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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och belysa vad sex lärare i årskurs fyra 
och fem anser om det matematiska språket och det matematiska samtalet, hur 
lärarna anser sig arbeta med samtalet och språket i undervisningen samt hur lärarna 
genom samtalet stödjer eleverna. Vi vill med det här arbetet även undersöka hur det 
ser ut under en matematiklektion för att lärarna ska kunna bli medvetna om hur 
deras arbete kan se ut och om det stämmer överens med deras intentioner med 
undervisningen. 

Undersökningen är kvalitativ med deltagande observationer och semistrukturerade 
intervjuer. Utifrån begreppsteorier har vi arbetat fram samtalskategorier och 
språkkategorier som vi har använt oss av vid sammanställandet av data. Resultatet av 
denna undersökning har visat att lärarna ser positivt på arbetet med det matematiska 
samtalet och ett matematiskt språk, och vill ge tid och plats till detta i 
undervisningen. Samtliga lärare använder sig i hög grad av ett matematiskt språk och 
lärarna beskriver flera olika sätt att genom samtalet stödja eleverna på. Under de 
observerade lektionerna förekom främst metoden lotsning i de stödjande samtalen, 
något som även forskning visat vara en vanligt använd metod. 

Nyckelord 
Lotsning, stöttning, servera svaret, matematiskt språk, samtalad matematik 
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Summary 
The purpose of this work is to study and illustrate what six teachers in grades four 
and five think about the mathematical language and the mathematical conversation, 
how teachers consider themselves working with this conversation and language in 
their education and how teachers through conversation supports students. With this 
work we will also study how a mathematical lesson can look like so the teachers can 
be aware of how their work might look like and whether it is consistent with their 
intentions with the education. 

The study is qualitative with participant observations and semi structured interviews. 
We have, based on conceptual theories, worked out conversation categories and 
language categories that we have used in compiling the data. The results of this study 
have shown that teachers have a positive attitude to the work of the mathematical 
conversation and mathematical language, and that they want to give time and room 
for this in their education. All teachers use the mathematical language in a high 
degree, and teachers describe several ways to support students through the 
conversations. In the supportive conversations, during the observed lessons, the 
piloting method where most used. That is something that other research has shown 
to be a commonly used method. 
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1. Inledning 
Att samtala matematik och att arbeta i konkreta situationer tillsammans i 
matematikundervisningen är metoder som forskning och litteratur som vi har tagit 
del av förespråkar. Visionen är att matematik som ämne ska vara ett socialt och 
språkligt ämne. Löwing och Kilborn (2008) menar att språket under senare år fått en 
ökad betydelse i skolans matematikundervisning. Vår uppfattning är dock att det 
fortfarande är ett mekaniskt räknande.  

Matematik som pedagogiskt ämne och vårt intresse för det väcktes under 
lärarprogrammet då vi läste inriktningen ”Utveckling av matematiskt tänkande” vid 
Mälardalens högskola. Genom vår utbildning har vi insett värdet av att samtala 
matematik med eleverna för att de ska få en djupare förståelse och ökad kunskap 
inom ämnet matematik. Vi har dock upplevt att den samtalande matematiken inte 
förekommer i någon stor utsträckning i dagens matematikundervisning, utan att 
arbetet fortfarande ofta sker enskilt och i det tysta i matematikboken. Även från 
Skolverkets sida påpekas (enligt Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding, 1996) 
att det är tyst räkning som dominerar dagens matematiklektioner. Kursplanen för 
matematik har fokus på kommunikation, något som Skolverket (2004) påpekar inte 
verkar ha fått någon större genomslagskraft. Undervisningen i skolan måste präglas 
av samtalen mellan lärare och elev om matematik och i matematik (Black och 
William, enligt Skolverket, 2004).  

Då vi båda vill arbeta i årskurs 4-6 vill vi undersöka hur lärare i år fyra och fem 
samtalar matematik med eleverna, samt hur lärarna gör för att genom samtalet 
stödja eleverna för att lösa uppgifter och problem. Vi har upplevt att många lärare 
anser sig göra på ett visst sätt, men att de inte alltid lyckas leva upp till det. Vår 
uppfattning är att lotsning är den mest förekommande metod som lärare använder 
sig av för att hjälpa eleverna vid uppgifter och problem, men att få lärare anser sig 
använda sig av lotsning som metod. Med lotsning menas att läraren genom att ställa 
ledande och smala frågor leder in eleven på rätt svar. Vi vill därför undersöka 
huruvida detta stämmer eller inte. För att en förändring ska kunna ske anser vi att 
det är viktigt att göra lärare medvetna om sitt sätt att agera i undervisningen.  

Med detta arbete vill vi medvetandegöra lärare om deras sätt att undervisa i 
matematik, om samtalets betydelse och hur deras sätt att agera kanske inte alltid 
stämmer överrens med deras visioner och tankar.  

1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka och belysa hur sex lärare i årskurs fyra och fem 
ser på den samtalande matematiken. Syftet är också att undersöka hur lärarna 
arbetar med den samtalande matematiken, vilket språk de använder sig av och vilka 
intentioner de har med samtalet i matematikundervisningen och användandet av ett 
matematiskt språk. 
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1.2 Frågeställningar 

• Vilket språk anser sig lärare använda sig av då de samtalar matematik med 
eleverna och vilket språk använder de under en lektion? 

• Hur anser sig lärare samtala matematik med eleverna för att stödja dem och 
hur ser det ut under en lektion? 

• Vad anser lärarna om samtalets betydelse och plats i 
matematikundervisningen och hur anser lärarna att man bör/inte bör arbeta 
med detta? 

• Hur anser sig lärare uppmuntra eleverna till samtal och hur ser det ut under 
en lektion? 

2 Teori 
I denna del kommer vi beskriva relevanta begrepp och teorier som vi använder oss av 
i undersökningen av hur lärare samtalar matematik och vilket språk de använder sig 
av. Först beskrivs den socialkonstruktivistiska teorin som en övergripande teori för 
det här arbetet. De olika begrepp vi använder oss av i undersökningen definieras med 
hjälp av olika forskare och skribenter. Ur dessa definitioner väljer vi ut och formar 
egna definitioner. Begreppsdefinitionerna använder vi vid analys av data-, resultat- 
och i diskussionsdelen. 

2.1 Socialkonstruktivism 
Vi finner socialkonstruktivismen och dess syn på världen mycket intressant för 
undersökningen. Socialkonstruktivismen förespråkar att all inlärning sker genom 
samspel mellan individer. Då vi i denna undersökning förespråkar samtal i 
matematikundervisningen finner vi denna teori intressant för vår undersökning. Vi 
kommer därför sammanfatta våra slutsatser utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
kunskapsperspektiv. 

Barlebo Wennerberg (2010) beskriver socialkonstruktivismen som en syn på världen 
där handlingar inte är naturbestämda utan att dessa är socialt konstruerade. Han 
förklarar detta med ett exempel: många ser gråt vid sörjande som något naturligt och 
naturbestämt medan socialkonstruktivismen förklarar det som socialt konstruerat. 
Vidare beskriver han att det sätt som vi uppfattar omvärlden på och vår kunskap är 
socialt konstruerade faktorer och processer. Kunskap är något som kommer från det 
språk vi tillägnar oss och detta språk strukturerar vår verklighet. Kunskapen om 
verkligheten är socialt konstruerad eftersom språket är socialt konstruerat. Enligt 
socialkonstruktivismen ska inget tas för givet som naturligt utan allt bör utforskas. 
Aspers (2001) beskriver också att allt är uppbyggt av sociala strukturer, men att vissa 
strukturer är mer grundläggande än andra. Han förklarar vidare att allt är ett stort 
nät av konstruktioner där vissa är svårare att förändra och ligger till grund för andra 
konstruktioner.  

Barlebo Wennerberg (2010) beskriver fyra typer av socialkonstruktivism; sociologisk 
teori, kunskapsteori, kritiskt perspektiv och ontologisk ståndpunkt. Av dessa är 
kunskapsteorin den teori vi kommer att koppla våra resultat till. 
Socialkonstruktivism som kunskapsteori förklaras med att kunskapen uteslutande 
konstrueras och påverkas av det sociala, där intressen och makt är avgörande 
faktorer. Inom socialkonstruktivismens kunskapsteori har språket stor betydelse och 
kunskap skapas i ett samspel mellan minst två personer. Barlebo Wennerberg liknar 
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kunskapen med en ballong som kan utvecklas och bli större med hjälp av språk, 
begrepp, vårt sociala liv och den socialt konstruerade teknologin, men där vi aldrig 
kan se utanför ballongen.  

2.2 Samtal  
I arbetet med att undersöka hur lärare samtalar med eleverna kommer vi att utgå 
ifrån tre olika samtalsmetoder. Dessa är scaffolding, lotsning och servera svaret.  Här 
beskrivs tidigare forskares definitioner av de två begreppen lotsning och scaffolding 
samt vår definition av dessa begrepp och även av metoden att servera svaret. 

2.2.1 Scaffolding 

Scaffolding är ett begrepp som i klassrummet innebär att läraren tillfälligt ”stöttar 
upp” elevens kunnande till dess att det växt så starkt att de klarar sig utan detta stöd 
(Mason, enligt Emanuelsson, 2001). Denna förklaring till begreppet scaffolding ger 
även Wood, Bruner och Ross (enligt Anghileri, 20o6). Användandet av metoden 
scaffolding har för avsikt att läraren skall stödja barnet till att arbeta självständigt, 
menar även Jordan(2004), Vygotsky och Wyndham (enligt Wistedt, 1996). Vygotsky 
och Wyndham beskriver (enligt Wistedt, 1996) scaffolding som en tillfällig 
byggnadsställning, vilken riktar och stöttar lärandet under ett uppbyggnadsskede. 

2.2.2 Lotsning och servera svaret 

Begreppet lotsning tog sin fart då Johansson år 1975 visade empiriska exempel från 
matematikklassrum där läraren stegvis avgränsar en given uppgiftsformulering och 
med successivt allt mer avgränsande frågor hjälper en elev genom en uppgift 
(Emanuelsson, 2001). Med lotsning menar Johansson (enligt Emanuelsson, 2001) att 
eleverna med tiden ger ett rimligt svar men att det förefaller utan att eleverna förstår 
vad de gör. Emanuelsson (2001) liknar Johanssons definition av begreppet lotsning 
vid det mönster som uppstår då läraren på kort tid hjälper eleven fram till ett korrekt 
svar. Dialogens mönster är då frågor och svar som präglas av det komplexa samspelet 
mellan lärarens förväntningar och vetskap om elevens förmåga och kunskap samt 
elevens förväntningar på läraren och den begränsade tiden som läraren är villig att ge 
enskilda elever.  

Johanssons definition av begreppet lotsning kan tolkas som en situation där lärare 
och elev ömsesidigt medverkar till att generera en interaktion i förhållande till ett 
innehåll. Detta innebär att ett ursprungligt problem formulerat i en öppen fråga 
successivt bryts ned i slutna delproblem (Emanuelsson, 2o01). Emellanåt sker detta 
på ett sätt som gör att det till slut endast återstår ett möjligt svar från eleven, vilket 
Emanuelsson menar, leder till att läraren själv har besvarat sin egen fråga utan att 
egentligen ha fått reda på någonting om elevens kunnande. Schoultz anser (enligt 
Emanuelsson, 2001) att lotsning är av ondo och ett interaktionsmönster som innebär 
att eleven tillåts att undvika den väsentliga problematiken vilket leder till små 
möjligheter till lärande. Att problem och kluriga uppgifter ofta tar tid att lösa är något 
som elever behöver lära sig. Att servera eleverna svar eller att lotsa dem hjälper inte 
på sikt (Olsson, 2000). Olsson tydliggör detta med ett kinesiskt ordspråk: ”Om man 
ger en man en fisk blir han mätt för en dag. Lär man honom fiska kan han ha mat 
hela livet.” 

2.2.3 Samtalsteori 

I denna undersökning har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av tre 
samtalsmetoder vid undersökningarna: scaffolding, lotsning och servera svaret. 
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Utifrån tidigare begreppsdefinitioner har vi definierat de begrepp som används i 
undersökningen.  
 
Scaffolding ser vi som en metod där läraren genom att ställa frågor till eleven stödjer 
eleven i dennes arbete att reflektera kring sina tankar, metoder och lösningar. T.ex. 
genom att ställa frågor som; ”hur tänker du?”, ”varför gör du så?” och ”hur går du 
tillväga?”. Dessa frågor är av den art som främjar elevernas matematiska tänkande 
och inte leder in dem på ett visst spår. Vi har i arbetet valt att använda oss av ordet 
stöttning istället för scaffolding då det är det svenska namnet på begreppet. 
 
Vår definition av lotsning är där läraren med frågor och påståenden förklarar hur 
eleven ska gå tillväga, vad de ska göra i följande steg samt förklarar för eleven att 
dennes lösning eller svar är rätt eller fel utan att fråga eleven hur den tänkt. Läraren 
ställer vid lotsning inga frågor som främjar det matematiska tänkandet och hjälper 
eleven lite för mycket fram till en lösning. 
 
Med att servera svaret till eleverna menar vi att läraren direkt ger svaret då eleven har 
problem att lösa en uppgift. Läraren hjälper alltså inte eleven fram till lösningen, 
varken genom lotsning eller genom stöttning. Läraren ger direkt eleven svaret på det 
eleven efterfrågar utan samtal eller frågor. I litteraturen har man valt att benämna 
servera svaret och lotsning som samma handling. Vi anser dock inte att det 
nödvändigtvis behöver vara samma sak och har därför valt att dela upp dessa i två 
olika kategorier.  

2.3 Språk 
För att undersöka vilket språk lärarna använder med och inför eleverna kommer vi 
att utgå från ett analysinstrument med 4 olika kategorier som presenteras i denna 
del. Även här kommer vi med hjälp av forskning göra en begreppsdefinition som 
används i undersökningen. 

2.3.1 Vardagsspråk och matematiskt språk 

Skillnaden mellan det matematiska språket och vardagsspråket är matematikens 
speciella symbolsystem samt graden av precision. Att förstå relationen mellan 
matematiska begrepp, idéer och symboler krävs för att vi ska kunna kommunicera via 
symboler (Jakobson-Åhl, enligt Sterner och Lundberg, 2002). I likhet med det 
naturliga språket har matematiken sitt eget vokabulär, terminologi och grammatik 
bestående av regler och konventioner, vilka bestämmer sättet det skrivs på. Dock kan 
matematik inte ses som ett naturligt språk då det inte är något första språk för någon 
(Jordan, enligt Sterner och Lundberg, 2002). Löwing (2004) menar att det språk som 
används under matematiklektioner är mycket speciellt där ord och uttryck som 
används har en helt annan precision och betydelse än liknande ord i vardagsspråket. 
Med matematikord menas de ord som är specifika för ämnet och inte används i 
större utsträckning i andra sammanhang, tillexempel addera och kvot (Malmer, 
2002).  

2.3.2 Tvåspråkighet 

Tvåspråkighet är ett begrepp som Malmer (2002) använder sig av. Med det menar 
hon att lärare använder sig av två begrepp för samma sak, ett matematiskt begrepp 
och ett mer vardagligt. Malmer ger ett exempel på detta med att säga addera - lägga 
samman.  
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2.3.3 Analysinstrument för språk 

Löwing och Kilborn (2002) beskrivet det analysinstrument som de använde sig av i 
deras undersökning av det språk som lärare använder i klassrummet. Deras 
analysmodell delades in i två huvudkategorier; det reglerande språket och det 
undervisande språket, där det undervisande språket användes i inlärningssyfte och 
det reglerande språket användes som en kontroll till exempel vid tillsägelser och 
indelning av grupper. Det undervisande språket delades i sin tur in i ett formellt 
undervisningsspråk som var indelad i ett beskrivande språk, ett förklarande språk 
och ett informellt undervisningsspråk. Det informella undervisningsspråket delades 
in ytterligare, dels i ett tillämpande, vardagsanknutet språk och dels i ett laborativt, 
manipulativt språk. Löwing och Kilborn menar att det är viktigt att alla lärare 
behärskar dessa olika språkliga variationerna.  

Vi har i vår undersökning utgått från detta analysinstrument men då vi kände att det 
är för stort för vår undersökning har vi valt att anpassa analysinstrumentet för att 
passa omfattningen av vår undersökning. För att undersöka vilket språk som lärarna 
använder sig av under matematiklektionerna har vi valt att undersöka det Löwing och 
Kilborn (2002) kallar för undervisande språk. Vi har dock valt fyra egna kategorier 
till detta.  
Dessa kategorier är: 

• ett korrekt matematiskt språk 
• ett vardagligt språk 
• ett tvåspråkigt språk 
• ett felaktigt språk 

2.3.3 Språkteori 

Vi håller med om att det är skillnad på ett vardagligt språk och ett matematiskt 
språk. Vår definition av vardagligt språk är att man inte använder de korrekta 
matematiska begreppen utan förenklar de matematiska begreppen med hjälp av 
vardagliga ord. Ett exempel på ett vardagligt språk, enligt vår definition, är att säga 
fyrkant och trekant istället för att använda de korrekta matematiska orden, kvadrat 
och triangel, eller att säga plussa istället för addera. Ett korrekt matematiskt språk är 
då de matematiska termerna används korrekt för det matematiska samtalet, istället 
för ett förenklat vardagligt språk. 

Vår definition av begreppet tvåspråkigt språk är att använda sig av flera ord för ett 
begrepp, för att öka elevernas förståelse. Detta görs både med ett korrekt 
matematiska språk och med ett vardagligt språk. Ett exempel på detta kan vara att 
både säga plussa och addera i samma mening.  

Med felaktigt språk menar vi då man missbrukar de matematiska begreppen, ett 
matematiskt begrepp används i fel sammanhang. Exempel på detta är då en av 
lärarna vi observerat bad eleven att räkna ut talet, det läraren skulle ha bett eleven 
var att räkna ut uppgiften.  

3 Litteraturgenomgång  
I litteraturgenomgången lyfter vi fram forskning kring matematiska samtal och språk 
inom matematikundervisningen. Vi lyfter även fram litteratur där det matematiska 
samtalet och språkets betydelse diskuteras och problematiseras som vi finner 
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intressant utifrån forskningsfrågorna och som vi kommer att koppla till resultatet 
under diskussionsdelen. 

3.1 Språk 
I doktorsavhandlingen Matematikundervisningens konkreta gestaltning, en 
undersökning om hur lärare i skolår 4-9 planerar och leder matematikundervisning 
beskriver Löwing (2006) bland annat hur lärare kommunicerar med eleverna under 
matematiklektionerna för att främja deras matematiska förståelse och öka elevernas 
matematiska språk. I undersökningen beskrivs sju lärares arbetssätt. Endast en 
lärare arbetade för att bygga upp elevernas matematiska språk och resterande lärarna 
i undersökning undvek att använda ett matematiskt språk. Dessa lärare använde sig 
av ett ungdomligt vardagsspråk som saknade de viktiga begrepp som krävs för att 
utveckla elevernas matematiska kunskaper. Lärarna använde detta språk för att 
förenkla för eleverna men detta visade sig ge motsatt effekt med flera missförstånd.  

Vygotsky hävdar (enligt Sterner, 2000) att språket har en stor betydelse för all 
inlärning. Språk och tanke utvecklas parallellt med varandra och samspelet mellan 
människor har en avgörande betydelse för att utveckla nya tankar och kunskaper. 
Med utgångspunkt från Vygotskys teorier om att människan utvecklar tänkande och 
kunskaper tillsammans med andra förklarar Sterner (2000) vikten att eleverna 
samspelar med andra elever för att utveckla den matematiska förståelsen. Löwing 
(2004) menar att språket är ett instrument för att nå kunskap. Många elever saknar 
ett matematiskt språk och ursäktar sig ofta med att de inte kan när de får frågan om 
hur de gör. Det är viktigt att lärare tar reda på om eleverna verkligen inte kan eller 
om de saknar det matematiska språket för att förklara. Malmer (2002) anser att 
elevernas ordförråd betyder mycket för att de ska kunna uttrycka sina kunskaper och 
tankar men även för att förstå andra elevers tankar och på så sätt ytterligare utveckla 
sina kunskaper. Desto mer utvecklade språk eleverna har desto lättare får de att ställa 
frågor kring oklarheter och därigenom blir kommunikationen bättre, tydligare. 
Missuppfattningar och användandet av lotsning minskar (Löwing och Kilborn, 
2002). 

Aktiviteter, laborationer och elevernas erfarenheter och intressen är viktiga att ta till 
vara på i arbetet med det matematiska språket och matematiska begrepp (Doverborg, 
2000). Även Bergius och Emanuelsson (2000) anser att språket och 
kommunikationen inom matematik är något som elever behöver arbeta mer med för 
att främja förståelse, kommunikation och tänkande. Att arbeta mycket med språkliga 
övningar är nödvändigt, speciellt för elever med ett svagt ordförråd. Tyvärr lägger få 
lärare ned tid på detta då det finns en ängslan att inte hinna med matteboken hävdar 
Bergius och Emanuelsson. De menar även att om lärarna förstod vikten av att ha 
kunskap om de matematiska begreppen så skulle det antagligen läggas mer tid på 
språkliga aktiviteter. Malmer (2002) menar att det är viktigt att eleverna får höra de 
rätta matematiska begreppen. Grundläggande matematiska begrepp som till exempel 
likheter och skillnader, vikt, volym, geometri, avstånd, sortering, klassificering och 
längd är viktigt att arbeta med och bör integreras med hela skolarbetet redan i 
förskolan (Doverborg, 2000).   

Elevernas förståelse och matematiska kunskaper kan klara sig bra med ett vardagligt 
språk, men för att komma längre in i den abstrakta matematiken behövs ett 
matematiskt språk med dess terminologi då ett vardagligt språk inte längre räcker till 
(Löwing och Kilborn, 2002). Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (1996) 
poängterar också vikten av att eleverna får möjlighet att arbeta med olika 
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representationsformer så som vardagsspråk och matematiska begrepp. Löwing 
(2004) menar att det språk som används under matematiklektioner är mycket 
speciellt, där ord och uttryck som används har en helt annan precision och betydelse 
än liknande ord i vardagsspråket. Men det är också viktigt att inte använda sig av ett 
för krångligt språk som kan försvåra undervisningen. Det är därför nödvändigt att 
vara försiktig med införandet av nya matematiska begrepp och om nya begrepp 
introduceras är det viktigt att detta görs i konkreta situationer och förankras i 
elevernas medvetande på ett sätt som ger dem nya matematiska redskap. De 
matematiska begreppen ska eleverna lära sig att använda som komplement till det 
vardagliga språket (Löwing och Kilborn 2002 och Löwing, 2004). Detta menar 
Löwing (2004) är en av lärarens svåraste uppgifter. Vidare menar hon att då läraren 
hjälper en elev måste läraren både tolka elevens behov av hjälp och finna en lämplig 
förklaringsmodell och uttrycksform. 

En hel del matematik kan beskrivas med hjälp av ett enklare språk eller ett 
vardagsspråk, men problem uppstår då språket tappar precision så som när en 
kvadrat kallas för fyrkant eller när man använder ordet rund för att beskriva såväl 
cirkeln som klotet (Löwing, 2004). Samtidigt poängterar Löwing att speciella 
matematiska termer kan associeras till en vardagsbetydelse av motsvarande ord så 
som i högtalarens volym, ord som förekommer både i det matematiska språket och i 
det vardagliga språket. Ett annat problem med matematikens språk är att det är så 
exakt och att man har rationaliserat bort den extra information som många av 
eleverna skulle behöva för att missförstånd skulle undvikas. Löwing och Kilborn 
(2002) poängterar att det språk som lärare och elever använder i relation till det 
didaktiska innehållet måste öka. Lärare måste använda sig av ett språk som både är 
matematiskt korrekt och som är anpassat efter eleverna, samt skapa situationer för 
den samtalade matematiken. Det är viktigt att språket är klart och entydigt i all 
undervisning, men framför allt i matematiken. Att använda ord som ”fyrkant” då man 
menar kvadrat, ”runda grejer” när man menar cirklar eller att beskriva en division 
med ”den delat med den” kan leda till missförstånd av viktiga begrepp och strategier 
(Löwing 2004). 

Det är läraren som sätter normen för det språk som används i klassrummet (Madsén, 
enligt Löwing, 2004). Löwing (2004)menar att det dock inte räcker för läraren att 
vara ett gott föredöme, det är lika viktigt att läraren hjälper eleven att tillägna sig och 
hanterar det matematiska språket. Detta är något som görs bäst genom ett aktivt 
deltagande från elevernas sida, samt genom att tillåta eleverna använda språket vid 
olika typer av kommunikationer i klassrummet. Marton, Dahlgren, Svensson och 
Säljö (enligt Löwing, 2004) menar att lärarens främsta uppgift är att driva eleverna 
framåt och gå in och stödja eleverna där elevernas egna frågor saknas och att på så 
sätt synliggöra elevernas resonemang. Detta påstående stödjer Löwing (2004). Man 
ska dock vara försiktig med att rätta elevernas språk. Istället kan man upprepa det 
eleverna säger med ett vardagligt språk med rätt matematiskt begrepp (Malmer, 
2002). 

I Davis Cokke och Buchholz (2005) artikel beskrivs sex olika informella strategier 
som en förskolepedagog använde sig av för att främja användandet av det 
matematiska språket. Dessa strategier var att;  

• ordna tillfällen för eleverna att uttrycka sig informellt  
• arbeta med att underlätta den matematiska förståelsen 
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• ordna tillfällen för eleverna för att knyta an nya kunskaper med tidigare 
erfarenheter, förena övriga skolarbetet och klassrumsrutiner med 
matematiska områden, ställa varierande matematiska frågor  

• uppmuntra användandet av korrekta matematiska termer 

 Genom att använda dessa strategier kan elevernas matematiska förståelse utvecklas. 
Davis Cokke och Buchholzs slutsatser från undersökningen är att lärare i förskolan 
kan utveckla och främja matematiska språk genom att skapa en miljö som främjar 
detta, att själva vara förebilder, att använda det matematiska språket, att erbjuda 
material och aktiviteter där eleverna får använda sig av detta språk samt genom att 
ställa frågor kring det matematiska språket. Vidare menar Davis Cokke och Buchholz 
att barn ska bli uppmuntrade att använda ett matematiskt språk när de samtalar, 
samt att diskutera och dela idéer med andra barn för att skapa en matematisk 
kommunikation. 

3.2 Samtal 
De kommunikativa reglerna som gäller i sociala sammanhang lär sig barnen långt 
innan de börjar skolan. Barnen måste lära sig hur man kommunicerar i nya 
sammanhang när de kommer till skolan. Vid såväl samtalen inom matematik och 
andra ämnesområden inom skolan kan det för dem som vistats länge inom skolan te 
sig självklart hur man samtalar. Däremot kan inte barn förväntas känna till vad som 
karaktäriserar matematikämnet och övriga ämnesområden som de möter i skolan. 
Skolmatematiken och dess samtal ska leverera regler som är avsedda för att hjälpa 
eleven att vinna nya kunskaper samt att nå matematiken. Det är läraren som bär 
ansvaret för att samtalen i skolan handlar om sådant som leder eleverna framåt och 
som ger de kunskaper att bygga på för framtiden (Wistedt, 2001).  

Att våga samtala och uttrycka tankar och åsikter, att vara beredd på att pröva och 
ompröva egna uppfattningar samt att våga lyssna på varandra och sätta sig in i hur 
andra tänker är sådant som vi måste våga göra i ett pedagogiskt samtal (Wistedt, 
2001). För att eleverna ska kunna sammanbinda språket med själva handlingen 
måste de sätta ord på sina tankar. Att använda sig av muntliga formuleringar leder till 
en förstärkt förståelse av de laborativa undersökningarna, vilket i sin tur leder till att 
eleverna använder sig av flera sinnen i sitt lärande (Sterner och Lundberg, 2002). 
Olsson (2000) poängterar att det krävs att elever får arbeta tillsammans för att de ska 
utveckla ett reflekterande tänkande och för att samtala matematik. 

Lärarens förhållningssätt och attityd till matematik har stor betydelse för arbetets 
innehåll inom ämnet matematik (Ahlberg, 2000). Vidare menar Ahlberg att läraren 
bör ta elevernas perspektiv i undervisningen, något som kan göras genom samtal med 
eleverna för att kartlägga deras tankar. Sociala och språkliga karaktärer bör också 
betonas i matematikundervisningen. Genom samtal kan lärare bli uppmärksamma på 
hur barn tar till sig och lär sig matematik och anpassa undervisningen därefter. Detta 
håller Bergius och Emanuelsson (2000) med om, men förklarar även att det är viktigt 
att läraren klargör syftet med samtalet.  

Genom att låta eleverna uttrycka sina matematiska kunskaper på olika sätt kan deras 
kunskaper utvecklas (Ahlberg, 2000). Detta kan ske genom att diskutera och lyfta 
fram olika begrepp och ställa frågor till barnen om hur de löser uppgifter. Vidare bör 
tillfällen skapas där eleverna får möjlighet att lära av varandra. I dessa situationer 
kan elevernas syn och självförtroende för matematik påverkas positivt då eleverna tar 
del av varandras lösningar, metoder och uppmärksammar att det finns andra elever 
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som upplever samma svårigheter. Eleverna får även öva på att reflektera och 
argumentera för sina egna uppfattningar i samtal. Det är viktigt att eleverna ges 
möjlighet att samtala matematik med varandra och med läraren för att lära sig att 
resonera och dra slutsatser. Black och William menar (enligt Skolverket, 2004) att 
undervisningen måste präglas av samtal mellan vuxna och elever, om matematik och 
i matematik. Samtal där alla får komma till tals, argument vägs mot varandra, 
olikheter i tänkande tas tillvara på och där det ges utrymme för reflektion. Vidare 
menar Ahlberg (2000) att eleverna genom samtalet lär sig att generalisera, 
kompromissa, formulera hypoteser och tillsammans finna lösningar och ställa frågor. 
Därför är det viktigt att aktiviteter som gynnar samtalet blir en integrerad del av 
matematikundervisningen. Eriksen menar (enligt Emanuelsson, Wallby, Johansson 
och Ryding, 1996) att det inte räcker att lärarna ger eleverna tillfälle till att tala 
matematik med varandra, att argumentera för lösningar eller att lyssna till varandras 
argument. Lärarna måste även finnas där för eleverna som ett stöd och försöka förstå 
vad eleverna menar och hjälpa eleven att tydliggöra och utveckla sina tankar. När 
lärare hjälper elever att lösa problem måste läraren dels kunna tolka och förstå det 
eleven menar och dels finna metoder och förklaringsmodeller som eleverna kan 
förstå (Löwing och Kilborn, 2008). 

Wistedt (1996) beskriver att det finns gränser för vad kommunikationen kan bidra 
med då eleverna lär. Det finns risk för att lärare föreställer sig att det räcker med att 
erbjuda eleverna tillfälle att tala matematik med varandra, att argumentera för sina 
lösningar samt att lyssna till varandras lösningar och argument. Läraren måste räkna 
med att eleverna kan behöva hjälp av en vuxen som kan förstå vad det är eleven 
försöker säga och som kan hjälpa eleven att tydliggöra sina tankar.  

Att arbeta språkligt fyller flera funktioner. En av dessa funktioner och en av lärarens 
viktigaste uppgift är att stärka elevernas språkutveckling och enom att samtala 
matematik stöds denna (Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding, 1996). Den 
språkliga hanteringen hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande. 
Emanuelsson m.fl. (1996) påpekar att det är först när eleverna berättar hur de tänker 
som deras tankar blir synliga, både för dem själva och för läraren. Genom att samtala 
kan man lyfta fram de uppfattningar som eleverna har, missuppfattningar kommer 
fram och eleverna får en chans att förklara sina tankar och kan genom detta själva 
höra hur de tänker och då också ändra sitt tänkande. Även Wistedt (1996) menar att 
eleverna genom matematiska samtal får en möjlighet att reflektera över sina tankar 
och en chans att ompröva dem. Wistedt påpekar även att det i den pedagogiska 
debatten framhålls att kommunikationen har betydelse för kunskapsbildningen. 
Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (1996) menar att lärande i matematik 
är en process där målet måste vara insikten i abstrakta strukturer och relationer. För 
att nå dit menar Emanuelsson m.fl. (1996) att man måste tala matematik, anknyta till 
verkligheten, lära sig tänka, samt arbeta laborativt. 

I en artikel om hur lärare kan arbeta effektivt med helklassdiskussioner kring 
matematiska problem förklarar Stein, Engle, Smith och Hughes (2008) att lärare ofta 
för en helklassdiskussion i 3 steg kring matematiska problem och lösningar för att 
främja elevernas matematiska utveckling och förståelse. Dessa tre steg beskriver de 
som att läraren först presenterar ett matematiskt problem som konkretiserar viktiga 
matematiska idéer och som har flera möjliga lösningar. Sedan följer ”utforskarfasen” 
där eleverna arbetar med problemet i par eller i mindre grupper och uppmuntras att 
komma på flera lösningsstrategier och att presentera dessa för de andra 
klasskamraterna. Den sista fasen i den här processen är en helklassdiskussion om 
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klassens olika strategier och lösningar där eleverna får ta del av och diskutera 
varandras lösningar. Stein m.fl. (2008) beskriver därefter en pedagogisk modell 
bestående av fem steg som de menar är mer effektiv än trestegsmetoden. Metoden 
anses även underlätta och göra lärare mer förberedda inför diskussionerna.  
 
Det första steget i femstegsmetoden är att lärarna ska försöka förutse de olika 
lösningsmetoder som eleverna kan komma fram till under problemlösningen. 
Läraren måste försöka föreställa sig hur eleverna närmar sig och tacklar problemen 
både med rätta och med felaktiga lösningar och svar. Detta kräver att läraren sätter 
sig ner och löser samma uppgift som eleverna kommer att få, på så många olika sätt 
som läraren kan. Det andra steget är att läraren presenterar problemet för eleverna 
och sedan observerar eleverna under deras arbete med problemlösningen. Målet är 
att identifiera elevernas olika lösningsstrategier och leverera olika idéer som 
förekommer och bestämma vilka som kan vara viktiga att presentera för de andra 
eleverna under diskussionsfasen. Det är också viktigt att läraren ställer frågor som 
hjälper eleverna att tänka matematiskt. Om läraren har gjort ett noggrant arbete 
under den första fasen kan denne känna sig förberedd inför den observerande fasen. 
Under den tredje fasen ska läraren välja ut de elever som ska få presentera de olika 
lösningsstrategierna. Genom att göra detta är möjligheten stor att önskade 
matematiska idéer kommer upp till diskussion. I den fjärde fasen ska läraren 
bestämma i vilken ordningsföljd som eleverna får presentera sina lösningar på. 
Genom en meningsfull ordningsföljd kan läraren skapa ett tillfälle där elevernas 
förståelse ökar och målet med diskussionen uppnås. I den femte och sista fasen ska 
läraren göra kopplingar mellan de olika lösningsstrategierna där elevernas 
presentationer bygger på varandra för att utveckla nya matematiska idéer. Detta kan 
förbättra klassrumsdiskussionen över tid (Stein, Engle, Smith och Hughes, 2008).  
 
3.3 Stöttning 
För att skapa förutsättningar för utvecklande samtal ställer man frågor, ber om 
förtydliganden och förklaringar samt uppmuntrar eleverna till att gissa och göra 
antaganden. Läraren har en viktig uppgift när det gäller att leda de matematiska 
samtalen. Det gäller att få med alla, även de svaga, att träna eleverna i att lyssna på 
varandra samt dra nytta av vad andra säger. Genom att göra detta, tillsammans med 
att ha god kännedom om det matematiska innehållet och elevernas förutsättningar 
kan läraren leda samtalen åt rätt håll. Då läraren är väl insatt i det matematiska 
innehållet ökar möjligheterna att upptäcka de resonemang som är matematiskt 
värdefulla. En viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att lyfta fram sina 
tankar i matematiska diskussioner (Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding, 
1996). Johansen Høines (1997) menar att lärarens uppgift är att börja tala med 
barnen och att det då är viktigt att vi talar med dem och inte till dem. Vidare menar 
hon att det är viktigt att läraren lyssnar till barnen och tolkar deras språk så att man 
som lärare på så sätt kan få reda på vad det är de vill uttrycka.  

Hur stöttning ska användas har definierats olika. Enligt Jordan (2004) är begreppet 
stöttning omtvistat och kritiserat. Bland annat kritiserade Rogoff (enligt Jordan, 
2004) begreppet stöttning. Följande citat av Rogoff belyser Jordan detta med: 
”Scaffolding is a specific technique focusing on what experts provide for novices” 
(s.32). 

Wood beskriver (enligt Anghileri, 2006) utifrån klassrumsobservationer två olika 
vägar att stödja eleverna genom samtalet med hjälp av stöttning. Den ena vägen är en 
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avsmalnad väg där läraren ställer ledande frågor till eleven och den andra vägen är 
där läraren ställer frågor som engagerar eleverna i samtal där de kritiskt granskar 
olika aspekter och tillvägagångssätt. Hobsbaum, Peters och Sylva beskriver (enligt 
Anghileri, 2006) fyra vägar för att genom stöttning bidra till elevernas förståelse. 
Dessa vägar är; 

• utan att minska på elevernas egna initiativ ska läraren ge ett lagom stöd 
• ställa noggrant utvalda frågor till eleverna på deras nivå som samtidigt är 

utmanande 
• eleverna ska kunna förstå frågan utifrån den information som finns  
• genom att ge eleverna strategier kan de bygga en grund för liknande 

situationer i framtiden 

Dessa steg anser Hobsbaum m.fl. samt Bliss, Askew och Macare (enligt Anghileri, 
2006) vara goda men inte tillräckliga för att arbetet med stöttning ska lyckas. Därför 
ger Bliss m.fl. (enligt Anghileri, 2006) två ytterligare steg för att arbetet med 
stöttning ska vara till hjälp för eleverna. Det första steget är att i en serie av frågor för 
att hjälpa eleverna steg för steg och det andra steget är att ställa avsmalnande frågor 
tills det endast återstår ett svar. Det steg som här förklaras med en avsmalnande väg 
där läraren ställer ledande frågor är det som vi i denna studie har valt att benämna 
som lotsning. Bliss m.fl. anser även att metoden stöttning lämpar sig bäst i en 
situation mellan lärare och en elev. 

3.4 Lotsning 
Lotsning är vanligt förekommande vid kommunikationen i matematikundervisningen 
hävdar Löwing och Kilborn (2002). Lotsande situationer brukar enligt dem uppstå då 
eleverna har en bristande förståelse för lärarens förklaringar och läraren känner sig 
stressad för att inte hinna med att hjälpa de andra eleverna. Läraren kan i sådana 
situationer ställa ledande frågor som sedan avslutas med att läraren säger svaret. 
Lotsning leder eleverna förbi viktiga inlärningssteg som behövs för förståelse, men 
ofta känner sig båda lärare och elever tillfälligt nöjda då en lotsning har skett, läraren 
har hjälpt eleven att lösa ett problem och eleven har fått det svar denne var ute efter. 
Av Löwings (2006) avhandling framgår att de flesta lärarna lotsar eleverna förbi 
problem istället för att förklara och konkritisera dessa. En förklaring till detta kan 
vara att lärarna saknar en didaktisk ämnesteoretisk kunskap.  

4 Metod 
Här beskriver vi hur vi har gått tillväga i vårt arbete med att ta reda på hur lärare 
anser sig samtala matematik och använda sig av det matematiska språket samt hur 
det ser ut under en lektion. Vi beskriver även de modeller vi har använt oss av, hur vi 
samlade in våra data, vilka urval vi gjorde, hur vi analyserade data, tillförlitligheten 
med denna undersökning samt vilken etisk hänsyn vi har tagit. Slutligen analyserar vi 
den valda metoden. 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna använde vi oss av observationer 
och intervjuer. Observationer valde vi att använda då vi ville undersöka hur lärarna 
samtalar matematik med eleverna samt vilka metoder lärarna använder sig av för att 
hjälpa och stödja eleverna i matematikundervisningen. Stukát (2005) poängterar att 
observationer är det som bäst lämpar sig då man vill ta reda på vad människor gör 
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och inte vad de säger att de gör. I undersökningen ville vi jämföra det läraren gör med 
deras intentioner med undervisningen. För att kunna uppfylla syftet ansåg vi därför 
att enbart observationer inte räckte, därför valde vi att även använda oss av 
intervjuer. Detta för att få reda på vad lärarna anser sig göra.  

Vid observationerna använde vi oss av deltagande observationer. Stukát (2005) 
menar att deltagande observationer är att observatören, utan att störa eller förändra 
under en längre period, deltar i den situation som observatören är intresserad av. 
Vidare menar Stukát att observatören vid en deltagande observation använder sig av 
några i förväg bestämda frågor som står i fokus för uppmärksamheten under 
observationerna. Fördelen med observationer är att man får kunskap som är direkt 
hämtad från sitt sammanhang. Även Denscombe (2009) benämner fördelen med 
observationer. Han menar att observationer ute på fältet äger rum i sådana 
situationer som skulle ha utspelat sig oavsett om undersökningen hade ägt rum eller 
inte.  
 
Vid intervjuerna använde vi oss av den intervjumodell som Denscombe (2009) 
benämner som semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju menar 
Denscombe är där det på förhand finns bestämda punkter på frågor som skall 
behandlas och besvaras, men där intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det 
gäller ordningsföljden samt att den intervjuade ges fritt utrymme att utveckla sina 
tankar. Stukát (2005) menar att de semistrukturerade intervjuerna ger möjlighet att 
individuellt anpassa intervjuerna. Davidsson och Patel (2003) använder kategorierna 
standardisering och strukturering vid intervjuer. De menar att vid en helt 
standardiserad intervju ställer man identiska frågor i exakt samma ordning till varje 
intervjuperson. Med strukturering menar Davidsson och Patel det utrymme som 
intervjupersonen får att svara på. Vid en ostrukturerad intervju lämnar frågorna 
maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. Vid intervjuerna strävade vi 
efter att den intervjuade skulle få så mycket utrymme som möjligt att utveckla sina 
tankar fritt, kring några av oss redan bestämda frågor. Frågorna var standardiserade i 
den mån att vi ställde samma frågor till varje lärare, däremot ställdes de inte i exakt 
samma ordning. Dock ställdes inte samma eventuella följdfrågor. 
 

4.2 Urval 
Stukát (2005) beskriver två olika alternativ när det kommer till val av urvalsgrupp. 
Det ena alternativet är att göra en populationsundersökning i vilken man gör en 
undersökning som täcker hela den relevanta gruppen. Det andra alternativet är att 
göra en urvalsundersökning där forskaren väljer ut ett urval som får representera 
hela gruppen. Stukát menar att en urvalsundersökning oftast väljs av tidsbrist eller av 
ekonomiska skäl. Urvalsgruppen kan skapas utifrån tre olika typer, det obundna 
slumpmässiga urvalet, det systematiska urvalet och det proportionellt stratifierade 
urvalet. Vid det systematiska urvalet används något slags system för att göra urvalet 
tillexempel att välja ut urvalsgruppen efter ett visst födelsedatum. Det obundna 
slumpmässiga urvalet görs helt slumpmässigt och kan liknas vid att dra en lott ur en 
hatt. Det tredje urvalet, det proportionellt stratifierade urvalet beskrivs som ett urval 
där forskaren först väljer ut intressanta delgrupper och sedan gör slumpmässiga val 
utifrån dessa. Denna metod beskriver Stukát passar små undersökningar tillexempel 
examensarbeten. På grund av tidsbrist valde vi att göra en urvalsundersökning med 
ett proportionellt stratifierat urval.  
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Undersökning inleddes med att vi kontakta ett tiotal skolor i en stad i mellansverige 
där vi önskade bedriva vår undersökning. När vi fått svar av sju skolor valde vi ut fyra 
av de inom olika områden i staden. Detta för att undvika att få ett resultat som 
påverkas av närområdets sätt att arbeta i skolorna samt för att så många delar av 
staden som möjligt skulle vara representerade. Vi valde att bedriva undersökningar 
på två skolor var och totalt observera och intervjua tre lärare var. Detta val var enbart 
på grund av tidsbrist då vi är medvetna om att det vore bättre att bedriva 
undersökningar på sex skolor för att ge större spridning och möjligen ge ett mer 
tillförlitligt resultat. När skolorna var bestämda skickade vi ut ett informationsbrev 
(se bilaga 1) till klasslärarna i årskurs fyra och fem på de valda skolorna. I 
informationsbrevet skrev vi att vi önskade observera och intervjua en eller två lärare 
på varje skola. I detta steg gjorde vi inget aktivt val, utan lärarna på de valda skolorna 
fick själva bestämma vilka som skulle delta i undersökningen. Den slutgiltiga 
undersökningsgruppen kom att bli sex lärare, där två av lärarna undervisade i år fyra 
och fyra av lärarna undervisade i år fem då undersökningen ägde rum. I de 
observerade lärarnas klasser varierade elevantalet mellan 20-26 elever. Vi är 
medvetna om att det vore bättre för resultatet om det var lika många lärare 
representerade från år fem som från år fyra. Detta blev dock inte fallet eftersom 
lärarna själva avgjorde vilka som skulle delta i undersökningen och då vi endast hade 
önskat en undersökningsgrupp på totalt sex lärare i år fyra och fem, och inte antalet 
lärare representerade från varje år. Dock har de lärare där vi har bedrivit två 
undersökningar på samma skola inte undervisat i samma år, samtliga lärare är också 
behöriga.  

4.3 Procedur 
När vi hade valt de skolor vi skulle genomföra våra undersökningar på och 
undersökningsgruppen var klar, kontaktades de berörda lärarna med information 
samt en förfrågan om passande tillfälle för undersökningen. Lärarna fick ett 
informationsbrev (se bilaga 1), där vi presenterade oss och vår undersökning. 
Informationsbrevet innehöll även studiens syfte, betydelsen av deltagarnas 
medverkan, varför det vore intressant för informanterna att delta i studien samt 
information om lärarens rättigheter i studien. I informationsbrevet gav vi även 
förslag på veckor då vi önskade få komma och genomföra undersökningen. Lärarna 
gavs också möjlighet att önska ett specifikt datum som passade dem. Vi bifogade även 
ett informationsbrev till vårdnadshavarna i de klasser där lärare skulle observeras (se 
bilaga 2) som lärarna själva delade ut. Informationsbrevet till vårdnadshavarna 
innehöll information om studiens syfte, dess utformning och elevens och dess 
vårdnadshavare rättigheter i vår studie. Då eleverna var under 15 år och 
observationerna skulle bandas var det viktigt att vårdnadshavarna gav sitt tillstånd 
till att deras barn eventuellt kunde komma att spelas in, därför medföljde en 
svarstalong i informationsbrevet. Eftersom undersökningens syfte inte var att 
undersöka vad barnen säger eller hur de samtalar matematik, valde vi att bifoga en 
talong som endast skulle returneras till oss om vårdnadshavare inte gav sitt samtycke 
till barnets deltagande.  

Undersökningarna genomfördes under en period om två veckor. Undersökningarna 
började alltid med observationerna och avslutades med intervjuerna. Detta var ett 
medvetet val då vi inte ville att lärarna under observationssituationerna skulle bli 
påverkade av intervjuerna och de frågor som ställdes. Dock hade vi i 
informationsbrevet till lärarna (se bilaga 1) skrivit varför vi anser att det är viktigt att 
samtala matematik och varför vi ser det intressant att undersöka detta. Detta kan ha 
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påverkat lärarna i deras undervisning. Hade vi skickat ut informationsbrevet idag så 
hade vi uteslutit detta avsnitt för att undvika att leda in lärarna på ett visst spår. Alla 
observationer bandades och pågick i 30 minuter. Observationerna bandades för att 
kunna besvara frågeställningarna så bra som möjligt. Tack vare att vi bandade 
observationerna fick vi med lärarens språk, hur läraren samtalade och hur läraren 
genom samtalet hjälpte eleven att lösa uppgifter och problem, vilket gav oss ett bättre 
resultat än om vi inte hade bandat resultatet. Vi var även deltagande i 
observationerna till den grad att vi använde förbestämda punkter (se bilaga 3) som vi 
förde anteckningar kring. Dessa punkter berörde sådant som bandspelaren inte 
kunde ta upp, men som var av betydelse för resultatet. Deltagande observationer 
menar Stukát (2005) består i att man under en längre period deltar, utan att störa 
eller förändra, i den situation man är intresserad av. 
 
Efter observationerna genomförde vi intervjuerna med lärarna. Intervjuerna 
genomfördes som personliga intervjuer och pågick i 20 till 30 minuter. Intervjuerna 
hade ingen given tidsbegränsning, utan lärarna gavs den tid de behövde för att känna 
sig nöjda med sina svar. Denscombe (2009) menar att personliga intervjuer innebär 
ett möte mellan forskare och informant, som i detta fall var klasslärare i årskurs fyra 
eller fem. Intervjuerna innehöll sexton frågor som utgick från frågeställningarna (se 
bilaga 4). Frågorna ställdes i ett öppet samtal mellan oss som intervjuare och 
informanterna och ordningen på frågorna varierade mellan intervjuerna för att ge ett 
naturligt flyt i samtalet och dess innehåll. Dock ställdes samtliga frågor någon gång 
under intervjun till samtliga deltagare. Som en naturlig följd av samtalet tillkom även 
följdfrågor som dock varierade mellan intervjuerna.  
 
4.4 Analys 
Inledningsvis började analysen av data med transkriptioner av observationerna och 
intervjuerna. Totalt tog transkriberingarna cirka fyrtio timmar och resulterade i 
åttiosex sidor transkriptioner. Vi transkriberade de observationer och intervjuer som 
vi själva hade bedrivit, då vi ansåg att detta skulle vara enklast. Därefter läste vi 
igenom transkriptionerna ett flertal gånger för att bli förtrogna med dem. Detta 
menar Denscombe (2009) är ett viktigt steg då man då får en känsla för sina data 
samt att man kan fördjupa sig i de subtila detaljerna av vad som sades. När vi blivit 
förtrogna med transkriptionerna färgkodade vi observationerna efter huruvida 
läraren lotsar, serverar svaret eller använder sig av stöttning då dem hjälper eleverna 
med uppgifter och problem. Följande citat visar situationer som vi färgkodat efter, 
där lärare använder sig av de olika metoderna.   

Stöttning (lärare 3) 

L: Var får du sexti ifrån det här? 
E: En timme är ju sexti minuter. Och sen tar man sexti minuter minus tjuge. 
L: och vad är anledningen till att du tar just sexti minus? 
E: för att en timme är sexti minuter. 
L: aaa och hur vet du att du ska just ta bort en timme från det här? 
E: för att det står svaret där nere. 
L: för att få ut vadå?                        
 

Lotsning (lärare 2) 

E: ett år var sommarlovet tio veckor, hur många dygn är det? 
L: Hur många dygn är tio veckor? 
E: det är väll… 
L: hur många dygn är en vecka? 
E: sju! 
L: mmm, och det är tio veckor. 
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E: då är det tio dygn. Nej! 
L: Det är tio veckor och på en vecka är det sju dygn. 
E: mmm 
L: mmm, det är en vecka. 
E: mmm 
L: hur många är tio dygn eller tio veckor då? 

Servera svaret (lärare 1) 

L: och hur mycket får du i… 
E: 2, nee 
L: nej, det blir 8 

Vi färgkodade efter detta mönster för att kunna uppfylla syftet och besvara 
frågeställningarna som berör hur läraren gör för att genom samtalet hjälpa eleverna i 
undervisningen. För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningarna gällande 
lärarens språk i matematikundervisningen färgkodade vi, först enskilt och sedan 
tillsammans, lärarens språk efter kriterierna;  

• använder ett korrekt matematisk språk  
• använder ett vardagligt språk  
• använder ett tvåspråkigt språk 
• använder ett felaktigt språk 

Då vi analyserat observationerna med språket som perspektiv har vi även undersökt 
huruvida läraren använder sig av ett språk som ligger på elevernas nivå eller inte. När 
arbetet med färgkodningen var klart summerade vi varje enskild färgs kvantitet som 
vi sedan sammanställde i tabeller.  

Arbetet med att analysera transkriptionerna av intervjuerna fortskred på liknande 
sätt som med observationerna. Skillnaden låg i hur vi färgkodade intervjuerna mot 
observationerna. Intervjuerna färgkodades efter följande kriterier;  

 
• vilket språk lärarna anser sig använda sig av 
• vilken/vilka metoder läraren anser sig använda sig av i samtalet med eleverna. 

 
Därefter jämförde vi det lärarna sade sig göra med det som vi fått iakttagit under 
observationerna. Vi sammanställde även lärarnas svar från intervjufrågorna. Vi 
sammanställde då fråga för fråga för att skapa en tydlig överblick av resultatet för 
varje fråga. Sättet som vi analyserat data på följer hur Denscombe (2009) menar att 
man kan göra där man först kodar data, därefter kategoriserar dessa koder för att 
sedan identifiera teman och samband för att utveckla begrepp för att komma fram till 
vissa generella uttalanden.  
 
4.5 Tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet kan diskuteras utifrån reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Med reliabilitet avses kvaliteten på mätinstrumentet och med 
validitet avses om det man avser mäta verkligen blir mätt. Viktigt är även att visa för 
vilka resultatet gäller, detta görs med generaliserbarhet (Stukát, 2005). Denscombe 
(2009) menar att begreppet validitet handlar om huruvida data reflekterar till 
sanningen, om den reflekterar verkligheten samt om den täcker de avgörande 
frågorna. Davidson och Patel (2003) förklarar att reliabilitet handlar om hur väl 
instrumentet motstår slumpinflytanden.  
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Vi anser att reliabiliteten i observationerna är god men inte fullkomlig, detta för att vi 
enbart observerat en lektion på 30 minuter i respektive klass, samt att lektionerna 
inte innehöll samma matematiska område. Vi hade i informationsbrevet till lärarna 
önskat att få observera en lektion innehållande samtalet vid genomgång, 
gruppuppgifter, individuella uppgifter eller annat. Genom en mer styrd 
observationssituation från vår sida, med en bestämd önskad lektion, hade 
reliabiliteten kunnat höjas. Även reliabiliteten för intervjuerna anser vi vara relativt 
god men en förbättring av instrumentet skulle ske om frågor om hur lärare använder 
sig av och tycker om lotsning, stöttning och servering av svar tillfördes samt om vi 
ställde samma följdfrågor till samtliga deltagare. 

Eftersom studien är kvalitativ med en relativ liten undersökningsgrupp anser vi att 
generaliserbarheten i studien är låg. Det går inte att dra några slutsatser att det ser ut 
så här i resten av landet, utan visar enbart hur det kan se ut i en stad i mellansverige. 
Denscombe (2009) menar att generaliserbarhet hänvisar till möjligheten att tillämpa 
forskningsfynden på andra exempel av företeelsen. För att kunna se forskningen som 
en generell företeelse ska forskningsfynden kunna förklaras eller förekomma i 
liknande företeelser och inte vara unik för det särskilda fall som forskningen 
undersöktes i. Samtidigt påpekar Denscombe att tillförlitligheten vid en deltagande 
observation, vilken vi använt oss av, kan ifrågasättas då den är så extremt beroende 
av forskarens personlighet, syn, erfarenheter och kunskaper, vilket han menar, leder 
till att det blir svårt att upprepa studien för att kontrollera tillförlitligheten. 
Beroendet av fältanteckningar som data nedtecknade strax efter fältarbete och 
baserade på forskarens minne, menar Denscombe, inte stärker tillförlitligheten. Vi 
anser att tillförlitlighet vid observationerna ändå är god då dessa bandades och vi 
därför inte behövde förlita oss på vårt minne eller nedtecknad data. Patel och 
Davidson (2003) menar att genom att använda sig av inspelningar i form av ljud kan 
man repetera så många gånger som behövs för att försäkra sig om att man har 
uppfattat allt korrekt, vilket de menar leder till en ökad reliabilitet. Vi tror att 
forskningsfynden skulle kunna förekomma i liknande företeelser, men på grund av 
undersökningens omfattning i form av endast 6 observationer och det låga antal 
deltagare anser vi generaliserbarheten är begränsad. 
 
Eftersom reliabiliteten för observationerna inte var fullkomlig anser vi inte heller 
validiteten vara det. Validiteten anses vara hög för lärarnas språk och kvantitet av 
användandet av ord då detta var enkelt att utläsa och mäta. Däremot anses 
validiteten låg vid jämförandet av vilka matematiska begrepp som lärarna har använt 
sig av eftersom lärarnas använde så olika ord beroende på vad för lektion vi 
observerade. Vi har därför valt att inte ta upp det i resultatet. 
 
Validiteten för intervjuerna anser vi vara god då de frågorna vi ställde fick oss att få 
det vi hade för avsikt att mäta mätt. Vi var under intervjuerna medvetna om 
intervjuareffekten och försökte att inte låta våra egna föreställningar och tankar färga 
undersökningen och det samtal vi förde med lärarna. Det är dock svårt att vara helt 
objektiv och vi vill därför poängtera att resultatet kan vara något påverkat av vår 
förförståelse och kunskap i ämnet, detta omedvetet.  
 
Vi vill också poängtera att analyseringen av data och de resultat som dessa 
genererade i ska ses som tillförlitliga med försiktighet. Det är inte säkert att resultatet 
hade blivit detsamma om någon annan gjort dessa färgkodningar. Vi anser dock att 
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tillförlitligheten ökade något då vi gick först färgkodade var och en och sedan 
diskuterade och gjorde en gemensam färgkodning. 
 
 
De metoder vi använt oss av vid undersökningen anser vi vara lämpliga för 
undersökningens syfte. Med hjälp av våra observationer och intervjuer har vi kunnat 
uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Davidson och Patel (2003) menar att 
för att kontrollera reliabiliteten kan man vid observationer använda sig av två 
observatörer vid samma tillfälle samt att man vid intervjuerna har ytterligare en 
person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Detta 
är något som vi hade valt att göra om mer tid fanns. Vid en sådan här observation och 
intervju, menar Davidson och Patel, att överensstämmelsen mellan svaren och 
observationerna utgör ett mått för reliabiliteten som kallas för 
interbedömarreliabilitet, vilket de menar leder till en ökad reliabilitet. 
 
4.6 Forskningsetisk hänsyn  
Vid skrivandet av vetenskapliga uppsatser inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning, vilken vi har bedrivit, finns det vissa krav som 
forskaren är skyldig att hålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren är skyldig att informera respondenten om deras uppgift, vilka villkor som 
gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att respondenten 
närsomhelst under arbetets gång har rätt att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet betyder att forskaren ska säkerhetsställa att ingen 
information kan spåras till en deltagare och att alla deltagare är och förblir anonyma 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vi garanterade deltagarna att informationen och deltagandet kom att behandlas 
varsamt och endast av forskningsgruppen samt att den är konfidentiell. Om 
deltagaren är under femton år skall även samtycke från vårdnadshavare erhållas, 
vilket vi också fick. För samtyckeskravet gäller även att om en medverkande väljer att 
avbryta sin medverkan skall denna förmå göra detta utan att det medför några 
negativa konsekvenser för dem. Den medverkande ska även vara säker på att 
forskaren inte försöker påverka personen att fortsätta sin medverkan, 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta tog vi hänsyn till då vi skickade ut informationsbrev 
till vårdnadshavarna med denna information där vi även bifogade en svarstalong.  
 
Vi informerade även om nyttjandekravet som avser att den insamlade informationen 
inte kommer att användas i andra syften än i forskningsändamål och att 
informationen inte kommer att användas i kommersiella bruk (Stukát, 2005). Då vi 
respekterade och tog hänsyn till dessa krav kunde deltagarna i 
undersökningsgruppen känna sig trygga i sitt deltagande. En annan viktig aspekt vid 
genomförandet av denna studie var att vara försiktiga med våra egna åsikter för att 
vår personliga syn skulle speglad forskningens resultat. Det var också viktigt att tänka 
på hur vi använde andras tankar och idéer. Vi har noga refererat till de källor vi har 
använt oss av, något man inte ska vara sparsam med. Hellre referera en gång för 
mycket än en gång för lite (Stukát, 2005). 
 
5 Resultat 

I denna del presenterar vi undersökningens resultat, resultat som vi anser vara 
intressanta utifrån forskningsfrågorna och utifrån det matematiska språket och 
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matematiska samtal. Dessa resultat har vi delat in i tre olika grupper: metoder för 
samtal, språk samt lärarnas åsikter om scaffolding, lotsning och servera svar.  
 

5.1 Metoder för samtal 
Här presenteras resultaten över de samtalsmetoder som lärarna anser sig använda 
och som användes under de observerade lektionerna. 

5.1.1. Samtalsmetoder lärare använder för att hjälpa eleverna. 

Resultatet för hur lärarna använder sig av samtalet för att hjälpa eleverna att lösa 
problem under observationerna redovisas i nedanstående tabeller. Då antalet 
tillfällen för samtal skiljde sig åt mellan observationerna redovisas resultatet både i 
absoluta antal tillfällen och procentuellt.  

Tabell 1 
Antal per 
kategori/ 
Lärare 

Lotsning Stöttning Serverar 
svaret 

Totalt 

1 7  7 13 27 
2 19 9 1 29 
3 3 12 0 15 
4 7 5 2 14 
5 21 1 8 30 
6 10 9 0 19 
Totalt 67 43 24 134 
 

I tabell 1 redovisas de absoluta antal tillfällen som respektive lärare använder sig av 
vid respektive metod. Av tabellen framgår att lotsning är den metod lärarna använder 
sig mest av i sitt arbete med att hjälpa eleverna i deras process med att lösa 
matematiska uppgifter och problem, 67 tillfällen. Därefter följer metoden stöttning 
med 43 tillfällen och att servera svaret är den metod som lärarna använder sig minst 
av, 24 tillfällen. Av tabellen framgår även att detta skiljer sig åt mellan de olika 
lärarna. Lärare 2, 4, 5 och 6 använder sig främst av metoden lotsning, lärare 3 
använder sig främst av stöttning medan lärare 1 främst använder sig av att servera 
svaret till eleverna.  

Tabell 2 
Antal per 
kategori/ 
Lärare 

Lotsning Stöttning Serverar 
svaret 

Totalt 

1 26 % 26 % 48 % 100 % 
2 66 % 31 % 3 % 100 % 
3 20 % 80 % 0 % 100 % 
4 50 % 36 % 14 % 100 % 
5 70 % 3 % 27 % 100 % 
6 53 % 47 % 0 % 100 % 
Totalt 50 % 32 % 18 % 100 % 
 



 

 

 

I tabell 2 redovisas hur lärarna använder sig av respektive metod procentuellt. 
tabellen framgår att lotsning som metod används i 50 % av fallen, stöttning används i 
32 % av fallen medan servering av svaret används i 18 % av fallen. 

Diagram 1

I diagram 1 redovisas de metoder lärare använder sig av i sin undervisning.

5.1.2. Lärarnas syn på deras arbete med den samtalande matematiken

Av intervjuerna framgår att samtliga lärare anser sig skapa och erbjuda situationer 
för samtalet i matematikundervisningen. Lärare 1 och 4 känner dock att de skulle 
behöva göra detta oftare. I vilka situationer 
eleverna skiljer sig åt. Lärare 3 och 6 anser sig samtala matematik med eleverna hela 
tiden, även i de övriga ämnena i skolan. Lärare 2, 4 och 5 anser sig ibland även 
samtala matematik med eleverna i andra skolämnen medan lärare 1 enbart anser sig 
samtala matematik med eleverna un
varje elev. Observationerna visar att alla lärare samtalar matematik med eleverna 
under genomgång och enskilt med eleverna då de arbetar självständigt.
samtalar matematik i de övriga skolämnena har vi 
observerat en matematiklektion.
hjälpmedel under genomgång.
 
Lärarna anser sig samtala matematik med eleverna i olika utsträckning.
Lärare 1, 4 och 5 förklarar att det varierar. 
att det skiljer sig åt från olika lektioner och områden medan
situationsanpassat och beroende på vilka elever 
(lärare 2 och 3) anser sig samtala en del matematik med ele
det mer medan lärare 6 anser sig ständigt samtala matematik med eleverna. 
intervjuerna framgår att ingen av lärarna använder sig medvetet av någon teori eller 
metod för den samtalande delen i matematikundervisningen. Samtliga lärare arbetar 
efter vad de själva tror fungerar.
  

Av intervjuerna framgår att lärarna tolkar 
eleverna?” på två olika sätt. Fyra av lärarna (lärare 1,3,4 och 5)
situationer de samtalar matematik med eleverna och två av lärarna (lärare 2 och 
6)har svarat på vilket sätt de samtalar matematik med eleverna på.
ville påverka lärarna under intervjuerna valde vi att inte kommentera
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5.1.2. Lärarnas syn på deras arbete med den samtalande matematiken 

att samtliga lärare anser sig skapa och erbjuda situationer 
för samtalet i matematikundervisningen. Lärare 1 och 4 känner dock att de skulle 

I vilka situationer lärarna anser sig samtala matematik med 
Lärare 3 och 6 anser sig samtala matematik med eleverna hela 

tiden, även i de övriga ämnena i skolan. Lärare 2, 4 och 5 anser sig ibland även 
samtala matematik med eleverna i andra skolämnen medan lärare 1 enbart anser sig 
samtala matematik med eleverna under genomgångar och vid enskilt arbete med 

Observationerna visar att alla lärare samtalar matematik med eleverna 
under genomgång och enskilt med eleverna då de arbetar självständigt.
samtalar matematik i de övriga skolämnena har vi inte kunnat se, då vi enbart 

en matematiklektion. Samtliga lärare använder sig av tavlan so
hjälpmedel under genomgång. Lärare 6 använder sig även av en stor 

samtala matematik med eleverna i olika utsträckning.
att det varierar. 2 av dessa lärare (lärare 1 och 4) 

olika lektioner och områden medan lärare 5 
situationsanpassat och beroende på vilka elever denne samtalar med. Två av lärar
(lärare 2 och 3) anser sig samtala en del matematik med eleverna men önska

lärare 6 anser sig ständigt samtala matematik med eleverna. 
att ingen av lärarna använder sig medvetet av någon teori eller 

den samtalande delen i matematikundervisningen. Samtliga lärare arbetar 
efter vad de själva tror fungerar. 

Av intervjuerna framgår att lärarna tolkar frågan ”Hur samtalar du matematik med 
” på två olika sätt. Fyra av lärarna (lärare 1,3,4 och 5) har svarat på i vilka 

situationer de samtalar matematik med eleverna och två av lärarna (lärare 2 och 
6)har svarat på vilket sätt de samtalar matematik med eleverna på. Eftersom vi inte 
ville påverka lärarna under intervjuerna valde vi att inte kommentera
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att samtliga lärare anser sig skapa och erbjuda situationer 
för samtalet i matematikundervisningen. Lärare 1 och 4 känner dock att de skulle 

lärarna anser sig samtala matematik med 
Lärare 3 och 6 anser sig samtala matematik med eleverna hela 

tiden, även i de övriga ämnena i skolan. Lärare 2, 4 och 5 anser sig ibland även 
samtala matematik med eleverna i andra skolämnen medan lärare 1 enbart anser sig 

der genomgångar och vid enskilt arbete med 
Observationerna visar att alla lärare samtalar matematik med eleverna 

under genomgång och enskilt med eleverna då de arbetar självständigt. Huruvida de 
inte kunnat se, då vi enbart 

Samtliga lärare använder sig av tavlan som 
av en stor gradskiva. 

samtala matematik med eleverna i olika utsträckning. 
2 av dessa lärare (lärare 1 och 4) förklarar 

lärare 5 menar att det är 
samtalar med. Två av lärarna 

verna men önskar göra 
lärare 6 anser sig ständigt samtala matematik med eleverna. Av 

att ingen av lärarna använder sig medvetet av någon teori eller 
den samtalande delen i matematikundervisningen. Samtliga lärare arbetar 

matematik med 
har svarat på i vilka 

situationer de samtalar matematik med eleverna och två av lärarna (lärare 2 och 
Eftersom vi inte 

ville påverka lärarna under intervjuerna valde vi att inte kommentera detta för dem.  

Lotsning

Stöttning

Servering av svaret
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Av de 4 lärarna som har svarat på i vilka situationer de samtalar matematik med 
eleverna, har lärare 1 svarat att denne samtalar med eleverna då ett problem ska 
lösas. Lärare 4 och 5 har svarat att de samtalar både i helgrupp och med enskilda 
elever. Lärare 4 anser sig göra det genom att repetera matematiska begrepp medan 
lärare 5 anser sig samtala med eleverna för att gå igenom grunder och klara ut 
försvårade tankar hos eleverna. Lärare 3 anser sig samtala matematik med eleverna 
hela tiden.  
 
Av de 2 lärarna som har beskrivit hur de samtalar matematik med eleverna anser sig 
båda lärarna förklara på en enkel nivå för eleverna för att alla ska förstå samt 
använda sig av flera ord för samma sak. Lärare 2 anser sig även samtala utifrån 
elevernas kunskaper, nivåer och intressen, dels för att göra undervisningen rolig och 
dels för att fånga elevernas intresse. 
 
För att stödja och hjälpa eleverna genom samtalet kompletterar 3 av lärarna (lärare 1, 
2 och 3) sina förklaringar med att rita och använda praktiskt material. Lärare 3 ställer 
även mycket frågor för att ta reda på vad eleverna kan och vad problemet ligger, 
metoden stöttning. Detta använder även lärare 4 och 6 sig av. Så här säger lärare 6 sig 
göra för att stödja eleverna genom samtalet.  

 
”O jag försöker ju att, jag ber eleven förklara det dom vet så att jag vet var jag har dom 
innan jag börjar med att resonera. O så är det ju egentligen bara att ställa frågor, frågor, 
frågor o frågor. Inte servera dom någonting. O sen har jag, på senare tid jobbat jätte 
mycket med att eleverna pratar matematik med varandra, för jag märker att de lyssnar 
mer på varandra. Om en kompis förklarar, så blir det nästan att det ramlar ner bättre än 
om jag förklarar. O just det här, prata ihop er om ni har fått olika resonera varför det ena 
rätt och de andra fel och så vidare.” 

 
Lärare 3 och 5 försöker hitta rätt väg för varje enskild elev då de menar att alla elever 
fungerar olika och behöver olika stöd.  

5.1.3. Lärarnas syn på samtalets betydelse i matematikundervisningen och hur lärarna 
anser att man bör/inte bör arbeta med detta. 

Av intervjuerna framgår att 5 av lärarna (lärare 1,2,3,4 och 6) anser att det är mycket 
viktigt att ge plats för samtalet i matematikundervisningen. Lärare 5 anser att 
samtalet inte ska ges för stor plats i matematikundervisningen, utan att det bästa är 
att varva samtal med mekanisk träning, något som lärare 4 håller med om. Vidare 
tycker alla lärare att det är viktigt att eleverna samtalar matematik. Tre av lärarna 
(lärare 1,3 och 6) motiverar detta med att eleverna kan lära sig av varandra då de 
samtalar matematik samt att de får förklarar hur de tänker. Lärare 5 motiverar 
samtalets betydelse med att det är en bra metod för att få reda på hur eleverna tänker 
och vad de har förstått. Lärare 2 ser samtalet som en naturlig och självklar del i 
matematikundervisningen och lärare 4 motiverar samtalets betydelse utifrån att det 
är i dessa situationer som eleverna kan tillägna sig och använda sig av matematiska 
begrepp. 
 
Fem av lärarna (lärare 1,2,3,5 och 6) anser sig uppmuntra eleverna till att samtala 
matematik. Observationerna visar dock att lärarna använder sig av olika metoder för 
att uppmuntra eleverna till samtal och att endast fyra lärare (lärare2,3,4 och 6) 
uppmuntrar eleverna till att samtala matematik. Tre av dessa lärare(lärare 2,4 och 6) 
ber eleverna att ta hjälp av varandra när problem uppstår. Eleverna uppmanas att 
diskutera sina lösningar och jämföra sina svar med varandra. Lärare 3 och 4 
uppmuntrar eleverna till samtal under genomgång i helklass medan lärare 1 och 5 
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överhuvudtaget inte uppmuntrar eleverna att samtala matematik utan lägger fokus 
på att eleverna ska sitta tysta ner på sina platser och räcka upp handen om de vill ha 
hjälp. 
 
Tre av lärarna (lärare 2,4 och 5)har gett förslag till vad som är bra att göra för att 
hjälpa eleverna. Lärare 2 och 4 tycker att man ska jobba mer praktiskt och lärare 5 
anser att det viktiga är att variera undervisningen. Fem lärare (lärare 1,2,3,5 och 6) 
har också kommit med förslag på vad man inte bör göra vid stödjandet av elever. 
Lärare 1,3 och 6 anser att det är fel att servera eleverna svaret. Lärare 1 och 3 menar 
att lärare måste vara försiktiga med hur mycket man hjälper eleverna och inte 
skyndar fram för fort. Från observationerna framgår dock att lärare 1 mestadels 
använder sig av att servera eleven svaret. Även lärare 2,4 och 5 serverar svaret till 
eleverna emellanåt. Lärare 2 förklarar att man inte ska ta förgivet att alla eleverna har 
förstått och lärare 5 menar att man ska göra undervisningen enkel och lägga den på 
elevernas nivå. Av observationerna framgår att lärarna använder sig mest av lotsning 
för att hjälpa eleverna och därefter stöttning.   

5.2. Språk 
Här redovisas förekomsten över de olika språk som lärarna använde sig av under de 
observerade lektionerna samt lärarnas syn på deras användande av det matematiska 
språket. 

5.2.1. De språk lärare använder sig av då de samtalar matematik med eleverna. 

Då vi sammanställt de språk som lärarna använder sig av då de samtalar matematik 
med eleverna har vi utgått från tidigare nämnda kategorier.  

• Använder ett vardagligt språk 
• Använder ett korrekt matematiskt språk. 
• Använder ett tvåspråkigt språk. 
• Använder ett felaktigt språk 

Resultatet för vilket språk lärarna använder sig av då de samtalar matematik med 
eleverna redovisas i nedanstående tabeller. Då språket för respektive kategori skiljde 
sig åt mellan observationerna redovisas resultatet i två tabeller, en för det absoluta 
antal tillfällena och en för tillfällena procentuellt sett.   

Tabell 3 
Antal per 
kategori/ 
Lärare 

Vardagligt 
språk 

Matematiskt 
språk 

Tvåspråkigt 
språk 

Felaktigt 
språk 

Totalt 

1 18 171 0 0 189 
2 28 86 3 8 125 
3 24 117 1 3 145 
4 18 109 11 1 139 
5 22 50 0 0 72 
6 27 99 0 5 131 
Totalt 137 632 15 17 801 
 
I tabell 3 redovisas de absoluta antal tillfällen för respektive kategori av språk som 
respektive lärare använder sig av då det samtalar matematik med eleverna. Av 
tabellen framgår att samtliga lärare mestadels använder sig av ett matematiskt språk 



 

 

 

och begrepp, samtliga lärare använder äv
samtliga lärare ett vardagligt språk med ett matematiskt språk. Av tabellen framgår 
även att tre av lärarna (lärare 2,3, och 4) använder sig av ett 
tre av lärarna (lärare, 2,3,4 och 6) anv
varken ett tvåspråkigt språk

 
Dessa citat visar exempel på 

Vardagligtspråk (lärare6). Om detta vore ett
– Om man plussar ihop dom tre vinklarna. Vad blir det då?  

Matematisktspråk (lärare 4). Ordet addition är ett matematiskt begrepp.
– Det ni kommer komma in på är addition. Vad är addition?

Flerordigtspråk (lärare 2). Här förklaras ett begrepp med ett matematiskt och ett vardagligt språk.
– De här sidorna som är parallellt, ligger mitt emot varandra… 

Felaktigtspråk (lärare3). Läraren menar en uppgift.
– Vi tar ett tal i boken…  

Tabell 4 
Antal per 
kategori/ 
Lärare 

Vardagligt 
språk 

1 9,5 % 
2 22,4% 
3 16,5 %  
4 13 % 
5 30,6 % 
6 20,6 % 
Totalt 17,1 % 
 
I tabell 4 redovisas de tillfällen för respektive språk som respektive lärare använder 
sig av då de samtalar matematik med eleverna
ett matematiskt språk används i 78,9 procent av fallen, vardagligt språk i 17,1 % av 
fallen, tvåspråkighet i 1,9 & av fallen samt ett felaktigt språk i 2,1 % av fallen. 

Diagram 2 
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och begrepp, samtliga lärare använder även ett vardagligt språk, där
samtliga lärare ett vardagligt språk med ett matematiskt språk. Av tabellen framgår 
även att tre av lärarna (lärare 2,3, och 4) använder sig av ett tvåspråkigt språk
tre av lärarna (lärare, 2,3,4 och 6) använder sig av ett felaktigt språk. Dock användes 

tvåspråkigt språk eller ett felaktigt språk i någon större omfattning. 

exempel på de olika språktyperna som lärarna använder sig av.

. Om detta vore ett matematiskt språk skulle läraren ha sagt addera och summan.
Om man plussar ihop dom tre vinklarna. Vad blir det då?   

. Ordet addition är ett matematiskt begrepp. 
Det ni kommer komma in på är addition. Vad är addition?  

2). Här förklaras ett begrepp med ett matematiskt och ett vardagligt språk.
De här sidorna som är parallellt, ligger mitt emot varandra…  

. Läraren menar en uppgift. 

Matematiskt 
språk 

Tvåspråkigt 
språk 

Felaktigt 
språk 

90,5 % 0 % 0 % 
68,8% 2,4 % 6,4 % 
80,7 % 0,7 % 2,1 % 
78,4% 7,9 % 0,7 % 
69,4 % 0 % 0 % 
75,6 % 0 % 3,8 % 
78,9 % 1,9 % 2,1 % 

de tillfällen för respektive språk som respektive lärare använder 
sig av då de samtalar matematik med eleverna procentuellt. Av tabellen framgår att 
ett matematiskt språk används i 78,9 procent av fallen, vardagligt språk i 17,1 % av 

i 1,9 & av fallen samt ett felaktigt språk i 2,1 % av fallen. 

Vardagligt språk

Matematiskt språk

Flerodigt språk

Felaktikgt språk

pråk, därav kombinerar 
samtliga lärare ett vardagligt språk med ett matematiskt språk. Av tabellen framgår 

tvåspråkigt språk och att 
änder sig av ett felaktigt språk. Dock användes 

eller ett felaktigt språk i någon större omfattning.  

de olika språktyperna som lärarna använder sig av. 

matematiskt språk skulle läraren ha sagt addera och summan. 

2). Här förklaras ett begrepp med ett matematiskt och ett vardagligt språk. 

Felaktigt Totalt 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

de tillfällen för respektive språk som respektive lärare använder 
Av tabellen framgår att 

ett matematiskt språk används i 78,9 procent av fallen, vardagligt språk i 17,1 % av 
i 1,9 & av fallen samt ett felaktigt språk i 2,1 % av fallen.  

 

Vardagligt språk

Matematiskt språk

Flerodigt språk

Felaktikgt språk
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I diagram 2 redovisas de varierande språkens förekomst i undervisningen 

5.2.2. Lärarnas syn på vikten av ett matematiskt språk, samt deras användning av det 
matematiska språket i undervisningen. 

Av intervjuerna framgår att alla lärare tycker att det är viktigt att använda ett 
matematiskt språk med och inför eleverna. Lärare 1,3 och 4 motiverar detta med att 
det är viktigt för att eleverna ska få med sig det matematiska språket i framtiden, till 
senare skolår men även för att kunna tillgodose sig viktig och nödvändig 
samhällsinformation. Så här säger lärare 2 om varför det är viktigt att använda sig av 
ett matematiskt språk med och inför eleverna.  

”Hur ska dom annars förstår vad jag pratar om, speciellt här, …………, många har andra 
modersmål än svenska.” 

Lärare 6 anser att det är viktigt att eleverna får flera namn på de matematiska 
begreppen. Lärare 5 anser att det är viktigt att eleverna lär sig rätt termer och 
begrepp, men att det viktigaste är att lägga språket på elevernas nivå. Citatet nedan 
visar hur lärare 5 uttrycker detta:  

”Ja i vissa fall. Genom att man tycker… man ska nog inte hänga upp sig för mycket på att, till 
exempel ibland säga multiplikation och ibland säga gånger. Det där är ju, det tror jag inte 
spelar så stor roll. Men i vissa fall, om du tillexempel snackar geometri, så tycker jag nog att 
det är väldigt viktigt att man använder rätt termer… Men för mycket termer, att det ska vara 
absolut korrekt, det tror jag inte, det använder jag mig inte av. För det gäller ju att lägga 
nivån på, där eleverna själva är.” 

Alla tillfrågade lärare tycker även att ett matematiskt språk ska börja användas med 
eleverna redan i förskolan.  

Tre av lärarna (lärare 1,3 och 6) anser att de medvetet använder sig av ett 
matematiskt språk i undervisningen. Lärare 2,4 och 5 anser däremot att de delvis 
använder sig av ett matematiskt språk i undervisningen medvetet. Däremot anser 
samtliga lärare sig använda ett språk som ligger på elevernas nivå. Av  
observationerna verkar det som att samtliga lärare använder sig av ett språk som 
ligger på elevernas nivå, huruvida de använder sig av ett medvetet eller omedvetet 
språk kan dock inte utläsas av varken intervjuerna eller observationerna.  
 
Att eleverna använder ett matematiskt språk tycker samtliga lärare är viktigt. Olika 
förklaringar till varför detta är viktigt ges. Även här motiveras framtida studier och 
samhällsdeltagande som anledning till att eleverna behöver använda sig av ett 
matematiskt språk (enligt lärare 3,4 och5). Lärare 2 menar att det blir enklare för 
eleverna att föra fram sina tankar och förklara om man har ett matematiskt språk och 
begrepp. Fem av lärarna (lärare 1,2,3,4 och 5) tror att elevernas matematiska 
utveckling främjas om lärarna använder ett matematiskt språk med eleverna. Lärare 
6 tror inte att ett matematiskt språk nödvändigtvis främjar elevernas matematiska 
utveckling.  
 
Lärarna har också olika metoder för att få eleverna att använda sig av det 
matematiska språket och matematiska termer när de samtalar matematik. Så här 
säger några lärare om hur de gör för att få eleverna att använda ett matematiskt 
språk: 
 

”Ja dels är det ju att man själv är en förebild. Att man själv pratar och använder de här 
begreppen.” (Lärare 4) 
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”Det enda jag kan göra är att själv använda det. Det ju inge annat sätt.” (Lärare 6) 
 
”Ja, det är väl att ehm, ja att jag använder det själv. När jag använder det själv finns det en 
större chans att dom också använder det. Det, det är nog det enda sättet.” (Lärare 1) 

 
Två av lärarna (lärare 2 och3) iakttar elevernas diskussioner och bryter in då det 
behövs med frågor om vad det eleverna säger, dessa frågor gäller vad det heter på ett 
matematiskt språk och vilket det matematiska begreppet är. Lärare 5 ställer direkta 
frågor till eleverna om vad de olika sakerna heter, då med rätt begrepp för att sedan 
be eleverna att förklara de olika sakerna för att på så sätt se hur deras matematiska 
ordförråd ser ut. Lärare 2 anser sig använda lotsning för att eleverna ska använda rätt 
matematiska begrepp. 
 
Av observationerna framgår det att endast 2 av lärarna (lärare 2 och 4) upprepar det 
eleverna har sagt på ett vardagligt språk med rätt matematiskt begrepp. Lärare 3 och 
5 gör inget märkbart av det dessa lärare har sagt sig göra för att eleverna ska använda 
sig av det matematiska språket. Dock använder sig samtliga lärare delvis av ett 
matematiskt språk. Endast lärare 4 arbetar aktivt och med flera metoder för att 
eleverna ska använda sig av ett matematiskt språk och rätt begrepp. 
 
5.3. Lärarnas åsikter om stöttning, lotsning och servering av svar 
Under intervjuerna ställdes inga direkta frågor kring stöttning, lotsning och 
servering, trots detta har vi kunnat utläsa hur lärarna ser på dessa metoder ur övriga 
frågor och detta redovisas här.  

5.3.1. Stöttning 

Samtliga lärare tycker att stöttning är en bra metod för att hjälpa eleverna. Att ställa 
följdfrågor och frågor om hur eleverna tänker och hur de har gått tillväga är något 
som alla lärarna förespråkar och anser sig göra.  

5.3.2. Lotsning 

Av intervjuerna framgår det att 3 av lärarna (lärare 1,2 och 3) anser sig använda 
lotsning när de hjälper eleverna att lösa problem. Två av dessa lärare (lärare 2 och 3) 
förklarar att de lotsar eleverna då de känner sig stressade och inte ger eleverna tid till 
att tänka efter ordentligt.  Lärare 1 anser sig använda sig av lotsning för att få in 
eleverna på rätt bara igen. Av intervjuerna framgår det dock inte vad de resterande 3 
lärarna (lärare 4,5 och 6) anser om lotsning eller om de anser sig använda sig av 
metoden. 

5.3.3. Servera svar 

Ur intervjuerna framgår att 5 (lärare 1,3,4,5 och 6) av lärarna anser att man inte ska 
servera eleverna något svar. Det finns inget resultat beträffande lärare 2 angående 
detta. 

6 Slutsatser 
Här ger vi en sammanfattning av resultaten kopplat till forskningsfrågorna. Det är 
meningen att slutsatser ska ge en tydlig och kortfattad bild av vad undersökningen 
och dess resultat, som vi även kommer att diskutera utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
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6.1 Vilket språk anser sig lärare använda sig av då de samtalar matematik 
med eleverna och vilket språk använder de under en lektion? 
Det framgår tydligt att samtliga lärare anser det viktigt att eleverna använder ett 
matematiskt språk och att de själva använder ett matematiskt språk inför och med 
eleverna. Från tabellerna över det språk som lärarna använder sig av under en lektion 
framgår det att lärarna använder ett matematiskt språk precis som de anser sig göra.  
Alla lärare använder sig av ett matematiskt språk i mer än hälften av de ord som 
räknades speciella med matematik. Lärarna anser sig även helt eller delvis använda 
sig av ett medvetet matematiskt språk, ett språk som också ligger på elevernas nivå. 
Under de observerade lektionerna verkade det som om samtligas lärare språk låg på 
elevernas nivå vilket kan visa på en medvetenhet om det egna språket och den 
språkliga nivån hos lärarna. 

6.2 Vad anser lärarna om samtalets betydelse och plats i 
matematikundervisningen och hur anser lärarna att man bör/inte bör 
arbeta med detta? 
Fem av lärarna anser att samtalet har stor betydelse i matematikundervisningen och 
bör ges stor plats. Från resultatet framgår det att samtliga lärare tycker att det är 
viktigt att eleverna samtalar matematik. Fyra olika motivationer till detta ges av olika 
lärare. Den mest förekommande motiveringen är att eleverna kan lära sig av varandra 
då de samtalar matematik samt att de i samtalet får förklara hur de tänker. En lärare 
förklarar att samtalet är en bra metod för att få reda på hur eleverna tänker och vad 
de har förstått, en annan lärare förklarar att samtalet ska ses som en naturlig och 
självklar del i matematikundervisningen. Att eleverna kan tillägna sig och använda 
matematiska begrepp i samtal ges som ett sista motiv av en lärare för samtalets 
betydelse.  
 
Endast tre lärare ger förslag till hur man kan arbeta mer med den samtalade 
matematiken medan fem av lärarna förklarar vad man inte bör göra i det 
matematiska samtalet. Anledningen till att samtliga lärare ej svarade berodde på att 
de inte kunde komma med några förslag. Att arbeta mer praktiskt och att variera 
undervisningen ges som förslag till hur man kan arbeta för att främja den samtalande 
matematiken. Att inte servera eleverna svaret är det som flest lärare(tre lärare) har 
svarat att man inte bör göra. Trotts detta serverar fyra av lärarna eleverna svaret 
under de observerade lektionerna. Lärare 1 är den som serverade svaren mest, men 
även en av dem som förklarade att man inte ska göra detta.  
 

6.3 Hur anser sig lärare samtala matematik med eleverna för att stödja 
dem och hur ser det ut under en lektion? 
De situationer som lärarna anser sig samtala matematik med eleverna skiljer sig åt 
och även i den utsträckning de anser sig samtala med eleverna. Två av lärarna anser 
sig samtala matematik med eleverna hela tiden, även i andra skolämnen, tre av 
lärarna anser sig samtala matematik i andra ämnen vid vissa tillfällen och en lärare 
anser sig bara samtala matematik med eleverna under genomgångar och vid enskilt 
arbete. Tre av lärarna förklarar vidare att den utsträckning de samtalar matematik på 
skiljer sig åt från olika matematiska områden, lektioner och mellan olika elever. Två 
av lärarna önskar att de skulle samtala mer med eleverna och en lärare anser  sig 
ständigt samtala med eleverna. Under de observerade lektionerna framgick det att 
alla lärare samtalade matematik med eleverna under genomgång och enskilt med 
eleverna då de arbetar självständigt.  
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Resultatet av de metoder som lärarna anser sig använda för att stödja och hjälpa 
eleverna genom samtalet skiljer sig åt mellan lärarna. Tre lärare anser sig 
komplettera sina förklaringar med att rita och använda praktiskt material. Tre lärare 
anser sig ställa stöttande frågor. En lärare tror att eleverna lär mycket av varandra 
och försöker få eleverna att resonera och stötta varandra och två lärare försöker ge 
individuella förklaringar till varje elev i behov av stöd. Samtliga lärare tycker att 
stöttning är en bra metod för att hjälpa eleverna och anser sig även använda denna 
metod, vilket de även gör under den observerade lektionen, även om graden av 
stöttning skiljer sig åt mellan lärarna. Lotsning är den samtalsmetod som förekom 
mest. Samtliga lärare använde sig av denna metod och fyra av lärarna använde sig 
mest av denna metod. Dock framgick det från intervjuresultatet att endast tre av 
lärarna anser sig använda lotsning när de hjälper eleverna att lösa problem.  

6.4 Hur anser sig lärare uppmuntra eleverna till samtal och hur ser det ut 
under en lektion? 
Av de sex lärarna anser samtliga uppmuntra eleverna till samtal. Under 
observationerna uppmuntrade dock endast fyra lärare eleverna till att samtala 
matematik. I arbetet med att uppmuntra eleverna till samtal använder lärarna sig av 
olika metoder. Eleverna uppmanas att hjälpa varandra, diskutera sina lösningar och 
jämföra sina svar med varandra när problem uppstår. Denna metod använder tre 
lärare sig av. Två lärare uppmuntrar eleverna till samtal under genomgång i helklass. 
De två lärare som under de observerade lektionerna inte uppmuntrar eleverna till 
samtal lade fokus på att eleverna skulle sitta tysta ner på sina platser och räcka upp 
handen om de ville ha hjälp. 

6.5. Slutsatserna utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Eftersom samtliga lärare anser att det är viktigt att använda ett matematiskt språk 
med och inför eleverna och att samtala matematik borde dessa idéer finnas i vår 
omgivning.  Då all kunskap konstrueras av det sociala och i situationer där det finns 
intressen och makt kan det då vara så att lärarnas syn på samtalet och det 
matematiska språket är så lika på grund de regler och värderingar som präglas i den 
svenska skolan? Om all kunskap och alla våra föreställningar är socialt konstruerade i 
den omvärld vi lever i är det då inte så konstigt om samtliga lärare har mer eller 
mindre lika syn på frågor som rör skolvärlden och undervisningen. Att många av 
lärarna använder sig av lika samtalsmetoder för att stödja eleverna borde också bero 
på det sociala som omger och präglar våra liv. Kunskap kommer från det språk vi 
tillägnar oss och eftersom samtliga lärare använder sig av samma språk är det inte 
konstigt att vi i resultatet kan se liknande attityder hos lärarna till de frågor som detta 
arbete berör. 

7. Diskussion 
I denna undersökning förespråkar vi att lärare ska använda sig av ett matematiskt 
språk i matematikundervisningen och att man i matematikundervisningen skall 
använda sig av samtal. Men varför gör vi det? Varför ska man använda sig av ett 
matematiskt språk och varför ska man samtala i matematikundervisningen? Vi ska 
här diskutera vad vi anser, vad litteraturen säger och framför allt vad lärarna säger 
kring detta. Vi kommer även diskutera kring hur lärare uppmuntrar eleverna till att 
samtala och använda ett matematiskt språk samt hur lärare kan stödja eleverna i 
deras användande av både samtalet och det matematiska språket.   
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Resultatet visar att alla lärare anser att det är viktigt att använda sig av ett 
matematiskt språk. Motiveringar som vi fått till detta är att eleverna ska få med sig 
det matematiska språket i framtiden, för att eleverna ska förstå matematiken och 
tycka att den är rolig  samt för att eleverna ska få flera namn på de matematiska 
begreppen. Av litteraturen framgår att språket är viktigt inom matematiken och då 
speciellt för det matematiska. Både Löwing (2004) och Malmer (2002) menar att 
eleverna behöver språket för att kunna förklara vad det är de har gjort. Malmer 
menar även att språket behövs för att kunna vidareutveckla sina kunskaper, vilket 
Löwing och Kilborn (2002) håller med om. De menar att om eleverna har ett 
utvecklat språk får det lättare att ställa frågor kring sina oklarheter samtidigt som 
lotsningen i klassrummet minskar. Från resultatet framgår även att alla lärare delvis 
använder sig av ett matematiskt språk. Vi har i studien jämfört ett vardagligt språk 
med ett matematiskt språk då vi, i enighet med litteraturen, anser att det är viktigt 
med ett matematiskt språk för att öka elevernas förståelse för matematik. Vi anser att 
det matematiska språket är det som hjälper eleverna i längden samt för att eleverna 
behöver det matematiska språket för att kunna förklara sig, vilket vi även kan se i 
litteraturen.  

Löwing (2006) beskriver i sin doktorsavhandling Matematikundervisningens 
konkreta gestaltning hur lärare kommunicera med eleverna under en 
matematikundervisning där några av lärarna använde sig av ett ungdomligt 
vardagsspråk för att bygga upp elevernas matematiska språk. Detta språk saknade de 
viktiga begrepp som krävs för att utveckla elevernas matematiska kunskaper. 
Anledningen till varför lärarna använde sig av ett vardagligt språk var för att förenkla 
för eleverna. Detta blev dock inte fallet, utan istället gav det missförstånd hos 
eleverna. Att lärare använder sig av ett vardagligt språk var något som även denna 
undersökning visade. Samtliga lärare använde sig av ett vardagligt språk, dock 
använde sig lärarna i undersökningen mer av ett matematiskt språk. Anledningen till 
att resultatet skiljer sig från Löwings undersökning kan diskuteras. Det kan bero på 
att lärarnas användande av det matematiska språket faktiskt skiljde sig åt mellan 
undersökningarna men det kan också bero på hur data har analyserats och på olika 
definitionerna av det matematiska språket.  

Vi anser att det är viktigt att med och inför eleverna använda av ett korrekt 
matematiskt språk. Vi tror dock inte att man enbart kan använda ett matematiskt 
språk direkt då det ofta behövs en förklaring kring ett nytt matematiskt begrepp. För 
att öka elevernas förståelse anser vi att det i en början kan vara bra att använda ett 
tvåspråkigt språk för att befästa nya begrepp. Vår vision är ju trots allt att eleverna 
ska lära sig det matematiska språket för att förstå och tycka att matematiken är roligt. 
Vi tror att utan det matematiska språket kan matematiken bli abstrakt och 
svårtillägnad för eleverna. Denna åsikt delas av Löwing och Kilborn (2002), då de 
menar att eleverna klarar sig bra med ett vardagligt språk men behöver ett 
matematiskt språk för att komma längre in i den abstrakta matematiken. Samtidigt 
menar Löwing (2004) det är viktigt att inte använda sig av ett för krångligt språk i 
matematikundervisningen. Läraren måste finna en balans, något som Löwing menar 
är en av lärarens svåraste uppgifter. Både Löwing och Kilborn (2002) och Löwing 
(2004) påpekar att de matematiska begreppen ska fungera som ett komplement till 
det vardagliga språket, vilket vi håller med om och något lärarna i denna 
undersökning anser sig arbeta efter. 

Vi anser att det är viktigt att som lärare aktivt arbeta med att eleverna ska använda 
sig av ett matematiskt språk. Dock visar resultatet i denna undersökning att endast en 
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lärare gör detta under de observerade lektionerna. Däremot visar resultatet att 
samtliga lärare anser sig göra detta i form av att själva använda sig av ett matematiskt 
språk. Hur gör man då som lärare för att få eleverna att använda sig av ett 
matematiskt språk och vilket språk måste läraren använda sig av för att eleverna 
själva ska använda sig av det matematiska språket? Forskning visar att lärare bör 
använda sig av ett språk som både ligger på elevernas nivå och som är matematiskt 
korrekt. Att som lärare säga ordet ”fyrkant” då man menar kvadrat kan leda till 
missförstånd. Detta kan te sig självklart för många, men resultatet visar att endast tre 
av lärarna medvetet försöker vara en förebild genom att själva använda sig av ett 
matematiskt språk. Visserligen anser vi inte att metoderna som de övriga tre 
använder sig av: att iaktta eleverna och bryta in med frågor efter det korrekta 
matematiska begreppet, ställa direkta frågor till eleverna om vad de olika 
matematiska begreppen heter samt lotsning, är fel. Dock anser vi att det bästa är att 
som lärare själv använda sig av det korrekt matematiskt språk för att undvika 
missförstånd och för att hjälpa eleverna i deras matematiska utveckling och 
förståelse, vilket Löwing (2004) också påpekar. Resultat visar att samtliga lärare 
anser och använder sig av ett språk som ligger på elevernas nivå, även om det i vissa 
fall inte är ett korrekt matematiskt språk som då används utan ett vardagligt språk. 
Att som lärare börja använda det matematiska språket redan då eleverna går i 
förskolan ser vi som positivt och något som både Doverborg (2000) och de lärare vi 
intervjuat förespråkar.  

Forskning visar på att lärare bör skapa situationer för samtal i 
matematikundervisningen för att främja elevernas matematiska förståelse och 
elevernas matematiska språk. Detta är något som även samtliga lärare i denna 
undersökning anser viktigt. Vi ställer oss frågan om detta kan vara ett tecken på att 
allt fler lärare inser värdet av det matematiska samtalet och vi hoppas att detta kan 
vara ett tecken på att en ”ny trend” i matematikundervisningen börjar ta fart. 
Resultatet av denna undersökning visar på flera anledningar till att lärarna ser det 
matematiska samtalet som viktigt. En lärare ser det matematiska samtalet som en bra 
metod för att få reda på hur eleverna tänker, en annan lärare anser att eleverna 
genom samtalet kan lära av varandra och att man genom samtalet kan tillägna och 
använda sig av de matematiska begreppen. Varför ska man då samtala matematik 
enligt tidigare forskning? Wistedt (2001) menar att matematikens samtal ska leverera 
regler som är avsedda för att hjälpa eleven att få ny kunskap och att nå matematiken.  
Det är genom samtalet som det matematiska språket kommer fram och används.  

Vi har tidigare diskuterat att språket och samtalet hjälper oss att nå nya kunskaper i 
och förstå matematiken. Därför anser vi att det matematiska samtalet och 
användandet av ett matematiskt språk går hand i hand. Detta menar även 
Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (1996) då de påpekar att matematik 
och språket stödjer varandra då vi ”pratar matematik”. Sterner och Lundberg (2002) 
menar att för att eleverna ska kunna sammanbinda språket med handlingarna måste 
de sätta ord på sina tankar, vilket sker i ett samtal.  

Genom samtalet lär sig eleverna att generalisera, kompromissa, ställa hypoteser och 
tillsammans finna lösningar och ställa frågor. Därför är det viktigt att aktiviteter som 
gynnar samtalet blir en integrerad del av matematikundervisningen (Ahlberg, 2000). 
Den språkliga hanteringen hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande. 
Det är först när eleverna berättar hur de tänker som deras tankar blir synliga, både 
för dem och för läraren. Genom att samtala kan man lyfta fram de uppfattningar som 
eleverna har, vilket hjälper läraren i undervisningen, då elevernas tankar blir 
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undervisningsinnehåll (Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding, 1996). Även vi 
är av denna åsikt och detta är en av anledningarna till att vi finner det matematiska 
samtalet så intressant och blev ett skäl till att göra denna undersökning av hur lärare 
samtalar matematik. Att eleverna får samtala tillsammans med varandra, lyssna på 
varandras lösningar, lära av varandra anser vi är mycket viktigt. Wistedt (2001) 
menar att de uppgifter som leder till samtal kan förstås olika av olika personer. 
Därför är det enligt oss viktigt att ge plats till dessa samtal där eleverna får ta del av 
och pröva flera olika lösningsmetoder.  

Vad krävs då av läraren vid samtalen? Vi anser att det är viktigt att läraren ger sig tid 
att samtala med eleverna, att uppmuntra eleverna till samtal, att uppmuntra det som 
eleverna säger i samtalet samt att lyssna aktivt vid de matematiska samtalen. Detta 
kan vi även se i både Ahlberg (2000) och Bergius och Emanuelsson (2000) argument 
för deras syn på samtalet, då de menar att lärarna genom samtalet blir 
uppmärksamma på hur barnen tar till och lär sig matematik och därefter anpassa 
undervisningen. En av de lärare vi observerat anser sig samtala utifrån elevernas 
kunskaper, nivåer och intressen för att göra undervisningen rolig men också för att 
fånga elevernas intresse.  

Läraren måste räkna med att eleverna behöver hjälp av en vuxen som kan förstå vad 
det är eleven försöker säga och som kan hjälpa eleven att tydliggöra sina tankar 
menar Wistedt (1996). Likaså förklarar en av lärarna i denna undersökning att det är 
viktigt att som lärare inte ta för givet att alla har förstått, att det alltid är någon som 
inte har förstått. 

Vi ställer oss frågan hur man uppmuntrar eleverna till att delta aktivt i matematiska 
samtal? Från resultat framgår att fem av de lärare vi intervjuat anser sig uppmuntra 
eleverna till att samtala. Observationerna visar dock att endast fyra av lärarna gör 
detta och att det görs på olika sätt. Tre av lärarna ber eleverna att ta hjälp av varandra 
och eleverna uppmanas att diskutera sina lösningar och jämföra sina svar med 
varandra. Två av dessa lärare uppmuntrar även eleverna till samtal under genomgång 
i helklass, något som vi menar är positivt.  

Från undersöknings resultat framgår att lotsning är den metod som används i 50 
procent av fallen under de observerade lektionerna. Detta är ett fenomen som även 
förekommer i Löwings (2006) undersökning där de flesta lärare lotsar eleverna förbi 
problem istället för att förklara och konkritisera dessa. Resultatet visar även att 
lotsning verkar vara ett känt begrepp hos de lärare vi intervjuat. Tre av lärarna säger 
sig till och med använda sig av lotsning för att hjälpa eleverna att lösa problem. 
Anledningar som stress och för att få in eleverna på rätt bana igen motiveras som skäl 
till användandet av denna metod. Stress är något som även Löwing och Kilborn 
(2002) lyfter fram som anledning till att lotsning används av lärare i situationer där 
de hjälper elever i problemlösning.  

I det inledande skedet av detta arbete var vår uppfattning att lotsning är den mest 
förekommande metoden som lärare använder sig av för att stödja eleverna i samtal, 
vilket resultatet av under denna undersökning också bekräftar. Det framgår inte i 
resultatet att få lärare anser sig använda sig av lotsning, däremot visar resultatet att 
få lärare ser positivt på lotsning som metod. Vi ställer oss frågan varför lotsning är en 
så vanligt förekommande metod vid stödjande samtal trotts att flera av de lärare vi 
har intervjuat inte verkar ha en positiv syn på denna metod och trotts att forskning 
och litteratur ger metoden en negativ klang?  Vi tror att stress kan vara en stor faktor 
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till att många lärare lotsar eleverna Det är alltfler elever på varje lärare och lärarnas 
arbetsuppgifter ökar allt mer något som självklart kan bidra till att lärarna känner sig 
stressade. Vi ställer oss också frågan om det kan bero på att lärarna saknar det 
matematiska språket eller att lärarna anser att eleverna saknar detta språk, och skulle 
användandet av lotsning minska om elevernas och lärarnas matematiska språk 
utvecklades?  

I forskning och litteratur kunde vi inte finna någon undersökning om lärare serverade 
svaret. I de undersökningar vi tagit del av har forskare ochskribenter inte gjort någon 
skillnad på att servera svaret och att lotsa eleverna. Att servera svaret har i de 
litteraturer och forskningsrapporter som vi tagit del av setts som ett sista steg i 
lotsning. Vi ansåg dock det intressant att dela på dessa då vi upptäckt att lärare 
ibland serverar svaret direkt utan att lotsa eleven fram till svaret. F yra av lärarna i 
denna undersökning serverade någon gång under de observerade lektionerna svaret 
till eleverna, något som vi också tror beror på stress. Ingen av dessa lärare ansåg, sett 
utifrån resultatet, att man ska servera eleverna svaret och ingen lärare beskrev heller 
under intervjuerna att de använde denna metod. Vi ser det som positivt att lärarna är 
negativa till att servera eleverna svaret, men dock förekommer denna metod för att 
hjälpa eleverna. Förhoppningsvis kan denna undersökning medvetengöra lärarna om 
hur det ser ut under en lektion och ge dem en tankeställare kring vilka 
samtalsmetoder de använder sig av.  

Scaffolding eller stöttning som vi har valt att benämna det har vi genom detta arbete 
insett är ett relativt nytt begrepp. Vi undrar om det kan vara en anledning till att 
denna metod inte används mer i de stödjande samtalen eller om det kan bero på att 
denna samtalsmetod ofta kräver mer tid än att lotsa eleverna och att servera dem 
svaret. Vi är dock av den åsikten att vi tror att den stöttande metoden på sikt lönar sig 
och rentav kan spara tid eftersom eleverna kan få ökad förståelse och kanske rentav 
ett redskap för att strukturera sina tankar vilket även Hobsbaum, Peters och Sylva 
beskriver (enligt Anghileri, 2006).  

8. Avslutande ord 
Efter detta arbete är vår uppfattning att visionen med matematik som ämne ska vara 
ett socialt och språkligt ämne desto starkare än innan. Fortfarande förekommer det 
mekaniska räknandet i undervisningen, men vi anser att även detta har sin plats i 
matematikundervisningen för att automatisera grundläggande räkning. Våra 
önskningar om att matematikundervisningen ska präglas alltmer av samtal med ett 
korrekt matematisk språk och att arbetet ska bli alltmer socialt går i linje med den 
litteratur och den forskning som vi har tagit del av. Vi kan även se att de lärare som vi 
har intervjuat och observerat ser positivt på och har en vision om att arbeta med det 
matematiska samtalet i stor utsträckning. Vi är fortfarande av den åsikten att stor del 
av matematiklektionerna går till att räkna i matematikboken, något vi även såg då vi 
genomförde denna undersökning. Vi tror att detta kan bero på en osäkerhet hos 
lärarna, att de känner att de saknar tillräckliga kunskaper och därför förlitar sig på 
matematikboken. Undersökningen bekräftade som tidigare nämnt vår åsikt om att 
lotsning är den mest förekommande metoden i matematikundervisningen vid de 
stödjande samtalen, men vi vill även lyfta fram att undersökningen även visade att 
stöttning används relativt mycket. Sammanfattningsvis ser vi positivt på resultatet av 
denna undersökning då att lärarnas intentioner med användandet av det 
matematiska samtalet och det matematiska språket är goda. Vi tror att om viljan 
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finns och lärarna blir medvetna om sina arbetssätt så finns det goda chanser att 
matematikundervisningen utvecklas till ett mer språkligt och socialt ämne. 

Vi anser att vi genom detta arbete utifrån forskning och genom undersökningen har 
uppfyllt syftet med att undersöka och belysa hur sex lärare i årskurs fyra och fem ser 
på och arbetar den samtalade matematiken, vilket språk lärarna använder sig av och 
vilka intentioner de har med det matematiska samtalet och användandet av ett 
matematiskt språk. Vi hoppas att vi även har bidragit med ny intressant forskning 
och väckt nya tankar. Framförallt hoppas vi att detta arbete har bidragit till ökad 
medvetenhet om samtalets och språkets betydelse i matematikundervisningen och 
hur det kan se ut under en matematiklektion både för de lärare som har deltagit i 
denna undersökning men också för andra undervisande lärare och blivande lärare. 

9. Förslag till vidare forskning 
Vi har under arbetets gång, utifrån resultatet och utifrån forskning kommit fram till 
nya frågor som vi finner intressanta att nämnas till en fortsatt forskning. Vi har 
fortfarande den åsikten att stor del av matematiklektionerna går till att räkna i 
matematikboken, något vi även såg då vi genomförde denna undersökning. Varför det 
är så och hur man kan ändra på det är något vi gärna ser blir undersökt.  

Vi finner det även intressant att göra en jämförelse av lärarnas intentioner med den 
samtalande matematiken med hur de verkligen gör i praktiken. Detta var något som 
vi ville undersöka, men som på grund av tidsbrist inte var möjligt. Skulle dock tiden 
finnas att följa lärare i deras matematikundervisning under en längre period, 
förslagsvis under en termin, tror vi att det skulle kunna bidra till en mycket intressant 
forskning.  

En annan fråga som vi har blivit intresserade av under denna resa är vad lärare anser 
vara matematiska begrepp respektive vardagliga begrepp. Det skulle vara intressant 
att göra en kvantitativ undersökning kring detta för att se om det finns några 
specifika begrepp som förekommer i stor utsträckning för att sedan jämföra detta 
med forskares syn på matematiska - respektive vardagliga begrepp. 

Slutligen vill vi också uppmana läsare att som tidigare nämnt att undersöka varför 
arbetet i matematikboken i många fall dominerar matematikundervisningen och hur 
detta skulle kunna förändras.   
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10. Bilagor  

10.1. Informationsbrev till lärare  

Till lärare i år fyra och fem! 
 
Vi hoppas att Du kan medverka i en undersökning om hur lärare samtalar 
matematik med eleverna och hur lärare genom samtalet hjälper eleverna i deras 
matematiska utveckling.  
 
Vi heter xxxx xxxxxxxx och xxxxxx xxxxxxxx och läser till lärare vid mälardalens högskola. 
För att kunna genomföra denna undersökning kommer vi att genomföra observationer och 
intervjuer på 4 skolor i X-stad i årskurs fyra och fem och sammanlagt kommer 6 lärare att 
observeras och intervjuas. Därför är din medverkan viktig för oss! 
 
Genomförande 
För att uppnå ett gott resultat med vår studie kommer vi att genomföra en observation på ca 
30 minuter under en matematiklektion för varje lärare. Det vi kommer titta efter under vår 
observation är samtalet vid genomgång, gruppuppgifter, individuella uppgifter eller annat. 
Därför önskar vi få komma på en matematiklektion där vi kan undersöka något av detta. 
Observationerna kommer att ske med ljudinspelning där varje lärare kommer att ha med sig 
en bandspelare, vi kommer även föra anteckningar under observationerna. Vi kommer även 
vilja intervjua Er där vi kommer ställa frågor kring hur ni ser på samtalets roll i 
matematikundervisningen och hur ni anser er använda er av detta för att stödja eleverna i 
deras matematiska utveckling. Vi tycker att det är viktigt att både få se hur ni arbetar i 
klassrummet men också att få höra er berätta om ert arbetssätt och er syn på samtalets 
betydelse. Sammanlagd tid för din medverkan är ca 30 minuters observation och ca 30 
minuters intervjutid.  
 
Deltagandet är självklart frivilligt men av stor betydelse för vår studie. Vi garanterar att all 
information kommer att behandlas konfidentiellt och att er identitet och skola inte på något 
sätt kan spåras genom studien. Materialet kommer inte att användas i något annat syfte än 
till denna studie och kommer inte att sparas efter avslutat arbete. 
 
När undersökningen äger rum 
Vi vill gärna genomföra undersökningen i din klass under vecka x eller x. 
 
Bakgrund och syfte  
Under vår utbildning har vårt intresse för matematik som pedagogiskt ämne blivit mycket 
stort och vi har insett värdet av att samtala matematik med eleverna för att eleverna ska få en 
djupare förståelse och ökade kunskaper inom ämnet matematik. Vi har dock upplevt att den 
samtalade matematiken inte förekommer i någon större utsträckning i dagens 
matematikundervisning. Därför vill vi med detta arbete undersöka om detta verkligen 
stämmer och hur verksamma lärare ser på matematik som ett samtalande ämne.  
 
Som tack för din medverkan får du ta del av vårt slutgiltiga examensarbete. 
Vi tror och hoppas på att denna undersökning kan vara ett ömsesidigt arbete där ni får lika 
stor nytta av arbetet som vi som får!  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 
xxxxxxxx@student.mdh.se 
xxxxxxxx@student.mdh.se 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Vänliga hälsningar xxxx & xxxxxx 
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10.2. Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
Till vårdnadshavare av elever i år fyra och fem!  
  
Vi heter xxxx xxxxxxxx och xxxxxx xxxxxxxx och läser till lärare vid Mälardalens 
högskola. Under våren kommer vi skriva vårt examensarbete och kommer då 
genomföra en undersökning på Ert barns skola och klass. Undersökningen kommer 
bestå av observationer av läraren i Ditt barns klass och på tre andra skolor i X-stad. 
Det vi kommer undersöka är hur lärare samtalar matematik med eleverna samt hur 
läraren genom samtalet hjälper eleverna i matematikundervisningen.  
 
För att uppnå bästa resultat kommer läraren ha en bandspelare med sig under 
observationerna, detta för att vi ska höra allt som läraren säger till eleven. Detta 
innebär att även Ert barns röst kommer att spelas in och eventuellt användas i arbetet 
för att förtydliga lärarens kommunikation med eleverna. Vårt syfte är dock INTE att 
undersöka vad barnen säger. Syftet är, som vi tidigare nämnt, att undersöka hur 
lärare samtalar matematik med eleverna.  
 
För vi ska kunna genomföra våra observationer med bandspelare är Ert samtycke 
viktigt. Eftersom deltagandet är frivilligt är det av största vikt att få reda på om någon 
inte vill medverka vid observationen och inte vill bli inspelad. Ni bör ha kännedom 
om är att både läraren och barnen kommer vara anonyma i arbetet och all 
information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de medverkandes 
identitet inte kommer kunna spåras. Observationerna kommer inte att användas i 
något annat syfte än till denna studie och kommer inte att sparas efter avslutat 
arbete. 
 
Medverkandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst och det är ni som 
vårdnadshavare tillsammans med Ert barn som bestämmer över medverkandet i 
denna undersökning.  
 
Nedan följer en talong som ni fyller i om ni inte vill att ert barn ska medverka i 
denna undersökning. Talongen lämnas till klassläraren senast x/x-2011.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss 
xxxxxxxx@student.mdh.se 
xxxxxxxx@student.mdh.se 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar xxxx & xxxxxx 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Klipp ut och ta med till skolan senast x/x-2011 
 
Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien. 
 

Barnets namn:_________________________ 
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10.3. Observations punkter 
Att observera under observationstillfällena. 

Uppmuntrar läraren eleverna till att samtala matematik? 

Hur uppmuntrar läraren eleverna att samtala matematik?  

Vad gör läraren för att eleverna ska använda sig av det matematiska språket och 
matematiska termer när de samtalar matematik? 

 
Att analysera efter observationstillfällena utifrån det inspelade materialet. 

På vilket sätt samtalar läraren matematik med eleverna? 

I vilka situationer samtalar läraren matematik med eleverna? 

Använder sig läraren av ett matematiskt språk med och inför eleverna? 

Använder sig läraren av ett språk som ligger på elevernas nivå? 

Hur gör läraren för att hjälpa eleverna genom samtalet med att lösa problem och 
problematiska uppgifter? Lotsning, stöttning eller annat?  
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10.4. Intervjufrågor 
– Anser du dig samtala mycket matematik med eleverna? 

– På vilket sätt samtalar du matematik med eleverna? 

– I vilka situationer samtalar du matematik med eleverna? 

– Använder du dig medvetet av ett matematiskt språk i undervisningen? 

– Tycker du att det är viktigt att använda ett matematiskt språk med och inför 
eleverna?  Varför/varför inte? 

– Anser du dig använda dig av ett språk som ligger på elevernas nivå? 

– Hur gör du för att stödja och hjälp eleverna genom samtalet för att lösa problem?  

– Använder du dig av någon speciell metod eller baserar du din arbetsätt på någon 
teori? Vilken? 

– Uppmuntrar du eleverna att samtala matematik? 

– När ska man börja använda ett matematiskt språk med eleverna, vid vilken ålder? 

– Är det viktigt att eleverna använder ett matematiskt språk? Varför/Varför inte? 

– Tror du att ett matematiskt språk främjar elevernas matematiska utveckling, på 
vilket sätt? 

– Tycker du att det är viktigt att eleverna samtalar matematik? 

– Erbjuder och skapar du situationer för samtalet i matematikundervisningen? 

– Hur viktigt tycker du att samtalets plats är i matematikundervisningen? 

– Vad gör du för att eleverna ska använda sig av det matematiska språket och 
matematiska termer när de samtalar matematik? 

 

 


