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Förord 
 
 
Vi har under hösten 2004 genomfört vårt examensarbete på utbildningen för grundskollärare 
4-9 Ma/NO. Vi vill tacka våra praktikhandledare ute på skolorna samt berörda elever som 
gjort det möjligt för oss att utföra vår undersökning. Vi vill även tacka vår vetenskapliga 
handledare Björn Råberg för hans hjälp och guidning till ett färdigt arbete.  
 
Luleå & Kalix, december 2004. 
 
Annika Esperi & Evelina Eliasson 



 

Abstrakt 
 
 
Vårt syfte med utvecklingsarbetet var att undersöka hur eleverna uppfattade samtalets 
betydelse för deras förståelse i matematik. Undersökningen genomfördes på två olika 
högstadium i år 7 och 9. Vi startade vår undersökning med förintervjuer med eleverna. De 
fick sedan under några lektionstillfällen jobba med problemslösning i smågrupper. Under 
dessa tillfällen så observerade vi utvalda elever och sedan avslutade vi undersökningen med 
enskilda djupintervjuer med de berörda eleverna. Det framkom att de flesta av eleverna hade 
en positiv inställning för arbetssättet och efterlyste mer av detta i undervisningen. Flertalet av 
eleverna ansåg även att samtalet har betydelse för förståelsen i matematik.  
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Vår erfarenhet av matematikundervisningen i grundskolan är att den består av individuell 
räkning från böcker och att det ges få tillfällen för mer kreativa arbetssätt. Något som vi tror 
är viktigt är att använda sitt språk och kommunicera i matematik för att utveckla förståelsen. 
Genom att samtala och diskutera kan man på ett bra sätt bli medveten om och tydliggöra sina 
egna tankar kring matematiska problem. Detta tror vi är viktiga delar för att matematiken inte 
ska bli ett mekaniskt räknande som bygger på att man ska följa en given mall utan ge mer 
utrymme för egna lösningsstrategier. En viktig del i samtalet är att inte bara kunna prata och 
förklara utan även att kunna lyssna och ta till sig vad andra har att säga.  
 
Enligt Kling (1997) är matematikundervisningen ofta ett passivt arbete där läraren pratar och 
eleverna lyssnar. Det kreativa tänkande stimuleras inte utan det handlar om att memorera och 
kopiera lärarens och bokens lösningar. Vi tror, att en förutsättning för att eleverna ska kunna 
ta till sig matematiken, är att de själva upplever att arbetssätten som används gynnar deras 
matematiska förståelse. Många elever anser att förståelse är detsamma som att ha alla rätt på 
proven men vi anser att alla rätt inte behöver vara lika med att man förstår. Vi vill istället 
fokusera på en djupare förståelse där det är viktigt att man vet vad man gör och varför man 
gör så. Genom att reflektera och diskutera lösningar med varandra kan man uppnå en djupare 
förståelse. Vi har valt att undersöka hur eleverna uppfattar samtalets betydelse för deras 
förståelse i matematik.  
 
 
Förankring i styrdokument 
 
I Lpo94, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Utbildningsdepartementet (1994) 
skrivs att ett av skolans uppdrag är att ”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”.  
 
I vårt utvecklingsarbete kommer eleverna genom att samtala få möjlighet att dels själv få 
uttrycka sina tankar men även lyssna till andra. Detta styrks i styrdokumentens mål att sträva 
mot gällande kunskaper. 
 

”Skolan skall sträva efter att varje elev 
 

• Utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• Känner trygghet och lär sig visa respekt i samspel med andra, 
• Lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• --- 
• Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper…”(Lpo 94) 

 
Vidare skrivs i Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
ska ”behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
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tankar i tal och skrift”. När eleverna ges möjlighet att arbeta på detta sätt bidrar det till 
träning att våga lita till och uttrycka sina egna kunskaper. Vilket också är ett mål för skolan 
att sträva mot, där varje elev skall utveckla tillit till sin egen förmåga. I kursplanen för 
matematik skrivs det att ”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik 
och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer”. Man tar även 
upp att eleverna skall ges möjlighet att kommunicera matematik i ett sökande efter förståelse, 
nya insikter och lösningar på problem och därmed utveckla en förmåga att muntligt 
argumentera och förklara sitt tänkande.  
 
Lokala kursplaner 
I de lokala kursplanerna på de båda praktikskolorna Björkskataskolan (2000), Innanbäckens 
skola (2002) tar man upp vikten av att muntligt kunna redovisa och argumentera för sitt 
tänkande. Ge eleverna möjlighet att pröva sina egna idéer och tankar finns även det med i 
skolornas strävansmål.  
 
 
Tidigare forskning 
 
Historik 
Tankarna kring samtalets betydelse för förståelsen i matematik är inte något nytt utan finns 
med i flera av de stora pedagogernas verk. Malmer (1999) tolkar en av dessa, Lev Vygotskij 
1896-1934, som ansåg att språket hade stor betydelse för att utveckla tänkandet och 
medvetandet. Utvecklingen av språket sker inte av sig själv utan är beroende av hur barnet 
fungerar i det sociala samspelet och genom att de aktivt utforskar omgivningen. Språket har 
även en viktig betydelse då de kunskaper och erfarenheter som människan utvecklat kan föras 
vidare  
 
Høines (2000) tar också upp om Vygotskij som ansåg att det var en viktig del av 
begreppsutvecklingen att få uttrycka sig då man genom språket utvecklar begreppsuttryck och 
begreppsinnehåll. Vygotskij ansåg även att det bör vara vårt mål i undervisningen att hjälpa 
elever att klargöra sina begrepp genom att använda sitt språk.  
 

”Språkets struktur representerar inte bara en enkel avspegling av tankens struktur. Man kan 
därför inte heller bara hänga språket över tanken som en färdigsydd klänning. Språket tjänar 
inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke, som omsätts i ett språk, omstruktureras 
och förändras. Tanken uttrycks inte i orden – den förlöper i ordet.” (Vygotskij, 1981) 

 
Internationell rapport  
Det har skrivits internationella rapporter kring matematiken i skolan, en av dessa är The 
Cockcroft Report - Mathematics Counts (1982) som bygger på undersökning där man i 
huvudsak inriktade sig på språk och kommunikation, praktiskt arbete och förståelse. I 
rapporten skriver man att barnen ska uppmuntras att diskutera och förklara matematiken de 
lär sig och man kräver diskussioner inte bara mellan lärare och elev utan också elever 
emellan. 
 

”Language plays an essential part in the formulation and expression of mathematical 
ideas…Development of this kind can only take place by means of continuing practice; from 
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their earliest days at school children should be encouraged to discuss and explain the 
mathematics which they are doing”.  

 
Då förståelsen är något som byggs upp av varje elev så kan det vara svårt för läraren att 
kunna observera detta. Även fast elever klarar av att lösa uppgifter korrekt så behöver det inte 
betyda att de har fått den matematiska förståelsen. Ett bättre sätt för läraren att se detta kan 
vara genom diskussioner angående problemen.  
 

“The ability to `say what you mean and mean what you say´ should be one of the outcomes 
of good mathematics teaching. This ability develops as a result of opportunities to talk 
about mathematics, to explain and discuss results which have been obtained, and to test 
hypotheses. --- Pupils need the explicit help, which can only be given by extended 
discussion, to established these relationships; even pupils whose mathematical attainment is 
high do not easily do this for themselves”. 

 
Matematik som språk 
Enligt Malmer (1999) betraktats ofta matematiken som ett naturorienterande ämne kanske 
just för att det är ett hjälpmedel i fysik och kemi. Elever kan ofta uppfatta matematiken som 
ett främmande språk med lite verklighetsförankring. Det skulle vara mer passande att koppla 
ihop matematiken med svenskan eftersom båda kan betraktas som ett språk där vi kan 
kommunicera med andra och hjälpa oss att uppfatta vår omvärld. 
 

”Språket är ett nödvändigt medel att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar 
om matematiska förhållanden. Det har av det skälet en stor betydelse för inlärningen, varför 
man bör ägna betydligt mera tid åt detta moment än vad som vanligen sker.” (Malmer, 
1990) 
 

I Malmer (1999) nämns att vikten av att tala matematik länge har betonats eftersom det är en 
betydande del av utvecklandet av våra tankar. Genom att samtala och diskutera tillsammans 
prövas våra tankegångar. Andras åsikter tvingar oss att utveckla och förtydliga våra tankar 
vilket leder till ett fördjupat lärande. Det kan även ge förslag till nya tankar och idéer.  
Vidare skrivs i Malmer (1990) att då man uttrycker sig i ord ges ett tillfälle att bli medveten 
om sitt tänkande och då inte bara vad vi vet utan även hur vi vet. Elever svarar ofta ”jag vet 
inte” eller bara korta enstaka ord som utfyllnad på lärarens frågor, det ges ingen träning till 
att formulera och utveckla sina tankar. Ett sätt för att träna detta är att i samspel med andra 
elever få samtala och diskutera. 
 
Lärarens roll 
Tidigare har lärarens uppgift varit att förmedla kunskap och man har pratat till eleverna inte 
med dem. Denna envägskommunikation tror vi inte bidrar och stimulerar eleverna till ett 
meningsfullt lärande. För att få eleverna mer aktiva och deltagande så måste läraren skapa 
möjligheter för samtal mellan elever och lärare. Man påpekar i Nämnaren Tema (1996) att det 
inte räcker enbart med att ge tillfällen för samtal utan läraren måste aktivt vägleda eleverna i 
detta arbete. Läraren kan hjälpa elever att förstå sina egna tankar genom att aktivt lyssna till 
eleverna. Här är det viktigt att även resonera kring de felaktiga svaren för att klargöra för 
eleven varför det är fel. 
 
När eleverna samtalar i matematik får läraren möjlighet att i tid upptäcka brister i den 
matematiska förståelsen och kan därmed fånga upp dem. 
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”De muntliga inslagen, speciellt emellan lärare och elev, har även ett väsentligt diagnostiskt 
värde. Ordvalet och sättet att uttrycka sig avslöjar mycket om elevens tankestruktur och om 
hur han/hon har uppfattat eller missförstått det aktuella problemet.” (Malmer, 1990) 

 
Det finns elever som inte automatiskt deltar aktivt i diskussionen och här har läraren en viktig 
roll att uppmuntra dessa att våga och vilja deltaga. Läraren måste även lyfta fram elevernas 
idéer för att de andra eleverna ska kunna ta till sig dem. Att lyssna och dra nytta av vad 
kompisarna tänker och säger är en förmåga som måste tränas (Nämnaren 1996). Malmer 
(1999) skriver också om detta och betonar vikten av att språksvaga elever måste stöttas för att 
våga tala. För att inte situationen ska bli sämre för dessa elever är det viktigt att deras inlägg 
bemöts positivt och att de känner att även deras inlägg har betydelse.  
 
Nationell rapport 
Skolverket har gjort en nationell rapport (2001-2002) kring lusten att lära matematik på 
uppdrag av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd. Undersökningen bekräftar att en stor del 
av dagens matematikundervisning under senare delen av grundskolan består av individuell 
räkning i matematikböcker. Det dominerande lektionsupplägget följer modellen av korta 
gemensamma genomgångar, individuell tyst räkning och prov. Målet med 
matematikundervisningen är att hinna räkna så många uppgifter i böckerna som möjligt.  
Detta bekräftar en självkritisk lärare, ”Vi anger mål i form av antalet uppgifter som ska 
räknas men istället borde vi sätta mål i form av förståelse”. Lärare använder även proven 
som motiveringsstrategi för att få eleverna att fokusera sig. Det framgick tydligt i 
undersökningen att också eleverna lägger stor vikt på proven. Vad som kommer med, är vad 
som är viktigt att lära sig. Detta påverkar till stor del elevernas syn på kunskap och lärande.  
 
I rapporten kommer det även fram att läraren går runt och hjälper eleverna individuellt den 
största delen av tiden. Detta leder till att eleverna oftast är utlämnade att räkna matematik 
själva, för vissa elever kan detta fungera bra medan det har visat sig att elever med bristande 
motivation och förståelse lätt passiviseras. Granskningen visar att när 
matematikundervisningen blir mer individuell börjar många elever halka efter då de inte 
själva klarar av att bilda sig en egen förståelse för matematiska begrepp. Det ges inte 
utrymme för egna lösningsstrategier kring problemen utan eleverna kopierar givna 
lösningsmetoder. 
 
I undersökningen frågade man eleverna om läraren vill att de ska samtala med varandra i 
matematik. I år 5 så svarade drygt 40 procent att de stimuleras till undersökningar och 
diskussioner i grupp. I år 9 har dock siffran sjunkit till 24 procent och på gymnasiet fortsätter 
siffran att sjunka ytterliggare. Det visar på att gemensamma samtal i matematik inte särskilt 
vanligt. Intervjuade elever säger dock att man efterlyser andra arbetsformer än de traditionella 
för att de vill lära för livet och inte bara läsa till prov. De elever som har lärare som 
uppmuntrar dem till diskuterande- och undersökande arbete ger även i studien sina lärare 
goda omdömen. Elever som dock inte stimuleras till samarbete skattar lärarinsatserna lågt. 
 
I studien kommer det fram att  
 

”Elever som har beskrivit en undervisning med gemensamma samtal i matematik som utgår 
från deras tankar, där de är aktiva och där olika lösningsstrategier diskuteras och värderas, 
har beskrivit det som mycket positivt. På grundval av intervjuerna tycks elever med sådana 
erfarenheter ha ett positivt förhållningssätt till matematik.” 
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Syfte 

 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att se hur eleverna uppfattade samtalets betydelse för 
deras förståelse i matematiken. 
 
 
Metod 
 
 
Vi använde oss av intervjuer och observationer för att samla information till vår 
undersökning. Då syftet var att undersöka elevernas uppfattning så ville vi inte använda oss 
av enkäter där svarsalternativen var styrda och då man inte kunde få reda på elevernas egna 
tankar men även p.g.a. att ”enkäten ger ju inga möjligheter till kompletteringar, vilket 
intervjuerna gör” (Patel och Davidsson, 1994). 
 
 
Intervjuer 
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) måste man vid intervjuer ta hänsyn till två aspekter, 
graden av standardisering och graden av strukturering. Graden av standardisering handlar om 
utformningen av frågorna och dess inbördes ordning. Vid intervjuer som är helt 
standardiserade ställer man likadana frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson. 
Struktureringsgraden bestäms av hur fritt utrymme intervjupersonen har att svara inom. Vid 
intervjuer som är helt strukturerad ges intervjupersonen ett väldigt litet utrymme till fria svar 
exempelvis ja och nej frågor.  
 
Våra intervjuer skedde med en låg grad av både standardisering och strukturering. Detta för 
att våra frågor skulle ge utrymme för alternativa följdfrågor, olika inbördes ordning samt att 
eleverna skulle ha stort utrymme att svara inom.  
 
Författarna tar även upp vikten att klargöra syftet med intervjun och att försöka motivera 
intervjupersonerna så att de känner vikten att besvara frågorna. Det är även viktigt i det här 
fallet att eleverna är klara över på vilket sätt den information de lämnar kommer att användas.  
 
Frågornas utformning är viktig vid intervjuer då det kan påverka resultatet. Ekholm (1976) 
skriver om vikten av att vara tydlig i sina frågor för att intervjupersonen ska förstå frågan. 
Man bör inte ha med långa frågor och sådana som innehåller flera frågor på samma gång 
eftersom personen kan glömma bort vad man frågade efter. För att få ett rättvisande svar som 
möjligt ska man även försöka undvika ledande frågor som gör att det framgår vilket svar som 
förväntas av intervjupersonen. Patel och Davidsson (1994) skriver att det är viktigt att tänka 
på det språk vi använder oss av och man bör undvika: 
 

• svåra och främmande ord: använd istället ”vanliga” ord som de flest individer som de 
flesta individer kan tänkas känna till 
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• fackuttryck: håller du på med ett visst område har du ganska snart lagt dig till med ett 
antal fackuttryck  

• värdeladdade ord och uttryck där din egen uppfattning kommer fram… 
• oklara och tvetydiga ord och uttryck… 
• oklara frekvensord: t ex ibland, ofta, regelbundet, endast, brukar. 

 
 
Vi använde oss av bandspelare för att registrera intervjuerna med eleverna, detta för att vi 
ansåg att det skulle vara en nackdel att föra anteckningar under intervjun. Doverborg (2000) 
anser även hon att det är en fördel att spela in intervjuerna eftersom det är svårt att göra 
anteckningar under hela samtalet och att man ofta bara hinner notera delar av vad eleven 
säger. Författaren betonar även vikten av att hålla ögonkontakt under hela intervjutiden och 
detta försvåras om man ska föra anteckningar. De negativa aspekterna att använda 
bandspelare anser Patel och Davidsson (1994) är att den kan hämma eleverna och påverka de 
svar man får. Dessutom måste man ha intervjupersonernas tillstånd för att få spela in 
intervjun. Vi skickade ut ett informationsbrev till föräldrarna för att underrätta dem att vi 
genomför undersökningen. (Bilaga 1) 
 
 
Observationer 
 
Patel och Davidsson (1994) nämner två olika sorters observationssätt, strukturerade och 
ostrukturerade. I de strukturerade bestämmer man i förväg vilka beteende och skeenden som 
man ska observera. Man konstruerar ett observationsschema där man bestämt vilka 
situationer och beteenden som skall iakttas. Ostrukturerade observationer används då man vill 
få så mycket information som möjligt inom ett problemområde. Här använder man sig inte av 
något observationsschema utan noterar allt av betydelse.  
 
Våra observationer var ostrukturerade då vi inte hade några specifika situationer och 
beteenden som vi ville iaktta. Vi dokumenterade våra observationer i dagböcker där vi även 
kunde få plats att skriva ner våra personliga reflektioner. 
 
Man kan även indela observationerna i icke deltagande och deltagande. I icke deltagande 
observerar man gruppen utifrån, utan att själv deltaga för att påverka så lite som möjligt. Vid 
deltagande observation ingår man mer i gruppen och tar aktiv del i situationen.  
 
Då vi fanns med i klassrummet och aktivt kunde hjälpa och stödja eleverna i arbetet så 
medförde det att våra observationer var deltagande.  
 
 
Försökspersoner 
 
Vår undersökning skedde på två olika högstadium i en år 7 och en år 9. Vi valde ut tre elever 
per klass som skulle ingå i studien. För att spegla spridningen av starka och svaga i klassen 
tog vi hjälp av lärarna vid urvalet. Vi tog dock inte hänsyn till könsfördelningen eftersom vi 
trodde att det saknade betydelse för vår undersökning. Att vi valt ut så få elever berodde på 
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att vi använde oss av kvalitativa metoder och eftersom tiden var så begränsad så ansåg vi inte 
att vi skulle hinna följa fler elever. Vi ville få ett djup i undersökningen istället för en bredd. 
 
 
Bortfall 
 
För att eventuella bortfall inte skulle påverka vår undersökning nämnvärt studerade vi en 
extra elev som ersättare vars resultat vi kunde använda om betydande bortfall hade skett. Då 
vi dock inte hade några bortfall skedde aldrig den avslutande intervjun med den extra eleven. 
 
 
Material 
 
Intervjufrågor (Bilaga 2 och 4) 
Bandspelare 
Informationsbrev till föräldrarna (Bilaga 1:1 och 1:2) 
Pedagogiskt material (Bilaga 3:1 och 3:2) 
 
 
Genomförande 
 
Under den första veckan bekantade vi oss bara med eleverna. Innan vi startade 
utvecklingsarbetet så presenterade vi arbetet och förklarade vad vi skulle göra och hur vi hade 
tänkt gå till väga. Undersökningen startade vi den andra veckan. Vi inledde undersökningen 
med en förintervju (bilaga 2) med klassen för att se om de ansåg att samtalet kunde ha 
betydelse för deras förståelse i matematik. Vi intervjuade hela klassen för att vi skulle få en 
allmän uppfattning i frågan. Denna intervju skedde i grupp om tre p.g.a. att vi inte hade tid att 
intervjua var och en. Vårt mål var att vi skulle använda tre tillfällen var till undersökningen 
vilket skulle ge sex tillfällen totalt. 
 
Under de lektionstillfällen vi hade hand om fick eleverna arbeta i smågrupper med 
problemlösning. Eftersom vårt syfte inte var beroende av något speciellt kunskapsområde så 
försökte vi hålla oss till de arbetsområden de behandlade för tillfället. Dessutom ville vi att 
uppgifterna (bilaga 3) skulle kännas relevanta och meningsfulla för eleverna. Efter varje 
tillfälle hade vi diskussioner med eleverna om uppgifterna. Gruppsammansättningen 
varierade under arbetes gång. Att vi inte valde att ha fasta grupper berodde på att det inte var 
gruppens utveckling vi ville följa samt att individer fungerar olika i olika grupper. Under 
arbetets gång följde vi de utvalda eleverna och förde dagbok över våra observationer. 
Dagboksanteckningarna använde vi oss av för att kunna studera eventuella faktorer som 
påverkat frågeställningen i vårt syfte. Genom att vi studerade eleverna kontinuerligt så kunde 
vi få en uppfattning om hur de arbetade samt verkade uppfatta arbetssättet. 
 
Som avslutning hade vi enskilda djupintervjuer (bilaga 4) med de utvalda eleverna för att se 
hur de upplevt att arbetet varit samt att undersöka om de ansåg att samtalet hade bidragit till 
en förändring av deras förståelse under arbetets gång.  
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Vecka 41   Första praktik veckan 
Vecka 42  Undersökningen presenteras och inledande intervjuer utförs. 
Vecka 43-47 Undersökningen pågår. 
Vecka 48  Avslutande intervju.  
 
 
Resultat 
 
 
Förintervjuer 
 
I förintervjuerna (Bilaga 2) kom det fram att enskild räkning i böckerna är de vanligaste och 
för många det enda arbetssätt som eleverna har provat. De flesta eleverna tycker att det är ett 
bra sätt att arbeta på och anser detta som nödvändigt för att klara proven. Trots att eleverna 
anser att de jobbar enskilt så framkommer det att de ibland brukar hjälpas åt två och två. Om 
de väljer att samarbeta beror enligt majoriteten på vilken typ av uppgift det är men även om 
de inte kan lösningen själv är det vanligt att de frågar kompisen om hjälp. Detta tycker 
eleverna är ganska bra då man får veta hur andra har tänkt för att lösa uppgiften. 
 
Grupparbeten är inget vanligt arbetssätt enligt eleverna och det är varierande meningar vilken 
påverkan det skulle ha för förståelsen i matematik. De elever som är negativt inställda till 
grupparbeten tycker att det är viktigare att kunna räkna enskilt eftersom det är det som 
värderas. ”Att arbeta tillsammans i grupp tar tid och det är viktigast att man kan räkna själv 
för så är det ju på provet.” De flesta tycker att det är svårt att prata matematik och vet inte 
om de kan hjälpa dem i deras förståelse på något sätt. Det är viktigare att kunna räkna tal och 
skriva dem i boken. Flera av de elever som var positivt inställda till grupparbeten nämner att 
det har under tidigare skolår varit ett vanligt arbetssätt. De tycker att det underlättar 
förståelsen om man får diskutera kring uppgifter och höra andras lösningar. De anser att 
grupparbeten ger nya idéer och att det är bra att få visa kompisar hur man tänker. 
 

PM skrivs Bakgrund, syfte 
och metod skrivs 

Undersökningen utförs 
och examensarbetet 
färdigställes. 
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Eleverna anser att förståelse för matematiken är när man förstår det man räknar och när man 
vet vad man skall göra för att komma fram till rätt lösning. Många av eleverna tror att det går 
att få rätt svar utan att förstå uppgiften, men ett fåtal tycker att om man har fått rätt svar så har 
man förmodligen förstått. Det är även en klar majoritet som anser att man kan ha förståelsen 
men ändå inte få rätt svar. 
 
 
Observationer 
 
Elev 1 (stark elev) 
Vid alla tillfällen var elev 1 är aktiv från start med uppgifterna och har ett bra samarbete med 
den övriga gruppen. Hon lyssnar, frågar hur de övriga tänker och försöker ta till sig andras 
förslag. Hon prövar även sina egna idéer och förklarar för de övriga hur hon tänker. Hon 
argumenterar även för sina lösningsförslag. När grupperna sedan redovisar sina lösningar 
försöker hon förstå hur de andra tänkt och jämför och påpekar skillnader i de olika 
lösningarna. Vi observerade ingen skillnad hur eleven arbetade mellan de olika tillfällena. 
 
Elev 2 (mellan elev) 
I gruppens arbete med uppgifterna så lyssnar elev 2 på andra men kommer också med egna 
förslag på lösningar. I diskussionerna med de övriga grupperna är hon väldigt aktiv och 
förklarar och argumenterar för sin grupps lösning. Fastän hon är ivrig att övertyga och lyfta 
fram sin egen grupps lösning så lyssnar hon och ställer frågor kring annorlunda lösningar. 
Inte heller här kunde vi notera någon betydande skillnad mellan de olika tillfällena. 
 
Elev 3 (stark elev) 
Elev 3:s grupper har haft de lite svårt att komma igång med uppgifterna. Hon är dock den 
som har tagit tag i uppgifterna och startat diskussionerna så att de andra i gruppen har kommit 
igång. När arbetet väl har kommit igång är hon den som har lett arbetet och blivit ledare i 
gruppen.   
 
Elev 4 (svag elev) 
Under det första lektionstillfället var elev 4 ganska tyst och deltog inte alls i diskussionerna i 
gruppen. Detta ändrades dock till de följande tillfällena och då hon blev mer delaktig och 
följde med i samtalen kring de uppgifter som skulle lösas. Man hjälptes åt i hennes grupper 
och samtalade sig tillsammans fram till gemensamma lösningar. 
 
Elev 5 (svag elev) 
Elev 5 har vid varje tillfälle varit delaktig i samtalen för att komma fram till en lösning. Hon 
har dock inte varit den som lett arbetet men har försökt att delta och delge de andra sina idéer 
och lösningar.  
 
Elev 6 (mellan elev) 
När elev 6 får uppgifter börjar hon genast att försöka lösa problemet och hon hör inte på de 
andra i gruppen. Då hon efter en stund upptäcker att hennes lösningsstrategi inte leder fram 
till svaret blir hon intresserad av gruppens diskussion. Hon lyssnar på de övriga och blir då 
aktiv i gruppens samarbete. När gruppen kommit fram till ett svar vill hon veta om det är rätt 
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och när det är det så är uppgiften avslutad för hennes del. Hon visar inte något större intresse 
att lyssna och diskutera de övriga gruppernas lösningar, utan nu vill hon övergå till att räkna i 
boken. 
 
 
Efterintervjuer 
 
Elev 1 (stark elev) 
Elev 1 tycker att det har varit bra lösa uppgifter genom att diskutera med andra. Genom detta 
arbetssätt får man veta hur andra tänker och man kan jämföra olika lösningars fördelar och 
nackdelar. Ibland så får man ut rätt svar men vet inte riktigt hur man ska förklara det för 
andra, då måste man verkligen tänka till vad man gjort och även ta med småsteg som man 
inte brukar skriva upp. Hon säger att hon tycker att grupparbete är positivt i matte men att 
olika typer av uppgifter kräver olika arbetssätt och att hon därför inte tror att hon skulle lära 
sig mer på att jobba jättemycket i grupp. ”När man till exempel tränar gångertabellen så 
har man inte så mycket hjälp av att göra det i grupp, då lär jag mig bättre själv men om 
man ska lösa en kluring så ger det mer att lösa den tillsammans.” 
 
Elev 2 (mellan elev) 
Elev 2 anser att det är lärorikt att jobba tillsammans med andra på matematiklektionerna. Hon 
tycker att det ger nya idéer då man får höra hur kompisarna tänker. När man berättar sin 
lösning till andra blir man säkrare på hur man löser uppgiften och ifall kompisarna ändå inte 
förstår måste man förklara igen och då får man ännu mer träning. När det blir diskussioner 
kring fel lösning så förstår vad man gjort fel men även varför det är fel att göra så. Ibland 
räcker det med att berätta hur man tänkt för att man själv ska upptäcka vad som är galet med 
lösningen. 
 
Elev 3 (stark elev) 
Elev 3 tycker att det har varit ett bra arbetssätt att jobba i grupper med problemlösning då 
man kan tänka tillsammans och gemensamt kan komma fram till en lösning. Man får nya 
infallsvinklar och nya sätt att tänka på genom att höra andras tankar, de blir lättare att komma 
fram till rätt svar. Att förklara för andra kan vara svårt men det gör att man måste tänka efter 
ordentligt så man vet hur man ska säga. Hon föredrar att jobba i grupp men anser att man lär 
sig mest om man varierar arbetssätten. Eleven tycker att boken kan vara bra för att få chans 
att repetera och öva på liknande uppgifter för att befästa kunskapen.    
 
Elev 4 (svag elev) 
Elev 4 tycker att det kan vara bra att prata om matematik med andra då man själv måste tänka 
efter för att förklara vilket leder till att man lättare förstår det man gör. Genom att diskutera 
med andra tänker man längre på varje tal och hoppar inte bara vidare, det gör att man lär sig 
bättre. Genom att lyssna på andra tycker eleven att man kan lära sig nya och enkla sätt att 
tänka på.    
 
Elev 5 (svag elev) 
Elev 5 tycker att det ger henne mest att jobba tillsammans med andra. Det gör att man kan 
hjälpa varandra att komma fram till lösningen och att diskutera gör att man förstår lättare. 
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Eleven anser också att det är bra att förklara för andra då man måste fundera på hur man själv 
tänker och det hjälper en att förstå. Därför efterlyser hon mer grupparbeten i matematiken   
 
Elev 6 (mellan elev) 
Elev 6 tycker att det är ganska svårt att lösa uppgifter genom att samtala med andra i grupp. 
En av svårighet hon nämner är att kunna förklara varför man vill göra på ett speciellt sätt när 
man ska lösa uppgiften och hon säger att ofta vet man bara hur man gör och inte varför. Att 
behöva motivera hur man löser en uppgift är den största skillnaden hon ser med att lösa 
problem i grupp jämfört med individuellt. Hon tycker att hon lär sig mest på att räkna själv 
eftersom hon då kan använda sina lösningar till uppgifterna och då går det snabbt att räkna. 
Hon tycker att det är onödigt och tidskrävande att behöva förklara sådana tal som hon själv 
redan kan och att det är bättre att istället gå vidare i boken. Att höra på andras lösningar känns 
endast meningsfullt om det är en uppgift som hon inte kan och då får reda på hur man ska 
lösa uppgiften. Om det är en uppgift hon redan har lösning på är det bara förvirrande att höra 
på andras lösningar och hon anser att det räcker att hon kan lösa den på sitt sätt bara det ger 
rätt svar. 
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet 
 
Det finns flera faktorer som kan ha haft påverkan för tillförlitligheten i vårt utvecklingsarbete.  
Att vi har hållit i undervisningen är en ovan situation för eleverna som kan ha påverkat deras 
arbete på olika sätt. Det tar oftast ett tag innan en ny ledare har kommit in i klassen och 
eleverna känner trygghet och tillförlitlighet i situationen. Om deras ordinarie lärare hållit i 
undervisningen hade resultatet kanske blivit annorlunda. Vårt val av uppgifter kan också ha 
påverkat resultatet. Den ordinarie läraren har större inblick i elevernas kunskapsnivå och hade 
kanske kunnat välja lämpligare uppgifter för dem inom det område som behandlades. En 
annan faktor som inverkar är att vi arbetat med klassen vid endast tre tillfällen och eftersom 
det för många av eleverna var ett relativt nytt arbetssätt tar det tid att komma in i rutinerna. 
Många av eleverna kände stress över att hinna jobba vidare i boken under lektionerna och den 
inställningen är något som kan ta tid att förändra. Vår ovana som observatörer är också en 
faktor som kan ha haft en negativ inverkan på tillförlitligheten. Däremot att eleverna var 
omedvetna om våra observationer och att vi inte heller hade några bortfall av försökspersoner 
kan dock ha bidragit till en ökad reliabilitet.  
 
Vi anser att intervjuer har varit det bästa sättet för oss att få svar på vårt syfte som var att se 
hur eleverna uppfattade samtalets betydelse för förståelsen i matematiken. Att använda 
observationer har varit nödvändigt för att kunna studera de faktorer som påverkat resultatet.  
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Validitet 
 
Vi anser att vi har hög validitet i vårt utvecklingsarbete. Syftet var att studera hur eleverna 
uppfattar samtalets betydelse för deras förståelse i matematiken. Genom att vi gjort 
förintervjuer så har vi fått elevernas syn på detta innan utvecklingsarbetets början och 
efterintervjuerna visar på deras syn efteråt.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Vi tycker att vi fått ett relativt positivt utfall då majoriteten av försökspersonerna har ansett att 
samtalet kan bidra till förändring av deras förståelse. Elev 1 och 2 hörde till de elever som 
tidigare jobbat med gruppdiskussioner och det kan ha varit en bidragande orsak till deras 
positiva respons. Vi tror att det kräver tid och träning för att eleverna ska kunna se fördelarna 
med arbetssättet. De fem första eleverna pratar alla om att man genom samtalet kan förtydliga 
sina tankar och att detta leder till en djupare förståelse. Detta stämmer väl överens med vad vi 
tagit upp i bakgrunden. Det tror vi också är en av orsakerna till att våra elever likt de i den 
nationella rapporten efterlyser varierade arbetsformer. Att eleverna jobbat bra i de flesta 
grupperna och engagerat sig i uppgiften har bidragit till den positiva inställning som dessa 
elever visat. Vi tror att vårt resultat har påverkats av att vi har varierat grupperna. Då vi 
kunnat observera att arbetsinsatserna för vissa elever har varit olika beroende på 
gruppindelningen. För elev 3:s grupper tog det lång tid att komma igång och det kan ha 
bidragit till att hon tog på sig ledarrollen för hon var en klart starkare elev än de andra i 
grupperna. Att gruppsammansättningen har påverkat resultatet har vi även sett i elev 4:s 
grupper. Vid första tillfället hamnade hon i en väldigt stark grupp vilket troligen ledde till att 
hon blev passiv. Hon kom sedan att hamna med mer jämstarka elever och då förändrades 
hennes arbetsinsatser. 
 
Elev 6:s negativa syn på samtalet i matematik tror vi kan bero på att hon är ovan vid 
arbetssättet och den knappa tiden har gjort att hon inte kunnat ta till sig och förstå den nya 
inlärningsmetoden. Att eleven upplever det svårt att samtala i grupp anser vi är en bidragande 
orsak till hennes negativa inställning. Vi tror att det som är svårt har lätt att kännas tråkigt och 
onödigt. Stressen att hinna räkna så lång som möjligt i boken gör att engagemanget för övriga 
uppgifter är lågt. Det kan bero på att ofta är målet med undervisningen att hinna räkna så 
många tal som möjligt, för att sedan klara det som kommer på provet. Detta styrks även i den 
nationella rapporten i bakgrunden.  
 
Vi tycker att det är vikigt att man är tydlig mot eleverna att även dessa arbetssätt värderas 
högt och inte bara är ett roligt alternativ. Att låta eleverna få inblick i styrdokumentens mål 
kan vara ett sätt att göra dem medvetna om vikten av dessa delar i matematiken. Vi tror även 
att det är viktigt att man vid den kunskapsrelaterade utvärderingen har varierade former t.ex. 
gruppuppgifter och muntliga redovisningar. Då eleverna har uttryckt i intervjuerna att det är 
enskilda och skriftliga kunskaper som testas på proven så tror vi att det bidrar till elevernas 
fokusering kring räkning i böckerna. Liksom andra nya arbetssätt för eleverna så är detta en 
process som tar tid att komma in i. Därför känner vi att det är viktigt att det ges utrymme i 
undervisningen och inte förutsätta att det är något som eleverna uppskattar automatiskt. Att 
eleverna dessutom uttrycker en vilja för mer grupparbeten i matematiken, tolkar vi som att de 
upplever arbetssättet värdefullt och givande.  
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Slutsats 
 
Vi tycker inte att vi kan dra några direkta slutsatser av undersökningen då vi anser att det har 
varit för lite tid avsatt för undersökningen. Vi kan ändå se att vi fått ett positivt resultat då 
majoriteten av försökspersonerna uppskattar och anser att samtalet i matematik har betydelse 
för deras förståelse.  
 
 
Vidare forskning 
 
Som fortsättning på vår undersökning skulle man kunna göra samma studie under en längre 
tid och då även få möjlighet att följa fler elever. Att undersöka gruppsammansättningens 
betydelse för resultatet hade även det varit en möjlig fortsättning. Det skulle även vara 
intressant att göra en undersökning om samtalet i matematik verkligen ökar elevernas 
kunskapsnivå.  
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Bilagor 
 
 
Hej förälder/föräldrar     Bilaga 1:1 
       
 
 
Under veckorna 42-49 kommer jag att göra min avslutande praktik på Björkskataskolan med 
Gunilla Hansson som handledare. Jag kommer under några lektioner att genomföra ett 
utvecklingsarbete som ingår i grundskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
Syftet med detta arbete är att se hur eleverna uppfattar dialogens betydelse i matematik. För 
att kunna se hur eleverna uppfattar detta kommer jag att genomföra intervjuer med dem. 
Utvecklingsarbetet kommer att hållas inom ramarna för styrdokumenten i matematik. Jag 
omfattas i skolans tystnadsplikt. 
 
Jag vill genom detta brev informera Er om detta och har Ni något emot det eller andra 
funderingar så är Ni välkomna att ringa.  
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Annika Esperi 



 

Hej förälder/föräldrar     Bilaga 1:2 
       
 
 
Under veckorna 42-49 kommer jag att göra min avslutande praktik på Innanbäckens 
Högstadium med Anna-Lena Larsson som handledare. Jag kommer under några lektioner att 
genomföra ett utvecklingsarbete som ingår i grundskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska 
Universitet.  
 
Syftet med detta arbete är att se hur eleverna uppfattar dialogens betydelse i matematik. För 
att kunna se hur eleverna uppfattar detta kommer jag att genomföra intervjuer med dem. 
Utvecklingsarbetet kommer att hållas inom ramarna för styrdokumenten i matematik. Jag 
omfattas i skolans tystnadsplikt. 
 
Jag vill genom detta brev informera Er om detta och har Ni något emot det eller andra 
funderingar så är Ni välkomna att ringa.  
 
 
Vänliga hälsningar  
 
Evelina Eliasson 



 

Förintervju      Bilaga 2 
       
       
        
– Hur brukar ni jobba på matematiklektionerna? 
 – Varför är det ett bra sätt för dig att lära dig? 
 – Hur skulle du annars vilja arbeta? 
 
– Brukar ni räkna tillsammans? 
 – Varför/varför inte? 
 – Vad kan man lära sig genom att arbeta tillsammans med någon annan? 
  
– Om ni kör fast vad gör ni då? 
   
– Brukar ni ha grupparbeten i matten? 
 
– Vad är förståelse? 

– Går det att få rätt svar utan att ha förstått? 
– Kan man ha förståelse utan att få rätt svar? 

 
– Kan man prata matematik?  
 – Vad tycker du att det ger dig? 



 

Uppgifter år 7     Bilaga 3:1 
        
       
        
1. Jim och Jesper stiger in i en hiss. De åker först ner fem våningar, därefter upp sex våningar 
och sedan ner sju. Där går pojkarna ur hissen. De befinner sig då på andra våningen. På 
vilken våning startade de sin färd? 
 
2. Problemlösning i grupp – Hugos vän (Ericson, 1994) 
Här ska varje elev få en av dessa ledtrådar och sedan i grupp kunna lösa problemet 
tillsammans. Frågan är vem som kom med Hugo? Varje grupp får även lappar med namnen 
på alla personerna ( Hugo, Dagny, Ronny; Conny, Ingvar, Ivar ,Tina Lina ). 
 
– Åtta vänner kom till festen två och två. Ingen kom tillsammans med någon vars namn 
rimmar med hans eget. 
 
– Lina och Tina kom båda före Ingvar och Conny. 
 
– Ronny kom efter både Conny och Dagny. 
 
– Dagny kom med Lina. 
 
– Lina och Tina kom båda före Ingvar och Conny. 
 
– Ingvar och Conny kom tillsammans. 
 
3. Problemlösning i grupp – Klassfoto. (Ericson, 1994) 
Varje elev i gruppen får en ledtråd var till lösningen av ett problem. Frågan är Hur ser den här 
raden ut på klassfotot/(Vem står bredvid vem?) 
 
– Karin är bland de längsta och Olle bland de kortaste i klassen. Jan blev ledsen därför att han 
inte fick stå bredvid John 
 
– Olle är den enda pojken som står mellan två flickor. Agneta fick inte stå bredvid sin bästis. 
 
– Karl har tre personer på varje sida 
 
– John och Lina står vid radens ytterkanter. Jan och Agneta står inte bredvid varandra. 
 
– Eleverna i raden är ordnade efter sin längd. 
 
– De är sju elever i raden på klassfotot. 
 
– Agneta och Lina är bästa vänner. 
 
 
 
 



 

Uppgifter år 9     Bilaga 3:2 
        
       
        
1. Maja, Tore, och Filip har plockat kottar i skogen. Maja har plockat flest. Tore har 80 % av 
det antal som Maja har. Filip har 40st, vilket är bara ¼ av antalet som Tore har. Hur många 
kottar har de tillsammans? (Malmer, 2001) 
 
 
2. På en balansvåg kan man se att  
– 3 gröna kulor väger lika mycket som 6 blåa kulor 
– 2 gula kulor väger lika mycket som 5 blåa kulor 
– 6 blåa kulor väger lika mycket som 4 vita kulor 
Hur många blåa kulor måste man lägga på den ena vågskålen för att den ska väga lika mycket 
som 4 gröna, 2 gula oh 2 vita? (Undwall, 2003) 
 
3. Bilhandlare Ärlig & Co har motorcyklar och bilar i lager. Sammanlagt har han 22 fordon 
som tillsammans har 70 hjul. Hur många bilar har han? (Carlsson, 2003) 
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– Hur upplever ni att det var att lösa uppgifter genom samtal i grupp? 
 
– Kan man prata matematik?  

– Vad tycker du att det ger dig? 
 
– Vad är det för skillnad mellan att tänka ut en lösning själv och att tänka högt i grupp? 

– Vilket väljer ni helst? Varför? 
– När lär du dig mest? Varför? 

  
– Har ni diskuterat olika lösningsförslag? 

– Vad gav det dig att höra dina kompisars idéer? 
 – Förändras ditt tänkande kring uppgifterna? 

– Vad gav det dig att förklara för dina kompisar? 
 
– Hur upplevde du att det var att få prata matematik? 

– Vad har det gett dig att arbeta i grupp? 
 
– Fanns det tillfälle då du visste hur du skulle lösa uppgiften men inte kunde förklara?  

– Hur gjorde du då? 
 
– Brukar du testa andra lösningsmetoder än det som boken eller läraren ger exempel på? 
 
– Kan diskussioner kring ett fel svar bidra till förståelse? 

– På vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




