
Examensarbete 15 hp

inom Lärande

Lärarutbildningen

Höstterminen 2008

Handledare

Ann-Kristin Boström

Examinator

Per Askerlund

Samtal i matematikundervisningen

En kvalitativ studie om lärares syn på samtal

Ida Rosdal

Julia Röhs



HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH

KOMMUNIKATION (HLK)

Högskolan i Jönköping

Examensarbete 15 hp

inom Lärande

Lärarutbildningen

Höstterminen 2008

SAMMANFATTNING

Ida Rosdal & Julia Röhs

Samtal i matematikundervisningen

En kvalitativ studie om lärares syn på samtal

Antal sidor: 28

Syftet med den här studien är att ta reda på vilken syn lärare har på samtal i matematik-
undervisningen samt vilken roll de anser sig ha i dessa. De frågeställningar som studien utgår ifrån
är följande:

- Vad anser lärare att samtal har för syfte i matematikundervisningen?

- Vilken roll anser sig lärare ha i samtal som sker i matematikundervisningen?

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod för att
få svar på frågorna. De som har intervjuats är sex matematiklärare som är verksamma i årskurserna
1-6. Respondenterna har valts ut genom bekvämlighetsurval.

Resultatet visar att lärarna ser samtalen som ett sätt att göra matematikundervisningen varierad och
vardagsnära. Syftet med samtalen är främst att utveckla elevernas matematiska förståelse.
Samtalen ger också möjlighet för eleverna att samarbeta och förklara för andra hur de tänker.
Lärarna beskriver att de i samtalen kan få en uppfattning om elevernas tankar och förståelse. Av
lärarnas beskrivningar av sin roll i samtalen i matematikundervisningen framgår det att de intar
olika roller i olika samtalssituationer. Dessa olika roller är leda, lyssna, undervisa och uppmuntra.

Sökord: matematik, undervisning, samtal, förståelse

Postadress

Högskolan för lärande

och kommunikation (HLK)

Box 1026

551 11 JÖNKÖPING

Gatuadress

Gjuterigatan 5

Telefon

036–101000

Fax

036162585



Innehållsförteckning
1 Inledning 1

2 Bakgrund 2

2.1 Kommunikation och lärande 2

2.1.1 Kommunikation i klassrummet 3

2.2 Skolämnet matematik 4

2.2.1 Matematikundervisning 5

2.3 Det matematiska språket 6

2.4 Lärarens roll och funktion 7

3 Syfte 10

4 Metod 11

4.1 Metodval 11

4.2 Datainsamlingsmetod 11

4.3 Urval 12

4.4 Genomförande 12

4.5 Analys av materialet 13

4.6 Reliabilitet och validitet 14

4.7 Forskningsetik 14

5 Resultat 15

5.1 Lärarens syfte med samtalen i matematikundervisningen 15

5.1.1 Syftet med samtalen för eleverna 16

5.1.2 Syftet med samtalen för lärare 17

5.2 Lärarens roll i samtalen 18

5.2.1 Leda 18

5.2.2 Lyssna 19

5.2.3 Undervisa 19

5.2.4 Uppmuntra 20

5.3 Sammanfattning av resultatet 20

6 Diskussion 22

6.1 Metoddiskussion 22

6.2 Resultatdiskussion 23

6.3 Förslag på vidare forskning 25

Referenser 26

Bilagor



1

1 Inledning

Matematikämnet i skolan är för många förknippat med olika känslor. Relationen till ämnet är

ofta antingen negativ eller positiv. Hur undervisningen i skolan ser ut är avgörande för

elevernas relation och inställning till matematik. Av våra egna erfarenheter, från vår egen

skolgång och den verksamhetsförlagda utbildningen, vet vi att matematikämnet innebär

mycket ensamarbete och tyst räkning. Många lektioner ägnas åt arbete i läroboken med

räkneuppgifter som eleven löser enskilt. Att ägna sig åt denna typ av färdighetsträning är en

nödvändighet för att eleverna skall utveckla sina matematiska kunskaper, men dock inte den

enda betydande delen i undervisningen. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

(Lpo94) är det tydligt formulerat att muntlig kommunikation är en annan viktig del i

kunskapsutvecklingen.

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och
använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och
lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera
påståenden och förhållanden. (Lpo94, s. 11-12)

När man lyssnar, diskuterar och argumenterar sker muntlig kommunikation. I samtal med

andra utbyts både tankar och idéer vilket ger möjlighet till vidare reflektioner. Samtal sker i

alla klassrum på olika sätt. Läraren har en viktig men svår uppgift att få samtalen att bli

meningsfulla och vara en hjälp i elevernas kunskapsutveckling.

Eftersom vi är intresserade av matematik och av en matematikundervisning som gör att

eleverna får en positiv inställning till ämnet har vi valt att göra en studie om samtal i

matematikundervisningen.
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2 Bakgrund

2.1 Kommunikation och lärande

Den konstruktivistiska synen på kunskap och lärande har enligt Ahlberg (1992) sin grund i

Piagets teori från slutet av 1920-talet. Piaget framhöll i sin teori att det i första hand är genom

våra handlingar som vi kan nå insikt och inte direkt genom våra sinnen. Ahlberg skriver att

konstruktivismen innebär att människan är aktiv och skapar sin kunskap själv. Denna syn på

lärande medför, enligt författaren, att kunskapen inte är något som människan får till sig utan

det är en process där hon själv behöver vara aktiv.

Enligt Vygotskij (1978) är utveckling och lärande skeenden som är starkt kopplade till

varandra men de är inte samma sak. Vygotskijs synsätt gick emot hans samtids teorier om

lärande och utveckling som bland annat menade att lärande och utveckling är samstämmiga.

Vygotskij lade stor vikt vid att barns inlärning sker bäst i samverkan med andra och med hjälp

av en handledare. Han utskiljer två nivåer av utveckling, det är först den nivån då barnen kan

klara en uppgift själv och det är sedan den nivån då barnet kan handla med hjälp av andras

stöd. När barnet är mellan dessa två nivåer befinner det sig i den proximala utvecklingszonen.

Vygotskij menar att barnet med hjälp och stöttning från sin omgivning kan komma vidare i

sin utveckling.

Det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande beskrivs av Säljö (2000), där de

huvudsakliga delarna är språk och kommunikation. Att använda sitt språk och att

kommunicera är inte enbart ett verktyg i lärandeprocessen utan är enligt det sociokulturella

perspektivet en förutsättning för lärande och utveckling. Säljö menar att lärandet har med

samspel och deltagande att göra. Det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid

sambandet mellan kommunikation och tänkande. Genom att delta i kommunikation med

andra kan människan erövra nya sätt att tänka, agera och diskutera. Språket använder vi enligt

Säljö både för att utveckla vår förståelse och för att kunna föra detta vidare till andra

människor. Kommunikationen gör att människan blir en del av de kunskaper som finns runt

henne.
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2.1.1 Kommunikation i klassrummet

Kommunikation beskrivs i Pedagogisk uppslagsbok (1996) som ”framställning, överförande

och mottagande av information” (s. 311). Löwing och Kilborn (2002) beskriver fyra olika

plan av kommunikation som kan ske mellan olika aktörer i klassrummet:

Figur 2.1 Olika plan av kommunikation som kan ske i klassrummet, utformad

utifrån en beskrivning av Löwing och Kilborn (2002) på s.239-240.

I skolan förutsätts det att lärare och elever klarar av att kommunicera på alla dessa plan. Enligt

Löwing och Kilborn är det därför viktigt att eleverna får lära sig detta. De menar att eleverna

utvecklar denna förmåga bäst när de får möjlighet att kommunicera i undervisningen. Enligt

Høines Johnsen (1987/2000) använder vi språket för att kommunicera och förmedla till andra

vad vi tänker. Kommunikation kan vara antingen muntlig eller icke muntlig. Den muntliga

kommunikationen innefattar samtalet. Samtal i klassrummet sker mellan lärare och

elev/elever samt mellan två eller flera elever. Lundgren (1979) förklarar att samtal som sker

mellan lärare och en grupp av elever vanligtvis sker i tre olika rörelser. Läraren ställer först en

fråga eller påbörjar en förklaring, eleven svarar eller reagerar på något sätt varefter läraren

följer upp svaret och reaktionen. Lundgren menar att det ofta är läraren som är den mest

aktiva i denna form av samtal. Ejeman och Molloy (2006) skriver om kommunikationen

mellan eleverna och hur betydelsefull den är för elevernas lärande. De menar att samtalet

mellan eleverna inte enbart behöver vara inriktat på faktakunskaper utan att samtalet även har

en funktion för elevernas sociala utveckling.

Lärare Elev/elever

Elev/elever Elev/elever

Elev Läromedel

Inom eleven själv
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2.2 Skolämnet matematik

Matematiken är enligt Utbildningsdepartementets översyn (Ds U 1986:5) en av de äldsta

vetenskaperna och har haft stor betydelse för den historiska utvecklingen. Alla i samhället

kommer någon gång i kontakt med ämnet matematik. Enligt Nationellt Centrum för

Matematikutbildning (NCM) och Myndigheten för skolutveckling (2004) beror det på skola,

föräldrar, massmedia och politik hur matematikämnet framställs. Vidare kan man läsa att

många upplever skolmatematiken som oanvändbar och svår att förstå.

Samtalen har fått olika mycket utrymme i de olika kursplanerna. I kursplanen för matematik

från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) betonas vikten av att matematikundervisningen ska vara

vardagsanknuten och innehålla varierade arbetsformer. De arbetsformer som beskrivs kan

leda till samtal, men det står inte direkt uttalat att samtal är en del av matematikämnet.

Kursplanen för matematik från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) lägger stor vikt vid

problemlösning och anger att problemlösning ska förekomma inom alla områden av

matematikens delar. I undervisningen som handlar om att lösa problem ska det enligt

kursplanen finnas möjlighet att diskutera och ta ställning till olika lösningar. I samband med

beskrivningen av problemlösning beskrivs muntlig kommunikation som en del av

matematikämnet: ”Att tala matematik är ett viktigt led i undervisningen.”

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 100)

I den nuvarande kursplanen för matematik (Skolverket, 2008a) framhålls det på flera ställen

att kommunikation är en del av matematikundervisningen och matematikkunskaperna. I

kursplanens beskrivning av ämnets syfte och roll står det att:

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik

och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och

uttrycksformer. (Skolverket, 2008a, s.26)

Undervisningen ska enligt kursplanen sträva mot att eleverna ska kunna förklara och resonera

muntligt för hur de tänker. Ett av de mål som eleverna förväntas uppnå i slutet av det tredje

skolåret beskriver följande kunskaper som eleven behöver ha:

• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett
begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande
matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder
(Skolverket, 2008a, s. 28)
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En matematikdelegation tillsattes 2003 av regeringen för att utarbeta en handlingsplan för

matematikämnet. Enligt denna handlingsplan (SOU 2004:97) är kunskaper inom dagens

matematik mångfacetterade och handlar om flera varierande delar. De understryker att

kunnandet inom matematik inte enbart innebär att göra uträkningar, utan att också kunna lösa

problem. I problemlösningen ingår att kunna redogöra för sina lösningar och att kunna

uppskatta dess rimlighet. Matematik är enligt NCM och Myndigheten för skolutveckling

(2004) mer än räkning och den påverkar oss dagligen genom konst, verktyg och som ett

redskap.

2.2.1 Matematikundervisning

Matematik beskrivs i den handlingsplan som matematikdelegationen har arbetat fram

(SOU 2004:97) som det ämne i skolan som har störst del tyst arbete. Den nationella

utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) visar att det förekommer mer enskilt

arbete än vid den förra utvärderingen 1992. Utvärderingen visar också att andelen lärarledda

genomgångar har minskat. Detta trots att Lpo94 och kursplanen i matematik anger en

inriktning med betoning på kommunikation och problemlösning. I TIMSS 2007 (Skolverket,

2008b), en internationell studie av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap,

framgår det att svenska elevers matematikkunskaper är lägre än genomsnittet i EU/OECD-

länderna. I studien visar det sig också att den svenska matematikundervisningen har mer

läroboksstyrd undervisning och att mer lektionstid ägnas åt självständigt arbete än

genomsnittet för de övrigt deltagande länderna. Utifrån Bentleys analys av studien

(Skolverket, 2008c) framkommer det att den främsta orsaken till de svenska elevernas resultat

är att eleverna får arbeta mycket självständigt utan att få tillfälle att resonera med läraren.

Matematikdelegationens handlingsplan (SOU 2004:97) framhåller behovet av att utveckla

matematikundervisningen för att elevernas intresse för matematik ska bli större. Att få

samtala i och tala om matematiken ska enligt Matematikdelegationen vara en självklar del av

undervisningen. De anser att lärarens kompetens samt variation i undervisningen är av stor

betydelse för elevernas motivation. Skolverkets granskning (Skolverket, 2002) visar att elever

som har tappat lusten att lära sig matematik ofta har erfarenhet av undervisning som fokuserat

på enskilt arbete. Granskningen visar också att det sällan förekommer tillfällen för

gemensamma samtalsstunder som utgår från elevernas tankar och funderingar och som har

syftet att utveckla det matematiska tänkandet.
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Malmer (2006) framhåller matematikämnet som ett kommunikationsämne och anser att

muntlig matematik i kombination med laborativt arbetssätt medför en stor vinst för alla och

inte minst för de elever som har svårigheter med matematiken och som upplever ämnet

tråkigt. Vidare menar Malmer att det logiska tänkandet är grundläggande för matematik och

att detta på ett bra sätt kan tränas och utvecklas i samtal och diskussioner. Skolverkets

granskning (Skolverket, 2002) visar på hur viktigt det är att eleverna får tillfälle att förklara

hur de tänker och löser uppgifter samt att de får delta i matematiska samtal för att utveckla

förståelsen och tänkandet. NCM och Myndigheten för skolutveckling (2004) förklarar att en

bra förståelse för matematik visar sig när eleverna kan uttrycka sig på flera olika sätt i

matematik.

2.3 Det matematiska språket

Det matematiska språket skiljer sig från vårt vardagsspråk och har ett speciellt ordförråd. Dess

grammatik avgör hur vi får använda de matematiska symbolerna (NCM & Myndigheten för

skolutveckling, 2004).

Høines Johnsen (1987/2000) menar att det matematiska språket och dess begrepp är nya för

eleverna när de börjar skolan. Författaren anser att det är viktigt att eleverna får använda sitt

eget språk men att de också behöver få träna sig i att använda det formella matematikspråket.

Syftet är att eleverna ska kunna tänka genom det matematiska språket samt kunna

kommunicera och diskutera med hjälp av det. Löwing och Kilborn (2002) skriver att nya

begrepp och termer behöver förstås som en extra tillgång till det språk eleven redan har. För

att detta ska kunna ske behöver begreppens innebörd göras konkret. De menar att samtal och

diskussioner ökar elevernas förståelse för användningen av begreppen. Enligt Høines Johnsen

(1987/2000) underlättar det för barnet om det finns en förbindelse mellan barnets egen

begreppsvärld och den nya när de ska lära sig det nya språket. Hon förklarar att pedagogen

ska hjälpa eleven att komma vidare i sin utveckling och då är det viktigt att den har sin grund

i det som redan är känt för eleven. Författaren menar att elevernas informella språk används

som en översättningshjälp och stödjer eleven i användandet av det formella matematikspråket.

Eleverna får hjälp med att bygga upp det matematiska symbolspråket på ett medvetet sätt när

de får arbeta muntligt med matematiska uppgifter. Høines Johnsen skriver att det inte bara

gäller nybörjarundervisningen utan även senare i skolan. Även NCM och Myndigheten för

skolutveckling (2004) betonar betydelsen av att eleverna får möta matematiska begrepp och
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använda orden både skriftligt och muntligt för att de ska kunna utveckla sitt matematiska

ordförråd.

Utifrån Riesbecks forskning (Riesbeck, 2008) kan man se att det används både matematiska

och vardagliga begrepp och även olika ord och tecken när lärare och elever pratar i

matematikundervisningen. Riesbeck förklarar att de samtal som sker i

matematikundervisningen följer etablerade och förväntade mönster och hon benämner dessa

mönster som olika diskurser. De två tydligaste är den formella matematiska diskursen och den

vardagliga matematiska diskursen. Riesbeck anser att eleverna behöver få veta och lära sig

vilken diskurs som de förväntas handla inom i olika situationer. För att utveckla ett

matematiskt kunnande behöver eleven också lära sig att växla mellan de olika diskurserna, till

exempel växla mellan att använda ett matematiskt språk och ett vardagligt språk. I Riesbecks

studie framkommer det att lärare och elever ofta befinner sig inom olika diskurser och på så

sätt får svårigheter att förstå varandra. Hon beskriver hur viktigt det är att eleverna får

möjlighet att utveckla en förståelse för de matematiska begreppen för att samtalen ska bli

meningsfulla. När eleverna kan föra ihop den matematiska och den vardagliga diskursen kan

de, enligt Riesbeck, få förståelse för begreppen som finns inom matematiken.

2.4 Lärarens roll och funktion

Ahlberg (2000) menar att det sätt som läraren ser på matematik är avgörande för hur läraren

planerar och undervisar i matematik. Författaren skriver att en del lärare ifrågasätter sin

undervisning och undervisningsinnehållet medan en del lärare utgår från att det är självklart

vad eleverna lär sig och hur de lär sig det. Dessa olika synsätt får också följder för hur

undervisningen utformas. Läraren behöver, enligt Ahlberg, reflektera över sin egen

undervisning för att kunna utveckla och göra den bättre. Även lärarens tidigare erfarenheter

från matematik och föreställningar om sitt eget kunnande i matematik påverkar hur läraren

förhåller sig till matematikundervisningen. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) beskriver

sambandet mellan matematikundervisning och lärarens kompetens. Med lärarens kompetens

menar de den kunskap läraren har i ämnet, den kunskap läraren har om elevernas

förkunskaper och sätt att lära samt hur läraren i praktiken kan sammanföra målen med

undervisningen. Kilpatrick m.fl. menar att lärarens förväntningar på och tankar om eleverna

påverkar hur läraren ställer frågor, hur eleverna blir uppmuntrade, vilka uppgifter eleverna får

och vilken tid de får för att svara. Detta i sin tur påverkar elevernas möjligheter och

motivation att lära matematik.



8

Lpo94 ger riktlinjer för det uppdrag alla lärare har:

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev
få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro
till sin språkliga förmåga. (Lpo94, s. 7)

Inom matematikundervisningen är lärarens uppgift, enligt NCM och Myndigheten för

skolutveckling (2004), att stödja eleverna så att deras förståelse för matematik kan utvecklas

och deras syn på matematik kan breddas. Detta kan ske då läraren använder sig av varierade

undervisnings- och arbetsformer. Enligt Löwing (2006) är det lärarens uppgift att välja ut de

metoder och sätt som möjliggör olika elevers inlärning. Detta innebär att forma en miljö och

skapa goda förutsättningar som främjar lärande.

Läraren behöver, enligt Ahlberg (2000), hela tiden eftersträva att elevernas tilltro till sitt eget

kunnande blir starkare. Även elevernas inställning till matematik på det emotionella planet

måste observeras. Enligt Skolverkets granskning (Skolverket, 2002) har läraren den

avgörande rollen för elevernas lust att lära matematik. Det framgår i granskningen att det är

viktigt för eleverna att ha en entusiastisk lärare som skapar motivation, inspiration och som

förmedlar kunnande som något positivt. Ahlberg (2000) menar att det i de första skolåren är

extra viktigt att läraren försöker hindra att negativa känslor uppstår hos eleverna.

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) beskriver att lärarens roll är olika beroende på vilka

kunskaper eleven förväntas tillägna sig i undervisningen. De menar att läraren fungerar som

en instruktör då eleven ska träna på räkneuppgifter, att lärarens roll är förklarare då eleven ska

förklara och förstå begrepp samt att läraren är arbetsledaren då eleven ska argumentera för sin

lösning. Författarna menar att läraren inte kan fungera som en instruktör när syftet är att

eleverna ska samtala, utan mer som en arbetsledare som ställer utmanande frågor och medlar i

samtalen och diskussionerna mellan eleverna.

Resultatet av Löwings forskning (Löwing, 2004) om kommunikationen mellan lärare och elev

i matematikundervisningen visar att kvalitén på kommunikationen mellan lärare och elever

har sin grund i hur lärarens kunskaper om innehållet i det som ska undervisas är och hur

läraren belyser de viktiga delarna i ett matematiskt innehåll samt om läraren tar reda på vilka

förkunskaper eleven har. Löwing konstaterar att undervisning i matematik är en komplex

situation och att lärarens sätt att samordna de förutsättningar som finns avgör om

kommunikationen kan bli meningsfull. Den kommunikation som lärarna i Löwings studie

använder sig av har två olika syften, antingen styrande eller undervisande. Lärarnas
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kommunikation har också två sidor, den ska innehålla ett riktigt matematiskt språk som

eleverna förstår samtidigt som den också ska möjliggöra en bra kommunikation mellan

eleverna. Löwing (2006) har utifrån sin forskning lagt fram matematikdidaktiska förslag. Hon

menar att läraren behöver vara uppmärksam och ställa följdfrågor för att eleven ska få hjälp

att komma vidare i sina tankar. För att kunna göra detta måste läraren lyssna på eleven och

försöka förstå om det är något som eleven inte förstår eller har missförstått för att sedan kunna

tillrättalägga detta. Löwing betonar också att läraren behöver uppmärksamma alla elever i

klassrummet, inte enbart de som hörs och syns utan även de tystare eleverna.
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3 Syfte

Syftet med studien är att ta reda på vilken syn lärare har på samtal i matematikundervisningen

samt vilken roll de anser sig ha i samtalen.

Undersökningens målsättning är att ge svar på följande frågor:

 Vad anser lärare att samtal har för syfte i matematikundervisningen?

 Vilken roll anser sig lärare ha i samtal som sker i matematikundervisningen?
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4 Metod

4.1 Metodval

Eftersom studiens syfte är att ta reda på lärares uppfattningar om matematikundervisningen

och om sin roll som lärare har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår

undersökning. Enligt Trost (2005) är den kvalitativa metoden lämplig när fokus ligger på att

undersöka människors olika sätt att tänka och handla. Bryman (2002) förklarar att kvalitativ

forskning lägger tyngdpunkten på att få förståelse för olika företeelser. Det är genom att ta

reda på hur människor uppfattar sin omgivning som den förståelsen kan uppnås.

4.2 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (2005) innebär den

kvalitativa intervjun att forskaren fokuserar på den intervjuades tankar, handlingar och

beteenden. Bryman (2002) beskriver två olika former av kvalitativa intervjuer, den

ostrukturerade och den semi-strukturerade. Han förklarar att båda formerna av intervjuerna är

flexibla, men att den semi-strukturerade följer en viss struktur till skillnad från den

ostrukturerade intervjun. Enligt Bryman är den semi-strukturerade intervjun lämplig när

forskaren vill ställa och få svar på särskilda frågor. Vi har valt att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer för att kunna ställa samma frågor till alla respondenter och även ha

möjlighet att ställa följdfrågor.

Vid intervjuerna har vi utgått från intervjufrågor (bilaga 2), dessa intervjufrågor och

ordningen på dem har vi utformat från en intervjuguide (bilaga 1). Enligt Kvale (1997)

innehåller intervjuguiden övergripande teman samt förslag på frågor som kan ställas. Vid

skapandet av intervjuguiden har vi inspirerats av den figur som Kvale visar på s.122. Denna

figur visar hur intervjufrågorna och forskningsfrågorna kan kopplas till varandra.
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4.3 Urval

För att få information som ger svar på studiens frågeställningar har vi intervjuat sex

matematiklärare som är verksamma inom skolåren 1–6. Med matematiklärare avser vi lärare

som har matematik som inriktning i sin lärarutbildning. De lärare som har intervjuats har varit

verksamma som lärare mellan fyra och sexton år och arbetar på olika skolor i tre skilda

kommuner. Vi har inte haft som avsikt att ta hänsyn till kön utan det är en tillfällighet att alla

sex respondenter är kvinnor. De lärare vi har intervjuat känner vi till genom våra egna och

kurskamraters verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt genom privata kontakter.

Bryman (2002) förklarar att när de som ska intervjuas väljs ut på grund av att forskaren

känner till dem benämns det som ett bekvämlighetsurval. Vi ville genomföra intervjuerna

med matematiklärarelärare inom skolåren 1-6. Att vi valde att göra ett bekvämlighetsurval

berodde på att de lärare vi hade kännedom stämde väl in på dessa önskemål och att de var

tillgängliga vid den tidpunkt då intervjuerna var planerade att genomföras.

4.4 Genomförande

Vi genomförde en testintervju för att öva på intervjusituationen och för att se om frågorna var

formulerade på ett bra sätt och kunde ge svar på undersökningens problemställning. Kvale

(1997) menar att intervjuaren får större möjlighet att skapa en trygg intervjusituation om

testintervjuer genomförts före de egentliga intervjuerna. Efter testintervjun ändrade vi

ordningen på några frågor.

För att respondenterna inte skulle kunna förstå de övergripande frågeställningarna och ge

sådana svar som de trodde förväntades av dem delades inte frågorna ut i förväg. Alla

intervjuer spelades in på kassettbandspelare. Respondenterna tillfrågades i förväg om de ville

ställa upp på att samtalet spelades in. Trost (2005) beskriver de nackdelar och fördelar som

finns med att spela in intervjuer. En av nackdelarna är att det är tidskrävande att lyssna och

transkribera intervjuerna. Till fördelarna hör att intervjuaren inte behöver koncentrera sig på

att anteckna under intervjun utan kan ägna sig åt frågorna och svaren. Även Bryman (2002)

skriver om de fördelar som finns med inspelning av intervjuer och nämner att man vid en

inspelning kan få med inte bara vad respondenten svarar utan även hur. Han skriver också att

inspelningarna skapar förutsättningar för forskaren att kunna genomföra en noggrann analys.
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Innan intervjun påbörjades klargjordes det för respondenterna att deras namn och personlig

information, såsom utbildning och arbetsplats, inte kommer att framgå i resultatet. Vi

formulerade en inledning till intervjuerna (bilaga 1) för att alla skulle få samma information

och utgångsläge. Enligt Bryman (2002) behöver respondenten få veta intervjuns syfte och vad

materialet skall användas till. I den första kontakten blev respondenterna informerade om

detta.

Intervjuerna har, i alla fall utom ett, genomförts på respondentens arbetsplats. Detta för att de

skulle känna sig trygga i miljön och för att det skulle underlätta för respondenten. Trost

(2005) menar att det är viktigt att platsen där intervjun sker är så ostörd som möjligt samt att

den som blir intervjuad känner sig trygg i miljön där intervjun sker. En av intervjuerna

genomfördes i respondentens hem. Tidsåtgången per intervju var mellan 15-40 min.

4.5 Analys av materialet

Det inledande arbetet i analysen var att avlyssna intervjuerna och transkribera dem. Detta

förklarar Trost (2005) är ett sätt att göra materialet möjligt att analysera. Intervjuerna skrevs

ut i olika färg och typsnitt för att hålla reda på vem av respondenterna som hade sagt vad.

Därefter lästes varje intervju igenom med de övergripande frågeställningarna i tanken.

Utifrån intervjuguiden (bilaga 1) söktes det efter uttalanden som hade med samtalens syfte att

göra samt efter uttalanden som hade med lärarens roll att göra. I intervjuguiden presenteras

forskningsfrågorna och vilka intervjufrågor som kan besvara respektive fråga. Inom dessa

övergripande frågeställningar som benämns som teman sökte vi efter mönster vilket Trost

beskriver kan bilda olika kategorier. Vidare i analysarbetet klippte vi ut de beskrivningar och

förklaringar som svarade på frågeställningarna och utifrån de utklippta citaten bildades olika

kategorier. Kategorierna är våra egna och vi har inte utgått från någon litteratur för att hitta

dem. De utklippta citaten lades i tolv olika kuvert indelade efter teman och kategorier. Detta

gjorde att det blev lätt att hitta de citat som stämde överens med de kategorier som skapats.

Flera av citaten ingick i flera kategorier och därför fick ett kuvert innehålla blandade citat.
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4.6 Reliabilitet och validitet

Bell (1993/1995) menar att man som forskare måste vara kritisk till sin insamlingsmetod för

att kunna bedöma om den information man fått in är gällande. Författaren förklarar vidare att

reliabiliteten är ett mått på metodens tillförlitlighet och om den skulle ge samma resultat vid

en ny undersökning. För att det ska vara möjligt att genomföra studien igen har vi noggrant

beskrivit hur vi har gått tillväga i genomförandet. Troligtvis skulle vi kunna göra om studien

och få liknande svar på intervjuerna. Vi är medvetna om att våra egna tolkningar kan påverka

resultatet men vi har strävat efter att vara objektiva i analysarbetet. Det som skulle kunna

påverka resultatets tillförlitlighet är att enbart kvinnor har intervjuats. Vi anser ändå att de

lärare vi intervjuat är en representativ grupp på grund av att majoriteten av dem som arbetar

inom de tidigare skolåren är kvinnor. Vi har valt att enbart ha sex respondenter vilket också

kan vara en faktor som påverkar reliabiliteten. Trots det begränsade antalet respondenter såg

vi både likheter och olikheter i deras svar som gjorde att materialet var tillräckligt för att

besvara våra frågor. Vi valde därför att inte utöka med fler respondenter.

Validiteten är, enligt Trost (2005), ett mått på om instrumentet som används eller frågorna

som ställs undersöker det som är avsett att undersökas. För att vara säkra på att våra

intervjufrågor verkligen stämde överens med syftet med undersökningen genomfördes en

testintervju vilket ledde till några ändringar i intervjun. Vi har också gått igenom och

bearbetat frågorna ett flertal gånger innan vi slutligen kände oss nöjda med frågornas

formuleringar och ordningen på dem.

4.7 Forskningsetik

För att skydda respondenternas identitet har vi valt att inte göra en närmare presentation av

dem och deras namn har inte använts i studien. Att namn och personlig information om

respondenterna inte framgår är enligt Kvale (1997) en förutsättning för att intervjuerna ska

vara konfidentiella. Vi har inte låtit obehöriga ha tillgång till det insamlade materialet och

materialet har enbart använts för studiens syfte.
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5 Resultat

Vi har utifrån våra frågeställningar delat in svaren från intervjuerna i två teman. Dessa två

teman är lärarens syfte med samtalen i matematikundervisningen och lärarens roll i samtalen.

Under dessa teman kan vi se olika kategorier. Varje lärare som vi intervjuat menar att det

finns flera syften med att ha samtal i matematikundervisningen och att de antar olika roller i

olika samtalssituationer. Resultatet presenteras här i löpande text med citat från intervjuerna.

För att göra uttalandena mer tydliga är citaten återgivna i skriftspråk, till skillnad från

transkriptionerna som innehåller talspråk. Respondenterna benämns med R efterföljt av

respektive ordningsnummer som intervjuerna hade.

5.1 Lärarens syfte med samtalen i matematikundervisningen

Samtalens funktion i matematikundervisningen beskrivs av lärarna på olika sätt. Gemensamt

för alla lärare är att de beskriver samtalen som en naturlig del av undervisningen. Några av

lärarna förklarar att matematikundervisningen kan göras vardagsnära, elevanknuten och

konkret genom samtal. Två lärare anser också att det är viktigt att undervisningen varieras

genom samtal eftersom alla elever lär sig på olika sätt. En av lärarna hänvisar till de nationella

proven och kursplanens mål och säger att elevernas förmåga att diskutera sig fram till ett svar

är nödvändig för att kunna nå målen. Samtalen är ett sätt att i undervisningen lyfta fram olika

tankesätt, tankemönster och strategier.

Det kan ju vara dels olika tankemönster, för ger man dem ett vanligt tal, ’Hur
räknar man ut det här?’ så kommer det ju ja, om man har tio elever så
kommer det ju i alla fall fem olika lösningar säkert. Tankemönster, hur de
kommer fram till ett svar så. Det är väl mycket det egentligen. (R1)

Man försöker ju alltså ställa öppna frågor, så det inte är så ledande frågor, det
ska liksom inte vara ett givet svar.[…] Så att det inte liksom bara ska bli ett
svar, utan att det blir mer en diskussion kring det och man använder grupper,
tankesätt och uträkningssätt och de kanske tänker på något helt annat. Särskilt
nu när vi jobbar mycket med multiplikation, så kanske någon ’Ja men jag har
ju tänkt med plus’ och det är ju också helt rätt. Så att man liksom kommer
fram till att det finns flera olika sätt att tänka på. (R3)

Utifrån lärarnas uttalanden har vi kunnat urskilja två kategorier på samtalens syfte. Dessa två

kategorier är syftet med samtalen för eleverna och syftet med samtalen för lärare.
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5.1.1 Syftet med samtalen för eleverna

I denna kategori framkommer det att alla lärare menar att samtalen har som uppgift att

utveckla elevernas förståelse i matematik. Lärarna beskriver elevernas lärande i matematik på

flera olika sätt och inom flera områden. Dessa områden är att uppnå förståelse, att lära sig

samarbeta och att få möjlighet att berätta och förklara för andra.

En av lärarna beskriver att elevernas matematiska förståelse kan uppnås genom samtalen.

För det är ju som sagt, sida upp och sida ner i en bok, det klarar jättemånga
barn, men och ha en förståelse det är ju en annan sak. Och det kan du få
genom samtal, och att du vänder och vrider och det är ju, ta matten ur många,
många olika vinklar. (R5)

Flera av lärarna menar att samtalen kan hjälpa eleverna att få förståelse för begreppen och

talens innebörd. En av lärarna beskriver samtalen i de första skolåren:

Mycket nu då i ettan och tvåan är det ju vad talen är värda så att man ska
förstå hur mycket ett tal är. (R4)

Majoriteten av de lärare vi har intervjuat menar att det är viktigt att använda de matematiska

begreppen i samtalen för att eleverna ska få förståelse för dem.

Och försöka också prata med mattetermer, det är väl lite det man försöker få
in, så att de, de blir vana vid det och att de lite försöker anamma det själva,
för annars blir det svårt sen. (R3)

Att man inte tror att det är konstigt för eleverna utan att jag försöker ha de
matematiska begreppen i så stor utsträckning som möjligt. (R6)

Jag tycker det är viktigt att man pratar vardagligt men ändå ger dem de
matematiska begreppen. Lite i taget så att de har hört att plus heter addition
och minus subtraktion, att de lär sig det lite samtidigt som man pratar och
förstår. (R4)

Elevernas förståelse handlar också, enligt två lärare, om att förstå vad matematik är, att det

inte bara handlar om att räkna uppgifter. En av dessa menar dessutom att samtalet är ett sätt

för eleverna att förstå vad de tänker. Två andra lärare anser att samtalen syftar till att eleverna

ska få förståelse för vad det är de gör i matematiken.

Ett annat område som två av lärarna pratar om är att eleverna genom samtalen kan få tillfälle

att samarbeta med varandra. Någon menar att i samtalen kan eleverna även få öva på att låta

alla i en grupp få komma till tals och lyssna på varandra.
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Det tredje området, som fyra av lärarna beskriver, handlar om att eleverna genom samtalen får

träna på att berätta och förklara för varandra och på så sätt kunna beskriva med ord hur de

tänker.

Det är ju ett sätt att lära sig kunskap att kunna delge mina tankar till någon
annan. Då testar man ju egentligen sin, vad det är jag kan. (R5)

Alltså för att idag så räcker det inte att sitta och lösa ett tal ’37 plus 25’ för att
klara sig utan du måste ha språket också och kunna motivera sig, ’Varför
tycker jag så här?’, och det är inte bara inom matematiken utan inom alla och
sedan när de kommer högre upp så har man ju NO-ämnen där det är mycket
matte. (R2)

Två av lärarna betonar att om eleverna inte kan formulera sig med ord så har de inte den

matematiska förståelsen.

Och jag tror inte att eleverna egentligen kan matematik förrän de har fått
uttrycka det här muntlig på något sätt eller skriftligt i vissa fall men alltså.
Jag tror att det är ett av de bästa sätten att få eleverna att förstå vad det är de
egentligen tänker. (R6)

Ett begrepp om du inte kan formulera det i ord, så är det ju bara en symbol.
(R5)

5.1.2 Syftet med samtalen för lärare

Utifrån det lärarna säger kan vi se att det finns två aspekter med samtalen sett ur ett

lärarperspektiv. Dessa två aspekter är att läraren kan få kännedom om elevernas tankar och

förståelse samt att läraren genom samtal kan förklara och hjälpa eleverna. Avscanning är ett

ord som en av lärarna använder när hon beskriver hur hon tar reda på elevernas förförståelse

och förkunskaper. Flera av lärarna beskriver att de genom samtalen får förståelse för hur

eleverna tänker.

Det är ett sätt för mig att höra vad de tänker och höra om de liksom tänker,
inte rätt ska jag inte säga, men alltså få bekräftelse å se vad de är någonstans i
sin tanke. (R6)

Jo, i en diskussion så kan man också få en ganska bra uppfattning. ’Vad har
det här barnet förstått? Vad tycker de det är svårt med?’ (R3)

Den andra aspekten är att läraren genom samtalen kan förklara för eleverna och hjälpa dem

med det som är svårt i matematiken. Några av lärarna berättar att många av samtalen i

matematikundervisningen handlar om att eleverna frågar läraren om hjälp och läraren får

förklara för eleverna.
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Det händer ju halva deras tid som de räknar i boken så är det ju att de ber om
hjälp och man förklarar och hjälper dem vidare. (R1)

5.2 Lärarens roll i samtalen

Vad gäller lärarens roll i samtalen har det i vår studie framkommit fyra olika kategorier av

roller som lärarna intar i samtalen i matematikundervisningen: leda, lyssna, undervisa och

uppmuntra. Lärarnas uttalanden kan inte placeras in under en enskild kategori utan de anser

sig ha flera olika roller beroende på samtalssituation.

5.2.1 Leda

Alla lärare förklarar att de på olika sätt intar en ledande roll. Den ledande rollen innebär dels

att få igång samtalet och dels att leda samtalet vidare. Flera av lärarna beskriver att de i

samtalen försöker få eleverna att utveckla sina tankar. Detta kan enligt lärarna göras med

hjälp av frågor som läraren ställer till eleverna.

Brukar försöka få dem till att själva komma på, leda lite, leda in dem på rätt
spår om de inte förstår, försöker ställa lite frågor som kan få dem och tänka i
en annan riktning om de har kört fast och så då. (R4)

Att man slänger in små frågor som liksom driver samtalen vidare i gruppen,
om det är en grupp till exempel då. (R2)

Och då måste jag ju som lärare liksom tänka ut: ’Vad menar du egentligen
när du säger att du bara tog?’ Och då får man ju vara med, nästan dra ur dem:
’Menar du så här? Nej, ja, så här.’ Alltså då är man rätt så styrande
egentligen. (R1)

Den ledande rollen innebär också att styra upp själva samtalet så att det handlar om

matematik.

Ja, men om de får en uppgift och så oftast är det ju så, men sedan ibland
spårar det ju ur och då får man väl försöka styra upp det lite så, men har de en
uppgift, en ganska genomtänkt uppgift eller en bra uppgift så håller de ju på
med det. (R5)

Alltså det är ju svårt man kan ju själv ryckas med ibland men man får ju
försöka hela tiden å tänka att ja en annan, jag är, jag är inte med i gruppen
och jag har en annan roll, nu är jag och ska jag lyssna in och sedan försöka
leda åt det jag har tänkt liksom. Och då gäller det ju, man får slänga in små
frågor eller ibland får man bara: ’Nej men nu bryter vi, nu är det detta vi
håller på med liksom!’ (R2)
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Några av lärarna beskriver att de i vissa situationer får agera mer styrande än i andra. En

lärare nämner att en sådan situation exempelvis kan vara när eleverna sitter i en grupp och

samtalar och har svårt att lyssna på varandra, då ser hon sig själv som en övervakare som får

gå in i samtalet och uppmana eleverna att lyssna på varandra.

5.2.2 Lyssna

Majoriteten av lärarna beskriver sin roll i samtalen som lyssnande. Lärarna lyssnar på

elevernas samtal för att få vetskap om deras matematikkunskaper.

Och det ju lite det som är så bra att när man kan, om man till exempel jobbar
med par-matte att man nästan bara står och iakttar, och lyssnar av
diskussionen lite, hur låter det? Man får jättebra uppfattning om, ’Vad tycker
de är svårt eller vad har de lätt för?’ (R3)

Många gånger försöker jag nog lyssna av hur de tänker så att, det är liksom
första steget så och sen när man har lyssnat av hur de tänker så försöker man
ju antingen dra individen längre i tanken eller liksom försöka träna
någonting, då beroende vad det är de säger. (R6)

Några av lärarna anser att det är viktigt att de tar ett steg tillbaka i sin ledarroll. Genom att

vara lyhörda för vad eleverna har att säga kan lärarna på så sätt få igång spontana samtal om

och i matematiken.

Och sedan försöker jag vara ganska lyhörd för elevernas frågor och de
samtalen är ju väldigt spontana. Och sen kan det ju vara att en elev kommer
på någonting spännande som vi liksom inte alls har tänkt eller planerat och då
blir det spontant samtal som vi kanske bygger vidare på. (R6)

5.2.3 Undervisa

I den undervisande rollen ingår att förklara och förtydliga för eleverna. Alla lärare beskriver

att de gemensamma genomgångarna är ett tillfälle för samtal och flera av lärarna beskriver

dessa som en introduktion av en lektion eller ett nytt område. En lärare förklarar att de

gemensamma genomgångarna kan uppkomma av att läraren upptäcker att eleverna inte har

förståelsen.

[…] det kan man ju upptäcka att det här var ju svårt för många och då kanske
man får lyfta det i en större grupp eller man säger så här: ’Vilka är det som
behöver hjälp med det här nu?’ Eller ’Läs den här uppgiften och se om, fattar
du på en gång eller vill du komma med här nu?’ så man slipper springa runt
till 15 stycken sen. (R2)

Ett par av lärarna berättar att de också använder samtalet som ett tillfälle för att sammanfatta

en lektion eller ett område.
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Sedan har man samtal när man försöker knyta ihop någonting och dra
slutsatser och generalisera. (R6)

Så att man liksom har en återkoppling, jag tror det är sedan vet jag ju det är ju
så svårt när barnen är fullt uppe, då vill man ju inte störa. […] Annars så
summera är viktigt. (R5)

Några av lärarna nämner även att de tycker att det är viktigt med bra planering inför

matematiklektionerna. Med en bra planering menar de att både lektionerna och uppgifterna

ska vara genomtänkta.

Planeringen är ju viktigt för att det ska fungera, att man är väl förberedd inför
varje lektion. Det handlar ju mycket om det. (R4)

5.2.4 Uppmuntra

En fjärde roll som vi har kunnat urskilja är den uppmuntrande rollen som läraren har i

samtalen. En lärare beskriver att hon försöker motivera de elever som är lite tystare i

samtalen. En annan lärare berättar om att hon försöker bekräfta och uppmuntra elevernas

positiva tankar. En tredje lärare förklarar att hon tycker det är betydelsefullt att eleverna

upplever undervisningen inspirerande.

Det är ju viktigt och bygga på att de ska tycka att det är roligt också
naturligtvis, för tycker de det är roligt så, om man har introducerat det på ett
bra sätt så tycker de ju det är kul och fortsätta jobba med det också. (R4)

5.3 Sammanfattning av resultatet

I vår undersökning har vi kommit fram till att lärarna som vi har intervjuat har samtal mer

eller mindre medvetet i sin undervisning. En funktion som lärarna beskriver att samtalen har

är att matematikundervisningen kan bli varierad och vardagsnära genom samtal. Det

framträdande syftet med samtalen som lärarna talar om är att de har betydelse för elevernas

utveckling av matematisk förståelse. Samtalen är också tillfällen för eleverna att samarbeta

och förklara för varandra hur de tänker. Lärarna beskriver att de i samtalen kan få uppfattning

om elevernas tankar och förståelse. Lärarna i vår undersökning intar fyra olika roller i

samtalen beroende på vilken samtalssituation läraren befinner sig i. Dessa fyra roller som vi

har kunnat urskilja är leda, lyssna, undervisa och uppmuntra. Den ledande rollen innebär att

läraren initierar samtal och leder samtalet vidare. Lärarna intar en lyssnande roll för att få

kännedom om elevernas förståelse i matematik. Den undervisande rollen handlar om att
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förklara och förtydliga för eleverna och det sker både i de enskilda samtalen med eleverna och

under de gemensamma lärarledda genomgångarna. Några av lärarna är angelägna om att

uppmuntra och bekräfta eleverna, vilket den fjärde rollen innebär.
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6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad lärare anser att syftet med samtalen i

matematikundervisningen är och hur de uppfattar sin roll i samtalen. Vi anser att vi har fått

våra frågeställningar besvarade, alltså har vi undersökt det vi avsåg att undersöka. Den metod

vi använde har varit lämplig för det område vi har undersökt eftersom vi genom intervjuerna

har fått fram lärarnas uppfattningar, vilket var vår avsikt.

De flesta frågor i intervjuerna har gett svar som vi kunnat använda oss av i analysen av

materialet. Vi upplever att det var en lagom mängd med frågor, dels för att materialet blev

hanterbart och dels för att intervjuerna inte tog för mycket tid i anspråk från lärarna. Samtidigt

gav de frågor vi hade omfattande svar. Vi uppfattade att respondenterna var insatta i ämnet

och hade mycket att uttala sig om. Detta trots att vi inte hade lämnat ut frågorna i förväg. Vårt

val av antal respondenter påverkar reliabiliteten på så sätt att vårt resultat inte helt och hållet

kan representera den generella uppfattningen om samtal i matematikundervisningen som

lärare har, utan resultatet representerar främst de lärare vi har intervjuat. Efter den sjätte

intervjun ansåg vi att ytterligare ett par intervjuer inte skulle tillföra vårt material vidare

information eftersom att vi hade kunnat urskilja likheter och olikheter i lärarnas uttalanden.

För att resultatet skulle bli än mer giltigt skulle vi behövt göra betydligt fler intervjuer än vad

vår tidsram tillät.

Vi upplevde att flera av respondenterna var distraherade av bandspelaren i intervjusituationen

och det var först efter de inledande frågorna som de blev mer bekväma i situationen. I

efterhand kan vi se att våra bakgrundsfrågor hade en viktig funktion eftersom de handlade om

respondenten själv och inte om undersökningens ämne. Att respondenterna var distraherade

av bandspelaren kan också ses som positivt då respondenterna noggrant tänkte igenom sina

svar när de visste att det de sade spelades in.



23

6.2 Resultatdiskussion

Det framgår av resultatet att alla lärare i vår undersökning är positivt inställda till samtal i

matematikundervisning och flertalet av dem ser samtalen som en naturlig del i

matematikundervisningen. En del lärare har en undervisning där samtalet medvetet ingår.

Andra lärare har samtal mer spontant och uttrycker att de skulle vilja att samtalen förekom i

flera olika former i sin undervisning.

I analysen av materialet har vi kommit fram till att det finns flera perspektiv på syftet med

samtalen. Det mest framträdande perspektivet är att samtalen är till för att utveckla elevernas

matematiska förståelse. Skolverkets granskning (2002) säger att deltagande i matematiska

samtal hjälper till att utveckla förståelsen och tänkandet i matematik. Detta är något som flera

av våra respondenter talar om och det anser vi visar att det finns ett tydligt lärandefokus med

samtalen. Förståelsen handlar bland annat om förståelsen för tal och för de matematiska

begreppen. Respondenterna säger att det är viktigt att eleverna får höra och använda sig av de

matematiska begreppen i samtalen för att de ska kunna utveckla sin förståelse för dem. Detta

nämns även på flera ställen i litteraturen (Høines Johnsen, 1987/2000; Löwing & Kilborn,

2002; NCM & Myndigheten för skolutveckling, 2004; Riesbeck, 2008). Dessa författare

menar att det är viktigt att eleverna får använda begreppen muntligt för att kunna utveckla

förståelse för dem. Eftersom resultatet från vår undersökning och litteraturen är eniga kring

detta påstår vi att det ger argument för att ha samtal i matematikundervisningen. Riesbeck

(2008) menar dessutom att förståelsen för begreppen måste finnas hos eleverna för att

samtalen ska bli meningsfulla. Flera av lärarna menar att det är viktigt att eleverna får tillfälle

att förklara och beskriva för andra, både för lärare och för varandra, hur de tänker. Detta har

vi även funnit att Skolverket (2002) och NCM och Myndigheten för skolutveckling (2004)

skriver om. Två av lärarna beskriver dessutom att de tror att eleverna har förståelsen först när

de kan formulera med ord hur de tänker. Ett lämpligt sätt att ge eleverna möjlighet att berätta

för andra hur de tänker tror vi är att ha en matematikundervisning där samtalet är naturligt

men ändå medvetet planerat.

Några av lärarna ser samtalen som tillfällen för eleverna att samarbeta med varandra. Som

Vygotskijs teori om lärande och utveckling (Vygotskij, 1978) och det sociokulturella

perspektivet på lärande beskriver (Säljö, 2000) är det sociala samspelet och språket två viktiga

faktorer för lärande. Flera av lärarna betonar att det är viktigt att eleverna får använda sitt

språk i undervisningen för att utveckla förståelse. Vi ser, utifrån lärarnas uttalanden, att det
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finns kopplingar mellan deras tankar och teorierna som Säljö och Vygotskij beskriver. Ett par

av lärarna pratar om ett annat område som det är viktigt att eleverna får utveckla sin förståelse

för och det är vad matematik egentligen är. Matematik handlar inte bara om att räkna

uppgifter och det är viktigt med matematiska samtal för att eleverna ska utveckla denna

förståelse. Matematikdelegationens handlingsplan (SOU 2004:97) beskriver att matematik är

ett mångfacetterat ämne och att man behöver ha kunskap inom flera varierande delar av

matematiken. Här anser vi att samtalen är ett av redskapen för att kunna nå goda

matematikkunskaper. Handlingsplanen visar också att förmågan att kunna lösa problem är en

viktig del av matematiken och då också att kunna redogöra för lösningen och rimligheten av

svaret. Det tycker vi förutsätter att matematikundervisningen är kommunikativ.

Utifrån vår undersökning kan vi inte se hur mycket tid som faktiskt ägnas åt samtal. Det vi

uppfattar är ändå att lärarna har en vilja att ha samtal i undervisningen. Enligt analysen av den

senaste TIMSS-rapporten (Skolverket, 2008c) beror elevers kunskaper bland annat på om de

får möjligheter att samtala kring matematiken. Detta är ytterligare ett skäl för att inte bara

prata om samtal utan att också medvetet planera för dem i undervisningen. Något som

förvånar oss är att det bara är en av lärarna som motiverar samtalen med att eleverna ska

uppnå målen som finns i kursplanen för matematik. Där står det formulerat i kursplanen att

eleverna ska ”kunna uttrycka sig muntligt” (Skolverket, 2008a, s. 28). En av anledningarna

till att lärarna inte nämner kursplanen kan vara att de ser det som en självklarhet och att den

ligger till grund för deras undervisning. En annan anledning kan vara att de inte planerar

undervisningen utifrån kursplanen.

En roll som lärarna i vår undersökning intar i samtalen är den undervisande rollen som

Löwing (2004) pratar om. Detta innebär att lärarna förklarar för eleverna och hjälper dem att

förstå om det är något som de inte har förstått eller om det är något de har missförstått.

Respondenterna förklarar att det handlar om de enskilda samtalen med eleverna men att det

också handlar om att förklara för eleverna under de gemensamma lärarledda genomgångarna.

De lärare vi har intervjuat pratar mycket om de gemensamma genomgångarna och det verkar

vara en naturlig del av deras undervisning. Detta tycker vi är positivt att höra eftersom den

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) visar det motsatta, nämligen

att de lärarledda genomgångarna minskat.

Lärarna pratar mycket om att samtalen till stor del handlar om att få eleverna att utveckla sina

tankar och att lärarna genom att bland annat ställa frågor hjälper eleverna att komma vidare i
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sina tankar. Både Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) och Löwing (2006) menar att

lärarens uppgift är att ta reda på hur och vad eleverna tänker och sedan försöka hjälpa dem

vidare i sina tankegångar. Löwing betonar också hur viktigt det är att alla eleverna i

klassrummet uppmärksammas och inte bara de som hörs och syns mest. Lärarna vi har

intervjuat är lyhörda för eleverna och deras tankar. De är också angelägna om att elevernas

olika tankesätt lyfts fram. Det visar på att lärarna är fokuserade på att eleverna ska få

bekräftelse och uppmuntran. Denna aspekt på lärarens roll belyser Ahlberg (2000) och

Skolverket (2002) som menar att läraren har en avgörande betydelse för elevernas lust att lära

matematik.

Våra resultat vad gäller lärarens roll visar på att lärarrollen är beroende av situation. Löwing

(2004) beskriver lärarrollen i matematikundervisningen som komplex vilket vi kan hålla med

om eftersom vi förstår att lärarna kan inta alla de roller vi urskiljt under en och samma

lektion. Vi har genom vårt arbete med studien kommit fram till att samtal i matematiken inte

är en självklarhet utan något som läraren behöver vara medveten om och aktivt välja att ha

som en del av sin matematikundervisning.

6.3 Förslag på vidare forskning

Vår undersökning har handlat om att ta reda på lärares uppfattningar om samtal i

matematikundervisningen genom intervjuer. Förslag på vidare forskning kan vara att intervjua

elever och ta reda på hur de uppfattar samtalen. Det skulle också vara intressant att observera

lärares agerande i samtalssituationerna för att se de olika rollerna i praktiken. Vi kan inte

utifrån vårt resultat se hur mycket tid som ägnas åt kommunikation. En aspekt som skulle vara

möjlig att undersöka är hur stor del av matematikundervisningen som ägnas åt samtal.
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Intervjufrågor

1. Hur lång tid har du varit verksam som lärare?

2. Vilken årskurs är du verksam i nu?

3. Vilken utbildning/matematikutbildning har du?

4. Har du andra yrkeserfarenheter än läraryrket?

5. I vilka olika sammanhang använder ni er av samtal i matematikundervisningen?

6. Hur uppkommer oftast samtalen?

7. Vad säger du för att få igång samtalen?

8. Vad pratar ni om i samtalen som sker i matematikundervisningen?

9. Vilka olika sorts samtal har ni?

10. Vad utgår oftast samtalen ifrån?

11. På vilket sätt pratar ni?

12. Hur organiseras samtalen?

13. Vilka hjälpmedel använder du dig av?

14. Vad gör du i samtalssituationer?

15. Hur gör du för att samtalen ska handla om det som de är avsedda att handla om?

16. Följs samtalen upp och i så fall hur?

17. Varför har ni samtal i matematikundervisningen?


