva under intervjun går det att vara betydligt mer närvarande och delaktig. Till 
skillnad mot Trost (2005) så anser vi att vi nu i större utsträckning kunde vara uppmärksamma 
på den intervjuade personens ”tysta språk”, det vill säga kroppsspråk och kroppsuttryck. Med 
vid intervjun hade vi även de formulär med intervjufrågor som pedagogerna fått ta del av i 
förväg (se vidare under genomförande), och som vi i stort planerade att följa. 

4.5. Metodanalys 
 
I sammanställandet av vårt material utgick vi från en matris som Trost (2005) beskriver i sin 
bok Kvalitativa intervjuer och som vi sedan bearbetat (se bilaga 2). För varje person vi 
intervjuat skrev vi först ner deras svar i omarbetad form till ett sammandrag. Vi skrev alltså 
inte ner intervjuerna ordagrant. I vår matris där vi skrivit in de frågor vi ställt använde vi oss 
sedan av meningskoncentrering som beskrivs i Kvale (1997). Den fungerar så att utefter de 
svar vi fått på våra frågor koncentrerade vi ner texten till en eller ett par meningar och förde 
sedan in dem under varje person på respektive fråga. I åtanke hade vi att göra vårt bästa för att 
inte gå miste om någon viktig information trots urvalet. Vi försökte att inte skriva för mycket 
eftersom det enligt Trost (2005) då kan bli svårt att överblicka.  

4.6. Genomförande 
 
Vi har genomfört kvalitativa djupintervjuer med fyra lärare där vi använt oss av öppna frågor 
utan strukturerade formulär för att på djupet kunna se hur lärarna arbetar. Här stöder vi oss 
bland annat på Svenning (2003). Intervjuerna genomfördes under en vecka. Eftersom vi var 
kända för informanterna sedan tidigare och de i stort visste varför vi var där kändes den första 
kontakten naturlig och okonstlad. Vi togs emot utan misstänksamhet och en första 
presentation var överflödig. 
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En lärares schema är ofta fulltecknat och ingen av de lärare vi valt att intervjua var något 
undantag. Våra möten planerades in där de kände att de under dagen kunde avvara ungefär 45 
minuter, vilket skulle visa sig vara lagom mycket tid för att intervjua varje lärare. För att de 
skulle få kännedom om intervjuinnehållet och även möjlighet att i viss mån förbereda sig, fick 
de ett frågeformulär med de aktuella frågorna några dagar före det inplanerade mötet (se 
bilaga 1). Redan då vi träffade lärarna för att boka in en tid tillfrågades de om samtycke till att 
använda bandspelare under intervjun. Alla fyra gav sin tillåtelse till detta och hade förståelse 
till varför vi ville spela in samtalet. Dock visade två av pedagogerna viss nervositet inför att 
bli inspelade på band. Detta förklarades med att de förvisso stod för vad som skulle komma 
att sägas men att de ogillade att höra sina egna röster spelas upp. I det här fallet skulle ingen 
av informanterna komma att själva lyssna på bandet i efterhand. Efter att vi lovat att ingen 
annan än vi skulle få tillgång till kassetterna innebar inspelningen inte något hinder.  
 
Den lokal vi höll till i var enskild och utan insyn och det fanns heller ingen möjlighet för 
andra att höra vad vi talade om. Vi var båda två med vid samtliga intervjuer och genomförde 
dem gemensamt. Eftersom vi ansåg oss vara samspelta och tillsammans kompletterade 
varandra, så fick vi härigenom ett bättre och mer heltäckande resultat. Vi intervjuade en lärare 
åt gången eftersom vi på så sätt undvek att någon av lärarna skulle ta mer utrymme än någon 
annan, samt att vi ville värna om tystnadsplikten. Allt detta finner vi stöd för i Trost (2005). 
 
Innan intervjuerna påbörjats informerade vi de intervjuade om studiens syfte. Vi talade även 
om att deras medverkan var konfidentiell och att ingenting av det som sades därmed skulle 
föras vidare (Trost, 2005). Under intervjun följde vi i stort sett den frågeuppställning som de 
tagit del av även om ordningsföljden kunde varieras. Ytterligare följdfrågor kom också upp 
under intervjuns gång och i de fall upplysningarna har gett svar på vårt syfte har vi redovisat 
dem i vår matris och resultatsammanfattning. Vi försökte emellertid hålla oss till ämnet och 
den ursprungliga intervjuformen i den utsträckning det var möjligt samt behålla vårt passiva 
förhållningssätt. 
 
Efteråt valde vi att göra en sammanfattning av intervjuerna istället för att skriva ut dem ord 
för ord. Det arbetet gjorde vi tillsammans för att inte missa något och kunna få med varandras 
tolkning. Fördelarna med att göra en sammanfattning är att det blir färre sidor att överblicka 
och att vi kunnat skala bort sådant som inte hör till intervjuns syfte. Här finns det en risk att 
av misstag förlora en del material, men ursprungsmaterialet finns i sådana fall kvar på banden. 
Det gäller att få bort allt för syftet ovidkommande för att kunna koncentrera sig på det 
intressanta (Trost, 2005). Det var också till hjälp att få tillbaka strukturen på intervjun så att 
de svar vi fått kunde ställas under rätt fråga. Andra fördelar med en sammanfattning var att vi 
på så sätt fick en tydligare helhetsbild av vår intervjutolkning. Vi kunde starta upp vårt 
analysarbete och vår tolkning med tankar och idéer direkt även om resultatet inte var helt 
sammanställt ännu (Widerberg, 2002).  
 
Vi valde att inte gå tillbaka till lärarna för att fråga om vi hade tolkat dem rätt. Där stöder vi 
oss på Trost (2005) som menar att det är forskaren som skall göra jobbet och inte den 
intervjuade. Utifrån hermeneutiken innebär metoden att just tolka texter, något som då åligger 
forskaren.  
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5. Resultat 
 
Vi tar i resultatdelen upp vår syn på  etik och redovisar vårt resultat först genom en tabell-
matris och sedan i en kortare sammanfattning. 

5.1. Intervjuetik 
 
Den information vi fick under intervjuerna är konfidentiell. Det innebär att ingen utomstående 
skall kunna identifiera den enskilde intervjuade personen. Ingenting av det som sagts kommer 
att föras vidare på så vis att det ska gå att ta reda på vem som sagt eller gjort vad. Vi har 
formulerat texterna från intervjuerna på sådant sätt att risken för detta eliminerats. 

5.2. Resultatredovisning 
 
Efter lite överläggning beslutade vi att redovisa vårt resultat i en tabellform som bygger på 
den matris som vi gjorde för vårt analysarbete Trost (2005). Vi tycker att det på bästa sätt 
belyser resultatet för läsaren och det blir även lätt att följa med utifrån resultatdiskussionen. 
Tabeller lämpar sig bättre att ha i den löpande texten medan större textmassor som 
intervjusammanfattningarna bör läggas som bilagor (Strömqvist, 1999). Vi har däremot valt 
att inte lägga de sammanfattningar av rådata som vi sammanställde direkt efter intervjuerna 
som bilagor eftersom det då blir svårt att hålla på den intervjuetik som vi beslutat att följa. 
Istället har vi valt att lägga in en kortare resultatsammanfattning efter tabellerna som 
komplement för läsaren. 



 

 
Fråga 
 

Intervju person 1 Intervju person 2
 

Intervjuperson 3 
 

Intervjuperson 4 
 

1) Vilken utbildning 
har du? 
 
 
 
 

1-7 lärare ma/no, 40 
poäng matematik 
. 
 

Lågstadielärare, alla 
ämnen ingår. Behörig 
lärare i matematik för 
mellanstadiet. 
Kompletterat till 
grundskollärare (1-6) 
 

Folkskollärare 1-7 
 

Lågstadielärare, alla 
ämnen ingår. 
Vidareutbildat sig till  
ma/no-lärare för klass  
1-7  

2) Berätta om hur dina 
matematiklektioner 
ser ut, hur du har valt 
att lägga upp 
undervisningen? 
 
 
 
 

Boken som grund. 
Inleder alla lektioner med 
genomgång. 
Gemensamma 
redovisningar. 
Utematte.  
Äventyrsmatte. 
Problemlösning anpassad 
efter elev. 
Problemlösning som 
hemuppgift som 
engagerar hela familjen. 
T.ex. rita ett rum 
skalenligt.  
Kluringar efter 
arbetsområde.  

Lärobok som grund. 
Alltid gemensam start. 
Laborationer. Känna och 
prova (på nya tal). 
Gemensamma 
redovisningar för 
klassen. Samtal med och 
mellan eleverna. 
Problemlösnings-
lektioner.  
Laborativa lektioner.  
Rika problem.  
Ledtrådsmatte.  
Kommer att arbeta utan 
bok till hösten.  

Läroböcker används. 
Flera, som eleverna kan 
hoppa mellan.  
Nutidsmatte, bl.a. från 
tidningsartiklar. 
Utematte, kluringar 
varje vecka. 
Kör då och då stenhårda 
muntliga repetitioner, 
för alla eller i grupp. 

Utan mattebok, har 
istället eget material 
som utgår från 
läro/kursplan. 
Arbetsschema. 
Ofta gemensam start. 
Mycket praktiskt, spel, 
lägga tal. 
Dels enskilt arbete, dels 
gemensamt arbete två 
och två (t.ex. problem, 
kluringar) 
Val av problem utefter 
arbetsområde måste 
göras individuellt. Svårt 
och ointressant att göra i 
stor grupp.   
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Fråga 
 

Intervju person 1 Intervju person 2
 

Intervjuperson 3 
 

Intervjuperson 4 
 

3) Samtal i matematik, 
vad betyder det för dig? 
 
 
 

Förstå hur de tänker. 
Undervisningen inte mycket 
värd utan samtalet – eleven 
förstår då inte varför det 
blev fel. Uträkningar 
behöver förklaras för yngre 
elever. 
 

Viktigt, utveckla språket. 
Matte i vardagen.  

Förstå begreppen, orden. 
Matteprat är samtalande, 
viktigt för förståelsen.  

Viktigt. Barnen talar med 
varandra, bra att förklara, 
bra att lyssna på andra. 
Hur jag tänkte, gjorde... Se 
att det finns flera sätt. 
Viktigt för att ha ord, 
begrepp,(veta vad de står 
för), för att kunna sätta ord 
på det du tänker.  
 

4) Arbetar du medvetet 
med att utveckla det 
matematiska språket hos 
dina elever 

Ja Ja Ja  Ja  

5) Om du gör det, på 
vilket sätt arbetar du för 
att utveckla det 
matematiska språket hos 
dina elever? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Använder mattetermer när 
det går. Blandar med 
vardagsspråk, väver 
successivt in fler termer. 
Uppgifterna ska vara 
formulerade med 
matematikspråk. Planerar 
för att få in uppgifter där 
samtalet övas.  

Planerar för att 
kommunicera matte. 
Försöker hålla sig till 
terminologin. Presenterar 
och förklarar termer först. 
Viktigt att skapa 
kommunikationstillfällen. 
Ett av ledorden i 
läroplanen! 
Viktigt att alla får redovisa 
sina lösningar för gruppen. 
Gemensam 
problemlösning, samtalar, 
räknesagor.  

Diskussioner i helklass 
eller grupp. 
Kopplar gärna ihop matte, 
engelska och svenska. 
Har matteprat hela tiden, 
begreppsförståelse. 
Utematte, praktiskt, 
experimentellt, hem-
uppgifter.  
Får ofta förklara för 
varandra – förstår då ofta 
lätt. Förståelsen krävs för 
att kunna räkna. 
Mattepratet följer 
undervisningen som en röd 
tråd, görs mycket! 
I övrigt se fråga 2. 

Försöker var medveten om 
matematiska språket, att 
använda rätt ord. Tycker 
det individuella samtalet 
(lärare-elev) är bra när 
eleven kört fast, läraren 
kan då lätt kontrollera 
förståelsen. 
Tänker på hur jag pratar, 
försöker använda 
begreppen naturligt. Väljer 
inte uppgifter speciellt 
utefter att utveckla språket.
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Fråga 
 

Intervju person 1 Intervju person 2
 

Intervjuperson 3 
 

Intervjuperson 4 
 

6) Om du inte gör det, 
är det något som 
hindrar dig? 
 
 
 

När eleverna/klasserna är 
på allt för olika nivåer.  
Stora grupper.  
Tidsbrist.  
.  

Svårare med de äldre 
eleverna - stress att 
hinna allt tills de ska 
börja på mellanstadiet.  
Oroliga klasser.  
Elevers vilja att 
producera sidor i boken. 
Tid finns alltid, det är en 
prioriteringsfråga. 
 

Stora och kunskaps-
mässigt spridda grupper. 
Svårt kunna gå iväg med 
mindre grupp samtidigt 
som övriga klassen ska 
hållas igång. 

Stora klasser. 
Svårt att ha gemen-
samma genomgångar 
om någonting eftersom 
alla håller på med olika 
områden. 
Använder individuella 
samtal. För övrigt finns 
inga hinder.  

7) Hur arbetar du då 
istället? 
 

              _ Mer räkning i boken.               _               _ 

8) Eleverna ligger ofta 
på olika nivåer 
utvecklingsmässigt. 
Hur når du dem med 
tanke på det 
matematiska samtalet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måste ha genomgångar i 
smågrupper istället för i 
helklass.  
Individuellt anpassad 
problemlösning.  

Svårt, speciellt med de 
elever som kommit 
längre, blir lätt lämnade 
åt sig själva. 
Klassrumsundervisning 
innebär lite av en 
gyllene medelväg.   
Arbetar för ett tillåtande 
klimat.  
Problemlösning i 
grupper så homogent 
sammansatta som 
möjligt. 

Jobbar med dem, 
förklarar i mindre 
grupper. 
Laborerar, tydliggör, 
konkretiserar.  
Låter de snabbare 
plocka in material från 
andra håll.  
Uppmuntrar elevernas 
konstruktiva 
ifrågasättande. 

Ser spridningen som 
något positivt. Eleverna 
lär av varandra. 
Förbereds för nya 
områden och termer 
innan det är dags.  
Plockar ut en del 
områden och jobbar med 
dem som teman 
tillsammans.  
Problemlösning där alla 
kan bidra. 
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Fråga 
 

Intervju person 1 Intervju person 2
 

Intervjuperson 3 
 

Intervjuperson 4 
 

9) Arbetar du med att 
utveckla elevernas 
kommunikation i 
matematiken i den 
utsträckning som du 
skulle önska? 

Nej! Hinner inte prata 
med alla elever varje dag. 

Ja, med de yngre, men 
det kunde förstås alltid 
vara ännu mer. Det blir 
svårare när de blir äldre, 
då kommer stressen att 
hinna med läroboken. Så 
viktigt att det bör 
prioriteras. 
 

             _ Skulle vilja prata ännu 
mer än vad som görs.  

 Övrigt: ”Kan du någonting riktigt 
bra då kan du också 
förklara det för andra.” 
 

”Jag skulle aldrig säga 
plussa.” 

Jag brukar säga till dem 
att: ”förstår man inte 
matte, det de ska göra, 
då är det bättre att de 
sätter sig och ritar kryss 
på ett papper, för då får 
de i varje fall motorik. 
För att räkna matten 
utan förståelse, det är ju 
värdelöst.” 
”Jag tror att det är bra att 
matten är överallt.” 
”Jag tycker att vi har det 
ganska kul på matten.” 
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5.3. Sammanfattning av intervjuer 
 

1) Vilken utbildning har du?  
Tre av de fyra lärarna var utbildade matematiklärare medan den fjärde hade viss 
utbildning i matematik i och med en folkskollärarexamen.  
 
2) Berätta om hur dina matematiklektioner ser ut, hur du har valt att lägga upp 
undervisningen? 
Tre av fyra lärare arbetade med boken som grund och den fjärde hade eget material och 
arbetsschema. Två av fyra lärare hade gemensamma genomgångar medan de två andra 
hade gemensamma starter ibland. En såg ingen vits med gemensamma genomgångar på 
grund av nivåskillnaderna. Tre stycken hade många gemensamma redovisningar medan 
den fjärde lutade sig mer mot individuellt arbete. Tre av pedagogerna kompletterar boken 
med praktiska och laborativa övningar samt problemlösning av olika slag. Den fjärde 
läraren kompletterar sitt eget material med liknande övningar fast föredrar då att låta 
eleverna arbeta mest i par. Det verkar vara fler laborativa lektioner hos de yngre eleverna. 
 
3) Samtal i matematik, vad betyder det för dig? 
Alla anser språket som viktigt för förståelsen. De med högre utbildning verkar kunna 
motivera språket bättre. En tycker inte undervisningen är mycket värd utan samtalen. 
 
4) Arbetar du medvetet med att utveckla det matematiska språket hos dina elever? 
Alla arbetar medvetet. 
 
5) Om du gör det, på vilket sätt arbetar du för att utveckla det matematiska språket 
hos dina elever? 
Alla försöker hålla sig till den matematiska terminologin i undervisningen. Två av fyra 
planerar för uppgifter där samtalet övas och en av de fyra kopplar det till Lpo94. De andra 
ser det mer som att samtalet kommer på köpet. 
 
6) Om du inte gör det, är det något som hindrar dig? 
Tre av lärarna ser stora grupper som ett hinder och två av fyra ser tidsbrist som ett hinder. 
Oroliga klasser ses av en lärare som ett hinder och en av de fyra anser att tid inte är något 
problem. 
 
7) Hur arbetar du då istället? 
Endast en av lärarna är specifik på den här frågan och svarar att de räknar i boken istället. 
 
8) Eleverna ligger ofta på olika nivåer utvecklingsmässigt. Hur når du dem med 
tanke på det matematiska samtalet? 
Tre av fyra har individuellt anpassad problemlösning och två av fyra har genomgångar i 
mindre grupper. Bara en av lärarna ser nivåskillnaderna som positiva. 

 
9) Arbetar du med att utveckla elevernas kommunikation i matematiken i den 
utsträckning som du skulle önska? 
En av lärarna anser sig prata tillräckligt med de yngre eleverna men att det blir svårare när 
de blir äldre. Två av lärarna skulle vilja prata mer varav en säger sig inte hinna prata med 
alla elever varje dag. Den fjärde svarade inte på frågan. 
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6. Diskussion 
 
I vår diskussion börjar vi med att resonera kring begreppen validitet och reliabilitet. Vidare 
diskuterar vi vårt resultat i en resultatdiskussion. Vi har också med en sammanfattande 
slutsats för att sedan ge förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

6.1. Validitet/giltighet 
 
I Nationalencyklopedin beskrivs validitet som frånvaron av systematiska mätfel 
(Nationalencyklopedin, 2007). Den traditionella betydelsen av validitet är om instrumentet 
eller frågan verkligen mäter det som forskaren är ute efter. När det gäller kvalitativa intervjuer 
rör det sig vanligtvis om vad den intervjuade menar med, eller hur han eller hon uppfattar ett 
ord eller en företeelse (Trost, 2005). Med vårt syftes fokus på samtalet i matematiken så vill 
vi inte veta hur ofta samtalet utförs, utan hur det görs och hur de intervjuade ser på det. Vi 
tycker att svaren besvarade våra frågor på ett bra sätt. Dock är vi medvetna om att vi bara har 
sett det ur lärarens perspektiv samt att det är ett begränsat antal pedagoger vi intervjuat.  

6.2. Reliabilitet/tillförlitlighet 
 
I Nationalencyklopedin beskrivs reliabilitet som frånvaron av slumpmässiga mätfel 
(Nationalencyklopedin, 2007). Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mätning är 
stabil och inte är utsatt för till exempel slumpinflytelser; alla intervjuare frågar på samma sätt, 
situationen skall vara likadan för alla och så vidare. Om en undersökning har hög reliabilitet 
skall en mätning vid en viss tidpunkt ge samma resultat vid en ny mätning. Men med ett 
interaktionistiskt synsätt förutsätts att vi deltar i processer och då kan en forskare istället 
förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter (Trost, 2005). 
 
Trost menar att idén med reliabilitet ursprungligen bygger på kvantitativa studier där något 
mäts och det blir annorlunda vid kvalitativa tillvägagångssätt. Hög standardisering krävs för 
att kunna tala om hög reliabilitet, och det som kännetecknar en kvalitativ intervju är istället en 
låg grad av standardisering. Han menar vidare att det blir konstigt att tala om reliabilitet vid 
kvalitativa intervjuer eftersom syftet med dessa är att intervjuaren skall vara lyhörd och skall 
uppmärksamma tonfall och kroppsspråk. En felsägning eller missuppfattning eller andra så 
kallade slumpinflytelser är information som kan komma att användas vid analysen, och då 
sjunker reliabiliteten automatiskt (Trost, 2005). 
 

6.3. Validitet kontra reliabilitet gällande vår studie 
 
Trots att Trost (2005) anser att termer som reliabilitet och validitet härstammar från 
kvantitativ forskning och tappar relevans när det gäller kvalitativa undersökningar, så vill vi 
ändå lyfta fram begreppen här. Trovärdigheten utgör det största hindret vid kvalitativa 
undersökningar och intervjuer. Men en forskare måste ändå kunna visa läsarna att 
undersökningarna är trovärdiga och relevanta och det anser vi att vi kan göra.   
 
Patel och Davidsson (1994) anser att en god validitet visar att forskaren vet att han eller hon 
undersöker det som ska undersökas och det tycker vi att vi har gjort, även om vi inte har fått 
fram hela svaret. De menar vidare i samma bok att reliabilitet och validitet står i ett visst 
förhållande till varandra. Om validiteten är låg är ofta också reliabiliteten låg. Vi anser inte att 
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detta stämmer i vårt fall, utan tycker att vi fått fram det vi har sökt efter även om det finns 
mycket mer att hämta. Vi stöder oss på Trost (2005) och hans interaktionistiska perspektiv 
som här skulle innebära att verksamheten ute i skolorna är en produkt av processer. Ingenting 
är statiskt och en forskare kan därför inte förvänta sig att få exakt samma resultat av två olika 
intervjuer vid två olika tidpunkter. Med detta i åtanke är det troligt att reliabiliteten vid en 
kvalitativ intervju är låg, så även i vårt fall. Skulle vi gå ut igen och ställa samma frågor till 
andra pedagoger skulle kanske helt andra saker komma fram. Eftersom vi har fört en form av 
passivt samtal med öppna frågor till de intervjuande, där vi förvisso har styrt in frågorna på 
vad vi vill veta med hjälp av följdfrågor, skulle troligtvis en ny intervju ge något annorlunda 
svar. Människor är ju inte statiska. Trots detta anser vi att vi hade en viss reliabilitet eftersom 
frågorna ställdes på liknande sätt varje gång och vi registrerade svaren på samma sätt. Men 
eftersom det rör sig om processer där människor hela tiden förändras och får nya 
infallsvinklar anser vi att reliabiliteten är låg efter det traditionella synsättet på reliabilitet. Det 
faktum att vår studie har en låg grad av standardisering talar även det för en låg reliabilitet. 
 

6.4. Resultatdiskussion 
 
Något av det roligaste med det resultat vi fick var den stora variationen av att arbeta med 
samtalet i matematiken. Genom att intervjua dessa fyra lärare fick vi verkligen se olika sätt att 
arbeta på och även en hel del tips som vi kan använda oss av i vår framtida yrkesroll. Att 
använda kvalitativa intervjuer som metodredskap ger möjligheter till att hitta dessa variationer 
(Trost, 2005).  
 
Vi hörde lärarna med entusiasm tala om hemuppgifter där hela familjerna involverats och som 
sedan ivrigt redovisats för klassen i skolan. Någon vecka tidigare hade eleverna i samtliga 
klasser fått hemuppgiften att rita av sitt eget rum skalenligt. En uppgift som hade lösts på 
olika sätt beroende på kunskapsnivå och som hos nästan alla elever hade engagerat även 
familjen. De berättade också om problemlösningar liknande det mattesamtal som Bengt Drath 
(2005) har utvecklat. Ett exempel var något som kallades för ”rika problem”, uppgifter som 
har flera olika rätta lösningar. Eleverna började med att fundera enskilt för att sedan i mindre 
grupper diskutera de olika lösningarna. Slutligen tas de olika varianterna på rätta svar upp i 
helklass. Ex. Familjen har varit ute och plockat lingon. De har med sig 1-liters, 2-liters och 
5-liters hinkar. När dagen är slut har de tillsammans fått ihop tio liter. Vilka hinkar har de 
fyllt?  Just problemlösning i grupp ses som något väldigt positivt av framför allt en av lärarna 
i vår intervju. Detta sätt att arbeta är också något som vi tidigare lyft fram från Skolverkets 
rapport ”Lusten att lära” (2003) som en intressant och rolig metod ur elevernas synvinkel.  
  
Den problemlösning som vi här har gett exempel på leder eleven vidare till det som beskrivs i 
läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1999). Där kan läsas att eleven skall sträva efter 
att lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och sedan använda dessa kunskaper för att 
formulera, pröva antaganden och lösa problem. De skall kunna reflektera över sina 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.  
 
Ett väldigt intressant arbetssätt som utgör en bra väg till att få in matematiken i vardagen är 
nutidsmatten, något som för oss var alldeles nytt. Den typen av undervisning svarar dessutom 
tydligt mot kursplanen i matematik (Skolverket, 2002) samt kommentarerna till kursplanen, 
nämligen att alla elever ska få möjlighet till de matematikkunskaper som behövs för att kunna 
lösa problem som uppstår i vardagen. De ska kunna förstå och kritiskt granska information 
och reklam i samhället. De ska också kunna analysera och pröva påståenden och 
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marknadsföring från politiker och journalister (Skolverket, 1997). Varje vecka hade eleverna 
med sig tidningsartiklar som var valda utifrån tanken att de skulle gå att använda i 
matematiksamtal. En artikel de hade diskuterat samma vecka som vi var där handlade om de 
skallskador som orsakas av trafikolyckor. 70 % av dem som fått sådana skador hade cyklat 
utan hjälm. Den artikeln ledde bland annat till cirkeldiagram och prat om procent.  
 
Att låta eleverna få utöva matematiken rent praktiskt tyckte samtliga lärare var ett bra och 
effektivt sätt för att skapa förståelse hos eleverna. För de yngre barnen ansågs till exempel 
uppgiften att ställa sig först, sist, precis i mitten eller som nummer tre i kön vara lärorik för att 
träna ordningstal. Har eleverna lärt sig att addera större tal kan de få i uppdrag att ute på 
parkeringsplatsen addera alla de parkerade bilarnas registreringsnummer. Inom arbetsområdet 
geometri finns en uppsjö av möjliga praktiska uppgifter som kan lösas gruppvis utanför 
klassrummet; Samla pinnar och bygg en kvadrat som har arean av 1 m2, rita en figur på 
fotbollsplanen som har omkretsen tio meter, hämta något som är så nära en meter långt som 
möjligt och så vidare.  
 
Ett av ledorden i dagens skola är att undervisningen som bedrivs där skall var individualiserad 
och anpassad efter varje enskild elev. En jämlik skola för alla (Utbildningsdepartementet, 
1999). Fördelarna med detta tankesätt är många tycker vi men det leder även till nya 
utmaningar och komplicerade situationer för pedagogerna. Om läraren frångår 
katederundervisningen som i sammanhanget kan ses som rationell och effektiv, även om den 
inte tar någon större hänsyn till att alla elever är olika med skilda förutsättningar och behov, 
vill vi påstå att det nu krävs mer av läraren. Det blir svårare att hålla ihop klassen inom 
samma arbetsområde i till exempel matematiken. I takt med att undervisningen 
individualiseras blir även tillfällena för att hålla gemensamma genomgångar och matematiska 
samtal i hel klass färre. Det här är någonting som tas upp som ett hinder i undervisningen hos 
de lärare som vi har intervjuat. Flera ser stora nivåskillnader i grupperna som skäl till 
svårigheter att ha allmänna diskussioner och därmed matematiska samtal i den utsträckning de 
skulle vilja. En av lärarna ser däremot nivåskillnaderna som någonting positivt, en åsikt som 
skiljer denna lärare från de andra och som vi ser som en positiv inställning. Hon menar att 
eleverna då kan lära av varandra och därigenom förbereds för den kunskap som skall komma. 
Men vi har följt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1934/2001) 
där han menar att det är en vuxen, eller en person som kan mer, som ska föra lärandet framåt. 
Vi ställer oss därför frågan -Vem gör då det? Risken blir att eleverna har en monolog med 
sina matematikböcker eller i bästa fall att någon annan elev kan hjälpa till med en förklaring. 
Kanske kan de längre komna eleverna hjälpa dem som inte har lika lätt för sig, men alla barn 
(och vuxna) har sina begränsningar. Vem samtalar med de barn som kommit längre i 
matematiken och leder dem framåt?  
 
Inger Wistedt (2001) poängterar att det är viktigt att det är läraren som sätter gränsen för vad 
som är relevant i undervisningen och för samtalets innehåll. En av lärarna anser att det inte 
finns någon mening med genomgångar i helklass på grund av de ofta stora nivåskillnaderna i 
klassrummet. Det här kan ställas mot Vygotskij (1934/2001) som menar att gränsen för en 
elev och dess proximala utvecklingszon går vid dess förmåga att kunna imitera. Naturligtvis 
kan det vara så stora skillnader i en klass att inte ens imitation är inom räckhåll, men vi anser 
ändå att det skulle kunna göras i större utsträckning än vad som ofta tycks ske. I den 
nationella utvärdering som Skolverket (2003) gjorde visar att även elever tycker att lärarledda 
genomgångar är bra och viktiga. Detta märks genom uttalanden som: ”Det som är bra med 
undervisningen i matematik är att man lär sig ganska mycket om läraren står framme vid 
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tavlan och förklarar. Det som är dåligt med matematik är att det är inga genomgångar.” 
(Skolverket, 2003, s. 69)  
 
Ett annat hinder som kommer fram vid intervjuerna är elevernas syn på att det inte är 
matematikundervisning som försiggår om de inte räknar i böckerna. Eleverna själva mäter sitt 
lärande och sin kunskap i hur långt de har kommit i läroboken och det här är också något som 
tas upp av Gudrun Malmer (2002). Läroboken angavs dessutom som lösning när hindret 
bestod av oroliga grupper för att kunna hålla en bra arbetsmiljö. Endast en av lärarna 
besvarade frågan om vad de gör istället när de av olika skäl hindras att föra samtal under 
matematiklektionerna. Svaret på den frågan blev att de arbetar i boken istället för att till 
exempel arbeta laborativt. Vår medvetet subjektiva tolkning är att detta görs i större 
utsträckning än vad lärarna ville säga. 
 
Vårt intryck från de verksamhetsförlagda perioderna under utbildningen av att läraren har 
genomgångar är att det sker i väldigt begränsad omfattning om ens alls i vissa fall och det 
gäller både i mindre grupper och i helklass. Där det har pratats matematik har det oftast skett 
mellan lärare och en enstaka elev. På det området kan vi tycka att vår undersökning är alltför 
begränsad. Det skulle ha varit intressant att komplettera med en observation för att få se i 
vilken utsträckning det samtalas matematik och på vilket sätt. Däremot tycker vi oss kunna se 
att alla lärarna vi intervjuat är väl medvetna om att samtalet i matematiken är viktigt och att de 
har funnit sitt sätt att göra det på.  
 
Tiden är en aspekt som tas upp som ett problem av åtminstone två av pedagogerna. Om en 
lektion sträcker över 40 minuter skulle varje barn i en klass på tjugo elever få cirka två 
minuter med läraren där de skulle kunna ha någon form av matematiskt samtal (Skolverket, 
2003). Våra erfarenheter säger oss att inte ens detta är i närheten av sanningen. En stor del av 
lektionstiden har för vana att ”försvinna” till elever som kommer in senare från raster, 
konflikthanteringar, information, andra lärare som plockar ut elever ur klassen för olika 
varianter av grupper, elevråd och så vidare. Listan kan göras lång och den kvarvarande tiden 
för matematiska samtal minskar i samma takt. En av de intervjuade pedagogerna menade att 
det förekommer dagar då de inte pratar någonting alls med en del barn. Eftersom matematiken 
bara är ett av ämnena i skolan idag, förvisso ett av de större, kan vi lätt föreställa oss hur 
mycket tid det egentligen pratas i matematiken. Att alla lärare vi har pratat med har insikten 
och förståelsen för att samtalet är viktigt tycker vi är tydligt men samtidigt kan vi i 
intervjusammanfattningarna utläsa att den medvetna kommunikationen i ämnet endast sker i 
begränsad omfattning. Detta till trots var det en av lärarna som ansåg sig prata matte i den 
utsträckning hon önskade även om läraren tyckte att det var lite ”förmätet” att säga så. 
Läraren ansåg att det var en prioriteringsfråga och att det matematiska samtalet var så pass 
viktigt att det var värt att prioritera, något vi även finner stöd för hos Löwing (2004) och  
Malmer (2002).  
 
En annan intressant aspekt i vår intervju var synen på läroboken bland lärarna. Två av lärarna 
tyckte att läroboken var en trygghet att ha som grund i undervisningen och att det inte fanns 
någon anledning att ändra på det. Malmer tycker att det ligger en fara i att göra sig beroende 
av ett gemensamt läromedel eftersom språket då inte hamnar i fokus (Malmer, 2002).  De 
lärare vi intervjuade menade att läroboksförfattarna är välutbildade och erfarna pedagoger och 
att den tid det skulle krävas för att göra eget material istället för att använda det som finns 
hellre kunde läggas på att utveckla kompletterande material. Läroboken användes alltså inte 
slaviskt, utan snarare som en grund som kontinuerligt och ofta kompletterades med annat 
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material, till exempel problemlösning eller praktisk utomhusundervisning med geometriska 
inslag.   

En av lärarna ansåg inte läroböckerna vara tillräckligt bra och  att de inte höll jämn kvalitet 
utan att det hela tiden dök upp uppgifter som borde väljas bort. Den läraren använde enbart 
eget material vilket innebar hopplockat material från läroböcker samt laborativt och praktiskt 
material. Även spel förekom flitigt. Den fjärde läraren hade samma inställning och kommer 
från och med i höst att i sin etta arbeta utan mattebok till förmån för eget material. Utifrån 
språklig synvinkel så fungerade det ”egna” materialet bättre tyckte dessa två lärare. Att arbeta 
utan lärobok i matematiken tycker vi kan fungera bra, men det ställer höga krav på läraren och 
dess matematikkunskaper. Det gäller att pedagogen verkligen vet vad den gör. En av de 
intervjuade lärarna poängterar att det då är viktigt att tolka kursplaner och läroplaner på ett 
godtagbart sätt för att inte tappa bort vad vi lärare är ålagda att lära ut.  

Trots att vi medvetet valde lärare för att få lite spridning i vår undersökning så skilde de sig 
egentligen bara åt i hur de arbetade med samtalet i matematiken. Däremot ansåg alla att 
samtalet var viktigt. Noterbart tyckte vi var synen på hur man får in samtalet i undervisningen. 
Två av lärarna planerade för lektioner med det matematiska samtalet i fokus medan de andra 
två tyckte det var något som man mer eller mindre ”fick på köpet”. Trots att det tydligt står i 
våra styrdokument (Skolverket, 2002) att samtalet i matematiken är viktigt är det bara en av 
fyra lärare som nämner läroplanen i våra intervjuer. Det är också intressant att ingen av 
lärarna nämner Vygotskij eller någon annan ”tung” forskare under de nästan fyra timmar 
långa intervjuer som vi har genomfört. En följdfråga blir då för oss hur pass medvetet lärarna 
egentligen arbetar med samtalet? Utgår pedagogerna verkligen från teorier och styrdokument i 
sin undervisning? Teorierna ligger bakom styrdokumenten och det är viktigt att veta inte bara 
att vi ska göra något utan också orsakerna till det. Vi anser det viktigt att veta varför det är bra 
att samtala i matematik och vidare hur den komplexa inlärningen går till för att till fullo kunna 
förstå hur eleverna lär sig. Det är en förutsättning för att kunna möta deras behov och leda 
dem vidare. 

Att använda det matematiska språket med dess terminologi var viktigt för alla lärarna. 
Pedagog 2 sa till exempel vid intervjun: ”Jag skulle aldrig säga plussa.” De var också alla 
överens om att det krävdes ett vardagsspråk för att kunna förstå och förmedla det matematiska 
språket. Detta tycker vi låter bra och det finner vi även stöd för i Löwing (2004) där hon 
betonar vikten av att använda rätt terminologi. Vi menar att läraren nödvändigtvis inte 
behöver bli för formell. Matematiken är en form av ett språk med vars hjälp det till exempel 
går att beskriva verkligheten och världen runt omkring oss om än i begränsad omfattning 
anser vi. Det matematiska språket är precist och många av termerna har förutom sin 
matematiska betydelse även en betydelse i vardagsspråket (Malmer, 2002). Löwing och  
Kilborn (2002) vill mana till stor försiktighet vid införandet av nya termer. De menar att det är 
speciellt viktigt när det gäller termer som har en annan betydelse i det allmänna språket än i 
matematik, till exempel volym (ljudvolym och innehåll), rot (trädrot och roten av ett tal) och 
så vidare. Här är det viktigt att konkretisera termen volym med hjälp av exempelvis en 
laboration för att särskilja de två begreppen åt. Det här tänkandet tycker vi är sunt och även 
om de lärare vi intervjuat inte talade i dessa termer om det matematiska språket så använde de 
det på detta sätt. Det är angeläget att komma ihåg att, som Löwing och  Kilborn (2002) 
skriver, matematikundervisningen i första hand syftar till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter som de behöver för att kunna fatta beslut i alla de valsituationer som vardagslivet 
erbjuder.  
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Utan att dra några större slutsatser tycker vi oss också se att de lärare (1och 4) som har en 
högre utbildning i matematik kan motivera och förtydliga samtalets vikt på ett bättre sätt än de 
andra, som istället talar mer i standardtermer som ”viktigt för begreppsförståelsen”, ”viktigt 
för förståelsen” och så vidare.  
 
Vygotskij (1934/2001) menar att det enbart är en vuxen eller en person som kan mer som kan 
föra en elev in i den proximala utvecklingszonen. Detta tycker vi ställer krav på lärarens 
utbildning och kunskap i ämnet matematik. För att en lärare skall kunna ha förståelse för och 
därmed kunna lära ut matematik krävs det att läraren har en adekvat utbildning. Vi anser inte 
matematikämnet vara av den karaktären att vem som helst är kapabel att undervisa bara för att 
han eller hon kan räkna. Att kunna föra ett matematiskt samtal ställer på samma sätt krav på 
att läraren har en så pass hög matematisk förståelse och språklig nivå inom ämnet att eleven 
kan ledas framåt både vad gäller samtalet som sådant och matematiken som helhet. 
 

6.5. Sammanfattande slutsats 
 
Eftersom de personer vi intervjuat är för få och inte i något avseende representativa för 
lärarkåren som helhet, kan vi inte dra några större slutsatser av vår studie. Lärarna utgör bara 
en liten grupp och vår diskussion får därför ses mer som isolerade företeelser än en fastslagen 
och allmän verklighet annat än på just den här skolan i de här klasserna. Vi vill utifrån dessa 
förutsättningar ändå sammanfatta några slutsatser. 
   
Våra slutsatser efter arbetet blir att: 
. 

• Litteraturstudien visar att en stor enighet råder vad gäller samtalets betydelse för 
matematiken 

• Pedagogerna är väl medvetna om språkets vikt i matematiken. 
• Lärarna har de kunskaper, den önskan och de idéer som krävs för att arbeta på ett 

lärorikt och inspirerande sätt. 
• Ingen av lärarna nämnde vid intervjuerna att de vid sin undervisning i matematik 

utgick från styrdokument eller vetenskapliga teorier, vilket gör att vi ifrågasätter i 
vilken grad de var medvetna om samtalets betydelse. 

• De varierar sig i hur de arbetar med matematiken och med dess språk.  
• Tre av fyra lärare arbetar idag inte med samtalet i den utsträckning de skulle vilja. De 

hinder som förekommer består bland annat av stora klasser, stora nivåskillnader 
mellan eleverna inom gruppen, oroliga klasser och brist på tid.  

 
Vår erfarenhet före undersökningen var att det kommunicerades matematik i liten 
utsträckning eller inte alls i de flesta av de klasser vi har haft insyn i. Det blev därför hoppfullt 
att få intervjua dessa fyra lärare och se att det åtminstone i de här fallen inte handlade om 
bristande kunskap och vilja. Hindren verkade snarare ligga mer på organisatoriska och 
ekonomiska nivåer.  
 
Vår undersökning har stärkt oss i vår uppfattning om att samtalet är viktigt i matematiken och 
även gett oss en hel del vägledning för hur vi ska kunna arbeta vidare med det. Vi har även 
förstått vikten av att det är läraren som styr och leder undervisningen och samtalet. 
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Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte och fått reda på hur lärarna medvetet arbetar med 
elevernas kommunikativa förmåga inom ämnet matematik och även vilka hinder som kan 
föreligga sett utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
 

6.6. Fortsatt forskning 
 
Det vi känner skulle vara intressant att fortsätta forska om är i vilken omfattning det pratas 
matematik i undervisningen. En kvantitativ studie skulle komplettera vår undersökning på det 
området. De båda resultaten skulle kunna sättas i relation till varandra och vi känner båda att 
detta hade skapat en större och mer komplett helhet.  
 
Ett annat intressant perspektiv skulle vara att göra en jämförelse mellan att huvudsakligen låta 
eleverna arbeta enskilt i läroböcker och att ha en undervisningsmetod där pedagogen medvetet 
väljer metoder som stimulerar den kommunikativa förmågan och språket. Med någon form av 
aktionsforskning skulle en forskare kunna ta reda på vilket sätt som kunskapsmässigt sett 
fungerar bäst. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 
 

Pedagogutbildningarna 
Institutionen för Pedagogik och lärande 

 
 

Vårterminen 2007 
 
 

INTERVJU 
 
 
 
 
Vilken utbildning har du? 

 
Berätta om hur dina matematiklektioner ser ut, hur du har valt att lägga upp 
undervisningen? 
  
Samtal i matematik, vad betyder det för dig? 
 
Arbetar du medvetet med att utveckla det matematiska språket hos dina elever? 
 
Om du gör det, på vilket sätt arbetar du för att utveckla det matematiska språket hos 
dina elever?  
 
Om du inte gör det, är det något som hindrar dig? 
 
Hur arbetar du istället? 
 
Eleverna ligger ofta på olika nivåer utvecklingsmässigt. Hur når du dem (både de som 
ligger längre fram resp. längre bak) med tanke på det matematiska samtalet? 

 
Arbetar du med att utveckla elevernas kommunikation i matematiken i den 
utsträckning som du skulle önska? 
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Bilaga 2. Analys matris 
 
 
Fråga 
 

Intervju 
person 1 

Intervju 
person 2

Intervjuperson 
3 

Intervjuperson 
4 

1)Vilken utbildning 
har du? 
 

    

2) Berätta om hur 
dina 
matematiklektioner 
ser ut, hur du har 
valt att lägga upp 
undervisningen? 
 

    

3) Samtal i 
matematik, vad 
betyder det för dig? 
 

    

4) Arbetar du 
medvetet med att 
utveckla det 
matematiska 
språket hos dina 
elever? 
 

    

5) Om du gör det, 
på vilket sätt arbetar 
du för att utveckla 
det matematiska 
språket hos dina 
elever? 
 

    

6) Om du inte gör 
det, är det något 
som hindrar dig? 
 

    

7) Hur arbetar du då 
istället? 
 

    

   8) Eleverna ligger 
ofta på olika nivåer 
utvecklingsmässigt. 
Hur når du dem 
med tanke på det 
matematiska 
samtalet? 

 

 
   9) Arbetar du med 

att utveckla 
elevernas 
kommunikation i 
matematiken i den 
utsträckning som du 
skulle önska? 
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