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Inledning 
 
Vi är två grundskollärare med inriktning svenska och samhällskunskap som arbe-
tar i skolår 1-3. Under åren som lärare har vi börjat intressera oss för matematik. 
Vi upplever att vi använder oss för mycket av läroboken i undervisningen kring 
matematik. De yngre barnen är väldigt sugna på att få en egen ”mattebok” och att 
lära sig räkna. Eleverna jämför med varandra hur många sidor de har räknat i sin 
matematiklärobok och detta uppfattas som ett mått på vad de kan. Matematiklä-
roboken består av många sidor med många olika moment. Vi samtalar med ele-
verna kring varje nytt moment i form av genomgångar med olika material innan 
de ska arbeta enskilt i sin matematiklärobok. Det är för mycket tyst arbete i läro-
boken och det finns för lite tid över för samtal kring hur eleverna tänker och re-
sonerar kring de matematiska problem som uppkommer. I samtalen tillsammans 
med eleverna under matematikundervisningen är det ofta enstaka barn som sva-
rar och diskuterar. Vi upplever att eleverna har svårt att omsätta den vardagliga 
situationen till matematiska begrepp och förstår att det är under samtalen som de 
utvecklas. Det är svårt att nå alla i diskussionen, att få dem intresserade, att ställa 
frågor och att föra resonemang.  
 
Ett av lärarens uppdrag är att eleverna når kursplanens mål i matematik. Kom-
munikation är ett viktigt inslag i undervisningen i matematik för att eleverna ska 
kunna nå dessa mål. Läraren har en viktig del i att samtal uppstår och att stimule-
ra till att eleverna förstår behovet av att samtala. Hur beskriver lärare sina samtal 
kring matematikundervisningen? Vad gör lärare för att stimulera till samtal? Finns 
det några påverkansfaktorer som bidrar till samtalet? 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill vi undersöka hur lärare beskriver hur de samta-
lar kring matematik. 
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Syfte och frågeställning 
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning kan det konstateras att språket och samta-
let kring matematik är viktigt för att eleverna ska utvecklas och nå kursplanens 
mål i matematik. Historiskt sett har matematikundervisningen sett ungefär lika-
dan ut. Arbetssätt och innehåll i detta ämne är nedärvt från tidigare lärargenera-
tioner och är inte anpassade till dagens didaktiska krav för att nå kursplanens mål. 
I matematikundervisningen arbetar eleverna ofta i läroboken och samtalen kring 
matematik blir begränsade. Eleverna bör prata kring matematik för att läraren ska 
bli delaktig i hur eleverna tänker och lär. Lärarens roll blir därför central i samta-
let för att eleverna ska kunna erövra ny erfarenhet och utvecklas.  
 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka lärarens roll i samtalen med elever-
na och ta vara på deras erfarenheter om hur de samtalar kring matematik.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
Hur beskriver lärare att de samtalar kring matematik i sin undervisning? 
 
Finns det några påverkansfaktorer som bidrar till samtal kring matematik? 
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Bakgrund 
 
För att ge en bild av hur dagens matematikundervisning och kulturen kring ma-
tematiken är uppbyggd kommer vi nedan att hänvisa till tidigare forskning och 
litteratur angående den kommunikativa matematikundervisningen. Kulturen 
kring matematiken är stark och många normer är bundna till matematiken och 
dessa är svåra att bryta. Skolan har sina styrdokument och studien kommer att 
referera till olika citat från Grundskolans kursplaner och betygskriterier, Skolver-
ket (2000). I skolans mål och betygskriterier i matematik återkommer ord som att 
beskriva, förklara, generalisera, motivera, argumentera och reflektera. Framförallt 
förekommer dessa ord mer frekvent i strävansmålen. Målen i matematik bör löpa 
som en röd tråd från förskolan genom hela grundskolan.  
 

Matematikens historia 
 
Enligt Unenge, Sandahl och Wyndham (1994)1 i boken Lära matematik är ma-
tematiken den äldsta av vetenskaper. Människan hade ett vardagsbehov av att 
ange antal, exempelvis för att kunna räkna sin boskap eller för att kunna idka 
byteshandel. Detta gjorde att människan utvecklade olika sätt att utföra vissa räk-
neoperationer. Människan hade också ett samhällsbehov av att kunna ange stor-
leken på sina åkrar, kunna se årstidens växlingar och därigenom kunna beräkna 
eventuella översvämningar. Genom detta behov föddes geometrin. Människan 
har genom tiderna utvecklat olika färdigheter och dessa har beskrivits på olika sätt 
och erfarenheter har kunnat generaliseras. Parallellt med människans behov av 
matematik fanns det många som utvecklade matematikens inre struktur och ska-
pade lagar, geometriska satser och införde begreppet matematiskt bevis (Sandahl, 
1997, Unenge m fl, 1994).  
 

Människors matematiska kunskaper har utvecklats i olika kontexter. Genom att be-
räkningar har utförts på olika sätt och att människor har formulerat dessa utifrån 
den kontext de befunnit sig i, har designen av matematiken kommit att se olika ut. 
(Sandahl, 1997, s.11) 
 

Fram till 1600-talet var matematiken förknippad med vardagens behov av att lösa 
problem men också som verktyg inom astronomin. Matematiken var allmänbil-
dande. Därefter kom vetenskapsmän som Descartes och Newton och symboler-
nas matematik växte fram. Descartes knöt ihop algebran med geometrin och 
skapade koordinatsystemet (Sandahl, 1997, Unenge, 1997): 

 
 
 
Algebran ersatte därmed geometrin – ´den vanliga människans´ bild av cirkeln var 
inte längre nödvändig i denna symbolernas värld. Utan att rita några figurer kunde 
matematikerna med symbolerna räkna ut längder av kordor, vinklar för tangenter 

                                                 
1 Fortsättningsvis Unenge m fl (1994) 
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och lösa andra problem kring cirklar och andra geometriska figurer. (Unenge, 1997, 
s.43) 
 

Matematiken fjärmades från vardagen menar Sandahl (1997) och blev ett ämne 
endast för de invigda. Matematiken blev ett svårt ämne och en abstrakt vetenskap. 
  
Didaktik 
 
Jank och Meyer (1997) beskriver i avsnittet, Didaktisk undervisning, i boken Di-
daktik  vad de anser att didaktik innebär. De menar att man måste hålla isär kun-
skaper i didaktisk teori och kunskaper i didaktisk handlingskompetens. I didak-
tisk teori har läraren en teoretisk kompetens där hon har förmågan att inordna 
didaktiska problem i en begreppslig helhet. I didaktisk handlingskompetens in-
nebär det att läraren ska ha förmåga att handla målinriktat i sin undervisning och 
att hela tiden närma sig icke-förutsägbara problemsituationer. Enligt Jank och 
Meyer (1997) används ofta i undervisningen en otillfredsställande definition av 
didaktik. I detta sammanhang svarar didaktiken endast på frågan om vad som 
undervisas. Jank och Meyer (1997) anser att detta är en alldeles för snäv tolkning. 
Didaktiken handlar enligt dem om: 
 
• Vem som skall lära sig 
• Vad man skall lära sig 
• När man ska lära sig 
• Med vem man ska lära sig 
• Var man ska lära sig 
• Hur man ska lära sig 
• Genom vad man ska lära sig 
• Varför man ska lära sig 
• För vad man ska lära sig 
 
Didaktiken innefattar även frågor om metoder. Jank och Meyer (1997) formule-
rar detta på följande sätt: Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och 
praktik (s.18). Enligt dem är didaktik något som inte endast handlar om skolans 
undervisning utan denna process kan förverkligas i alla sammanhang där inlär-
ning sker.  
 
Dagens lärare är osäkra på matematikämnets didaktik menar Löwing (2006). 
Detta gör att de blir bundna till läroboken. När läraren ska förklara är läraren inte 
medveten om att hon har en annan uppfattning om hur ämnesinnehållet ska byg-
gas upp och förklaras vilket inte stämmer överens med lärobokens förklarings-
modell. Som följd av detta får eleverna motstridiga förklaringar. Läraren har en 
oförmåga att hitta poänger om det hon ska undervisa om. Detta är tydligt för de 
lärare som har gemensam genomgång för hela klassen. Genomgången handlar 
mer om vad man ska göra (klippa, klistra, skriva svaret) än strategier för hur man 
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kan tänka när man ska lösa uppgifterna. Löwing (2006) ser att detta leder till att 
läraren får ägna mer tid åt att förklara för dem som inte har förstått uppgiften. 
Tiden till matematikundervisning blir mycket begränsad.  
 
En tidigare uppfattning har varit att lärare som är duktiga i matematik och har läst 
pedagogik automatiskt är duktiga lärare i matematik menar Löwing (2006) och 
refererar till Ball och Bass (2000) som menar att man i lärarutbildningen för-
summar den viktiga kopplingen mellan teori och praktik. Man tar för givet att 
läraren efter hand och med hjälp av egna erfarenheter själv ska kunna överföra 
sina kunskaper i matematik och pedagogik till praktisk lärarkunskap. Detta sker 
inte av sig själv anser Ball och Bass (2000). De efterlyser en praxisnära teori som 
förenar matematik och pedagogik som läraren kan utgå från i sin undervisning. 
De kallar denna teori för PCK, Pedagogical Content Knowledge (Löwing, 2006). 
 
Löwing (2006) refererar vidare till Kilpatrick, Swafford och Findell (2001). De 
menar att det som lärs är det som undervisas. Eleverna lär ingen matematik av sig 
själva. Läraren bestämmer vilket innehåll som ska undervisas, hur det skall pre-
senteras och hur lång tid som skall ägnas åt innehållet. Vad eleverna lär beror på 
lärarens förhållningssätt till stoffet och hur stoffet behandlas. Det krävs speciella 
kunskaper för att läraren ska kunna undervisa (Löwing, 2006). Detta stämmer väl 
överens med Janks och Meyers (1997) definition av didaktik och det innebär att 
läraren bör vara väl förtrogen med de didaktiska frågorna om undervisningens 
och inlärningens teori och praktik. 
 

Den kollektiva bilden av matematikundervisning 
 
Kemisten John Priestly skapade i mitten av 1700-talet den första moderna kurs-
planen i matematik. Denna kursplan har varit stilbildande och innehållet har 
förändrats marginellt (Sandahl, 1997). 
 
Matematiken är ett unikt ämne som finns i alla världens skolor. Matematiken har 
hög status och det avspeglar sig i betygen. Att ha högt betyg i matematik visar på 
att en elev är duktig. Det är också ett sorterande ämne anser Unenge m fl (1994) 
där man tydligt kan se skillnader i kunskaper och färdigheter mellan olika elever. 
Denna utslagning i ämnet gör att många har matematikångest. Många vuxna tän-
ker tillbaka på sin egen skoltid med rädsla och känner obehag inför matematiska 
situationer (Unenge m fl, 1994). 
 
Lärare som undervisar i matematik bör bli medvetna om dessa kollektiva bilder 
av matematik som finns i vårt samhälle. De bör också bli medvetna om vad ma-
tematiskt kunnande är och vilka som har detta kunnande menar Ahlberg (2000). 
Dessa kollektiva bilder påverkar matematikundervisningen och kan få stor bety-
delse för barns inställning till matematik. Den kollektiva bild att det finns männi-
skor med särskild begåvning som är lämpad för matematik påverkar elevers, för-
äldrars och lärares inställning till matematik. Detta får konsekvenser för under-
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visningen och de elever som redan har dåligt självförtroende får ännu svårare att 
klara skolmatematiken (Ahlberg, 2000). 
 
Detta kan jämföras med Löwing (2006) som menar att lärare bär ett arv från sin 
skoltid som ofta överförs till nästa generation. Detta arv kan ha större betydelse 
än den lärarutbildning man har gått. Hon refererar till Carlgren och Marton 
(2000) som kallar detta fenomen nedärvt intellekt. Resonemanget kring detta 
visar att det är viktigt för lärare att vara medvetna om orsakerna till och effekterna 
av de viktigaste skolreformerna. Trots nya styrdokument är lärare bundna till sin 
egen skoltid och har svårt att bryta detta mönster. I Sverige och även i andra län-
der är skola och undervisning kulturbunden. Mycket av det som sker i undervis-
ningen är enligt Löwing (2006) oreflekterat och sker av tradition. Det är svårt för 
lärare att upptäcka detta. 
 
Det matematiska språkets betydelse 
 
När eleverna möter matematiken är de, enligt Ahlberg (2000) på väg att erövra ett 
nytt språk. Ett språk som ofta betraktas som svårtillgängligt. För att det matema-
tiska språket ska bli lättillgängligt och få en innebörd måste det kopplas till elevens 
språk. Det matematiska språket måste föras in varsamt i matematikundervisningen. 
Elevens erfarenhetsvärld måste vara utgångspunkten. Ahlberg (2000) menar att 
eleven förstår när den får erfara, urskilja, se samband, eller relatera till saker. En-
dast upprepning gör att de lär sig utantill och inte uppfattar mening och innebörd. 
Enligt Skolverket (2000) i Grundskolans kursplaner och betygskriterier skall skolan sträva 
efter att eleverna i matematik: 
 

utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generaliserar samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tän-
kande. (2000, s. 26) 

 
Eleverna uppfattar innehållet i undervisningen om läraren synliggör den mång-
fald av elevers olika sätt att tänka som de ger uttryck för och ger dem tillfälle att 
samtala och reflektera över detta. Ahlberg (2000) refererar till flera forskare 
(Neuman, 1987; Unenge m fl, 1994) som anser att det matematiska symbolsprå-
ket införs för tidigt i skolan och att många barn använder symboler som de ännu 
inte har någon begreppsmässig förståelse av (Ahlberg, 2000). 
 
Ett annat problem med matematikens språk menar Löwing (2006) är att det är så 
exakt och ordknappt. Det kräver stor uppmärksamhet från eleverna. Läraren ska 
inte undvika det matematiska språket och enbart använda ett vardagsspråk. Då 
hindrar man eleverna att utveckla sitt kunnande. Läraren ska istället successivt 
utveckla elevernas språk och göra det möjligt att kommunicera och hantera även 
formell matematik (Löwing, 2006). Enligt ovanstående resonemang är det ma-
tematiska språket viktigt. Ahlbergs (2000) och Löwings (2006) teorier talar inte 

   70



emot varandra utan de pekar på olika problem som kan försvåra den matema-
tiska förståelsen för eleverna i undervisningen.  
 
Den diskurs som sker under matematiklektionen är speciell och olikartad. Enligt 
Löwing (2006) är den beroende av undervisningsgruppens ålder och utbildning-
ens syfte. Mycket av den diskurs som förekommer är nedärvd från tidigare lärar-
generationer och är inte anpassad till dagens didaktiska krav. Detta gäller både 
undervisningens innehåll, lärarens arbetssätt, hur läraren ställer frågor, hur lära-
ren vill att eleverna svarar och hur eleverna redovisar sitt innehåll. Språk och 
innehåll som varit funktionella under tidigare skolår blir svåra att använda samti-
digt som lärare och ämnesinnehåll ställer nya krav på eleverna. Det hjälper inte 
alltid om läraren uttrycker sig matematiskt korrekt om det språk som används 
inte når fram till eleverna. Löwing refererar till Adler (1999) som menar att lära-
ren måste göra språket synligt och tolkbart för eleverna. Det är en språklig pro-
cess som borde utgöra en röd tråd i undervisningen från förskolan och genom 
hela skolan. 
 
Den matematiska klokskapen är en förmåga att kunna kommunicera, att kunna 
använda matematikens grammatik och dess terminologi. Eleven måste både 
kunna läsa och skriva på ett korrekt matematiskt språk. Många av de termer som 
används inom skolmatematiken är inom-matematiska. Man stöter inte på dem 
utanför boken eller skolsalen. I skolan pratar man om rätblock och area utanför 
skolan säger man låda och yta. Samtidigt finns det vardagsuttryck som inte är 
frekventa i matematikundervisningen, ord som knappt, drygt, uppemot etc. 
Unenge m fl (1994) skriver att i den nationella utvärderingen påpekades att 
många elever inte kan hantera dessa ord ur matematisk synpunkt. Förmågan att 
kunna hantera ett matematiskt språk blir viktigt för att matematiken inte ska bli 
ett språk för de invigda (Unenge m fl, 1994). 
 
Enligt Grundskolans kursplaner och betygskriterier av Skolverkat (2000), kan 
problem lyftas ut från sitt sammanhang eller lösas i direkta konkreta situationer. 
Det krävs en balans för att kunna utöva matematik på ett framgångsrikt sätt. 
 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter 
att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. (2000, s. 26) 
 

Johnsen Høines (1990) skiljer på det aktiva och det passiva deltagandet som sker 
mellan personer i ett samtal. När någon sänder ett budskap till någon annan 
lyssnar och tolkar alltid den personen utifrån sina egna tankar och erfarenheter 
och blir passiv. Den aktiva parten är den som sänder ett budskap genom att tän-
ka och klä sina tankar i språk. En lyckad kommunikation är när budskap och 
tolkning ligger så nära varandra som möjligt. När parterna förstår varandra kan 
de växla genom att vara passiva och aktiva. För att kommunikation ska ske måste 
båda parter vara passiva och aktiva i samtalet (Johnsen Høines, 1990). 
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Samtalet och frågornas betydelse 
 
Det finns en risk att lärare i grundskolan delar upp sin yrkesutbildning antingen i 
matematik/naturorienterade ämnen eller svenska/samhällsorienterade ämnen 
menar Malmer och Adler (1996) i Språkets roll i matematiken. En alltför stor 
klyfta mellan lärarna och de olika skolämnena kan innebära en omedvetenhet 
kring språkets och samtalets betydelse för matematikundervisningen. Skolverket 
(2000) påpekar i Grundskolans kursplaner och betygskriterier också betydelsen 
av att använda matematikämnet i samband med andra ämnen. 
 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter 
från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. 
(2000, s.28) 

 
Många elever uppfattar matematiken som ett främmande språk enligt Malmer 
och Adler (1996). Språket utgår inte från elevernas verklighet och de blir inte 
delaktiga i det som sker. Barns språkutveckling är varierande. Inför frågan, hur 
tänkte du, är det inte säkert att alla har ord för att berätta hur de tänkt. En annan 
elev som får frågan kanske vill bli lämnad ifred och bara rycker på axlarna. Lära-
ren måste uppmuntra andra former att uttrycka sig genom exempelvis laboratio-
ner, dramatisering och bilder. Läraren måste skapa situationer där eleverna kän-
ner ett behov av att upptäcka och iaktta. I ett undersökande arbetssätt skapas det 
fler tillfällen för eleverna att tala och beskriva vad som sker och bli mer medvetna 
om sitt tänkande. Malmer och Adler (1996) menar att det lätt blir en klyfta mel-
lan elevernas och lärarens sätt att uttrycka sig. Läraren har alltför lätt att förmedla 
utprövade och färdiga modeller. Detta tillvägagångssätt tilltalar några elever, ofta 
de som har dåligt självförtroende till sin förmåga och givit upp (Malmer, Adler 
1996). 
 
Emanuelsson (2001), En fråga om frågor, refererar till Mason (2000) som menar 
att lärarens frågor påverkar elevens sätt att använda sig av det de förstått och hur 
man använder det. Alltför ofta ställer läraren frågor som eleven uppfattar som att 
man ska gissa sig till vad läraren förväntar sig för svar. Det förekommer för många 
icke genuina frågor. Läraren har redan ett färdigt svar. Enligt Mason (2000) finns 
det tre olika motiv till att ställa frågor: 
 

• För att fokusera elevernas uppmärksamhet 
• För att testa elevernas kunnande 
• För att få svar på en genuint undersökande fråga där läraren ej vet svar 

 
Det är svårt att hitta frågor som läraren inte vet svaret på. Enligt Mason (2000) 
måste läraren vara intresserad av hur eleven tänker och inte fokusera på om det 
är rätt eller fel.  
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Matematiska begrepp 
 
Det viktigt att man konkretiserar matematiken och använder då konkret material 
som är anpassat till matematikundervisningen. Svagheten är att dessa material inte 
finns utanför skolans värld. Eleverna har inte sett det när de kommer till skolan 
och möter det inte heller i vardagen. Det kan finnas en risk att eleverna ser andra 
saker än vad lärare eller konstruktören har tänkt. Ibland måste man därför förkla-
ra materialet och ge det vissa spelregler. Detta kan dock göra att vissa elever blir 
fixerade vid materialets spelregler och inte vid det matematiska begreppet 
(Unenge m fl, 1994). 
 
Lärare försöker ge olika bilder av ett matematiskt begrepp. Det kan kallas för 
metaforer. Med en metafor försöker man ge en yttre bild av till exempel ett ma-
tematiskt påstående. Med en metafor ger man en ny dimension av begreppet. I 
andra sammanhang försöker man ge en mer inommatematisk förklaring, en me-
tonymi. En metonymi är en sorts omskrivning, en näraliggande bild, t ex hela 
salongen skrattade. Vid svårigheter att förstå detta begrepp kan det orsaka förvir-
ring. Är det lokalen i sig eller människorna i lokalen som skrattar? Metonymin 
ger en horisontell omskrivning medan metaforen innebär en vertikal omskriv-
ning. De påpekar vidare att som lärare är det viktigt att man försöker visa både på 
metaforer och på metonymier. Eleverna bör få associationer både till andra be-
grepp inom matematiken och till andra parallella bilder utanför matematiken 
(Unenge m fl, 1994).  
 
Ett allvarligt problem anser Löwing (2006) är att många lärare försöker 
undvika all abstrakt och logiskt uppbyggd matematik. Läraren har sanno-
likt inte själv förstått grunderna för matematikens uppbyggnad. Eleverna 
får indirekt den uppfattningen att denna matematik inte behövs och att 
alla för eleven nödvändiga kunskaper kan konkretiseras. Eleverna får 
ingen övning i att dra enkla logiska slutsatser. De lär sig heller inte att 
generalisera sina kunskaper i matematik till andra områden. Denna 
grundproblematik grundläggs sannolikt under de första skolåren där un-
dervisningen handlar mer om att göra än att abstrahera. När elever senare 
möter formell matematik har de tvingats acceptera formler eller metoder 
som för dem är helt obegripliga. Det saknas en teori som beskriver hur 
man kan knyta samman enkla, grundläggande begrepp med den mer for-
mella matematiken (Löwing, 2006). 
 

Etnomatematik 
 
Människan tillämpar matematik inom olika yrken, i vardagssituationer och i olika 
kulturer utan att man använder sig av matematiska modeller som den akademiska 
disciplinen har utarbetat. Unenge m fl (1994) refererar till den brasilianske ma-
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tematikern D´Ambrosio (1985) som har lanserat begreppet, Ethnomathematics, 
som på svenska blir etnomatematik. Etnomatematiken är utvecklad i en sociokul-
tur och har ett regelföljande som både är individualiserat och gruppstyrt. Den 
bygger på olika regler i olika kulturer där en grupp människor utifrån en tradition 
använder sina regler för att utföra en beräkning. D´Ambrosio menar att innehål-
let i skolmatematiken inte stämmer helt överens med den matematik som före-
kommer i vardagslivet. Skolans matematikuppgifter har inte relevans som var-
dagskunskaper. Å andra sidan förekommer det i vardagslivet matematik som vi 
inte eller i väldigt liten grad ägnar oss åt i skolan. I skolan är det läraren eller lä-
romedlet som äger problemet. Eleven sätts då i en situation där den egna erfa-
renheten eller motivationen inte tillåts spela någon roll. I vardagssituationen är 
det människan som upptäcker och äger problemet. Frågan är då om vardags-
människan angriper problemet så som skolan har lärt ut eller om man hittar på 
andra metoder (Sandahl, 1997, Unenge m fl, 1994). 
 

Skolmatematiken har varit identisk med grunderna för den akademiska matemati-
ken och har för eleverna inneburit en reproduktion eller överföring av reglerna.  
(Sandahl,1997, s.14) 
 

Planering av matematikundervisning 
 
Lärarens egna attityder till matematikämnet har stor betydelse för hur läraren 
organiserar sin undervisning. Upplever läraren matematiken som svår och tråkig 
för läraren, väldigt lätt över denna föreställning på sina elever. Det finns ett ut-
tryck som blir allt vanligare när man talar om undervisning och lärande, den re-
flekterande läraren. Ahlberg (2000) uttrycker att reflektera betyder i detta fall att 
människan måste upptäcka sina egna tolkningsramar och komma till insikt om 
varför hon tänker som hon tänker. Ahlberg (2000) refererar till Schön (1983) 
som i sin tur beskriver reflection in action och reflection on action. Begreppet 
reflection in action är en lärare som har yrkeserfarenhet. Denne lärare är medve-
ten om vad som händer vid olika tidpunkter under ett händelseförlopp och har 
förmåga att rikta sin uppmärksamhet åt olika håll och observera vad som sker. 
Reflection on action innebär att läraren i efterhand funderar över vad som hände 
och har det som utgångspunkt för sin fortsatta planering. Läraren försöker att 
analysera sitt arbete utifrån sin situation och sitt yrkeskunnande. Man kan beskri-
va den reflekterande läraren som en lärare som vill utvecklas i sin yrkesroll.:  
 

Den reflekterande läraren försöker ta barnens perspektiv genom att försöka utröna 
och förstå hur de erfar undervisningen (Ahlberg, 2000, s.11). 
 

Detta kräver mycket arbete av läraren. Läraren bör observera, intervjua eleverna 
mm för att kunna förstå och kartlägga deras tankar. Den reflekterande läraren 
måste pröva olika vägar. Hon måste skapa förståelse och mening och hon måste 
hela tiden våga ifrågasätta sin lärarroll (Ahlberg, 2000). Läraren förväntas planera 
sin undervisning så att hon inom klassen kan ge varje elev undervisning på ele-
vens villkor. En metod att nå målet enligt Löwing (2006) är att läraren låter ele-
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verna arbeta i grupp. Då kan eleverna tala matematik med varandra. Problemet 
för läraren är att retoriken inte alltid stämmer överens med verkligheten. Elever-
na konstruerar kunskap i en social kontext. Löwing (2006) hänvisar till Vygotskijs 
teorier att det är viktigt för inlärningen att arbeta i grupp. Vygotskij talar om den 
närmsta utvecklingszonen som innebär, att inlärning förutsätter att man får nya 
intryck från någon som vet mer än man själv om det som ska läras. Det är detta 
som är lärarens viktiga uppgift. För att eleven i ett grupparbete ska lära sig något 
krävs det att någon i gruppen vet mer eller har annorlunda kunskaper än de övri-
ga. Det betyder att sammansättningen av grupper måste ingå som ett viktigt led 
när läraren planerar sina matematiklektioner. Innan en lektion måste en lärare 
fatta många beslut. Läraren ska välja adekvata strategier och förutse så mycket 
som möjligt av det som kan hända. Planeringen är viktig eftersom det under en 
lektion kan hända många olika saker samtidigt. Läraren måste kunna fatta en rad 
viktiga beslut efter mycket kort betänketid. Ju mer som förutses ju lättare har 
läraren att fatta beslut. En mindre god planering leder till bristandes samordning 
av viktiga beslut (Löwing, 2006). 
 
Meningsfull undervisning 
 
Matematiklektionerna är mest framgångsrika när elever får kommunicera mate-
matik (Unenge m fl 1994). I skolan blir dessa tillfällen ofta konstlade. Inlärnings-
situationen måste bli meningsfull för eleverna. Meningsfullhet betyder både be-
griplighet och relevans. Enligt Unenge m fl (1994) kan begriplighet beskrivas på 
olika nivåer: 
 

• Göra, en elev löser en matematisk uppgift genom att göra något exem-
pelvis addera. 

• Berätta, eleven berättar om sin metod, vad hon tänkte. Denna nivå är 
djupare. 

• Förklara, eleven berättar med egna ord och beskriver hur hon har löst 
uppgiften. 

• Argumentera, eleven argumenterar för sin lösning och varför hon har valt 
just denna metod. 

 
Relevans kan beskrivas på två nivåer: 
 

• Speciell relevans. Den aktuella uppgiften ingår i ett sammanhang, kon-
text, som eleven känner igen. 

• Generell relevans. Uppgiften är mer intressant ur ett generellt perspektiv. 
Den kan leda fram till en lösningsmetod som kan generaliseras till att gäl-
la ett mer omfattande moment i matematikkursen och ge en allmängiltig 
kunskap.  

 
 Detta kan sammanställas i ett rutnät: 
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                  Relevans 

  Speciell Generell 

 Göra 11 12 

Begriplighet Berätta 21 22 

 Förklara 31 32 

 Argumentera 41 42 

 
Figur 1. Ett rutnät över innehållet ”begriplighet” och ”relevans”. De olika elementen (rutorna) 
numreras med tvåsiffriga tal där första siffran anger radens nummer, den andra kolumnens. Den 
här principen har tillämpats för numrering. 

 
Matematiklektionerna bygger på mycket träning av olika typer av färdig-
heter exempelvis standardalgoritmer. Det har väldigt lite med matema-
tikkunskaper att göra. Dessa uppgifter kan lösas med teknikens hjälp. Det 
sker huvudsakligen i ruta 11. När lärare och elev talar matematik har man 
kommit ned till ruta 21 och 22. I rutorna 31 och 32 ska eleven förklara 
varför hon/han har valt denna metod. Ruta 42 når eleven när denne kan 
argumentera för sin lösning och sina kunskaper. Unenge m fl (1994) me-
nar att läraren ställer krav att diagnoser och prov ska vara lätträttade och 
risken blir då stor att man hamnar i ruta 11. ”Göra – rutan” handlar mest 
om kvantitativa bedömningar av kunskaper medan man allt längre ner i 
raderna kommer in på kvalitativa aspekter. Kvaliteten i elevens tankar 
sätts i fokus (Unenge m fl, 1994). 
 
Undervisa utifrån elevernas erfarenheter 
 
I den nationella utvärderingen av matematikundervisningen i grundskolan kan 
man enligt Ahlberg (2000) se att eleverna till största delen arbetar med läroboken. 
Andra undersökningar visar att lärare tycker att det är ganska lätt att undervisa i 
matematik. Detta kan bero på att vissa lärare inte planerar sin undervisning utan 
låter läroboken styra innehållet om vilka moment som ska tas upp. Är det elever-
na själva som bestämmer vilka sidor de ska räkna eller är det bara när eleverna 
stöter på problem i räkneboken som de pratar matematik med sin lärare? Dessa 
frågor är förekommande när skolmatematiken ska diskuteras och när man pratar 
om den traditionella läroboksundervisningen. Detta ger en alldeles för enhetlig 
bild av matematikundervisningen.  
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Det finns många lärare som har olika arbetssätt. En del utnyttjar det stöd som 
läroboken ger, andra använder inte läroboken alls. Det finns en stor variation hur 
lärare arbetar med matematikundervisningen: 
   

• En grupp använder läroboken som enda utgångspunkt. Undervisningsin-
nehållet anknyts inte till barnens erfarenheter. Endast då de kan använ-
das för att illustrera innehållet i läroboken. 

 
• En grupp använder läroboken som huvudsaklig utgångspunkt. De försö-

ker dock utgå ifrån barnens tankar och idéer. 
 

• En grupp lärare tar utgångspunkt i barnens erfarenheter och planerar och 
genom för undervisningen utan en särskild lärobok. De använder flera 
läroböcker för enbart färdighetsträning (Ahlberg, 2000). 

 
Lärare som undervisar i matematik anser Löwing (2006) att de måste ha mycket 
goda professionella kunskaper. Hon måste ha ett språk för att kommunicera 
dessa kunskaper med både elever, föräldrar och kollegor. Elevgruppen där lära-
ren undervisar har olika förutsättningar när det gäller förkunskaper och motiva-
tion. Eleverna har också olika erfarenheter och olika språklig förmåga. Läraren 
har ansvar att möta alla dessa elevers behov i relation till ett innehåll. Läraren 
måste kunna ta elevernas perspektiv: 
  

• Hon måste alltid fråga sig om detta kan förstås på andra sätt utgående 
från andras erfarenheter och förkunskaper. 

• Hon måste behärska ett språk som fungerar för att förklara eller lösa ett 
problem.  

• Hon måste också kunna konkretisera och verklighetsanpassa det som 
skall förklaras och kunna knyta samman det till formell och informell 
kunskap.  

• Hon måste också behärska ämnesinnehållet och didaktiken i det som 
undervisas.  

• Hon måste också behärska ämnesinnehåll och didaktik på andra utbild-
ningsstadier.  

 
Lärare som inte kan inta detta perspektiv i sin undervisning får svårigheter att se 
kopplingen mellan sin undervisning och elevernas inlärning. Undervisningsteori 
handlar om att ge lärare en väl grundad och utprövad beskrivning av hur under-
visning och inlärning kan gå till. Utifrån en sådan teori kombinerat med nedärvda 
lärarkunskaper kan läraren reflektera över sina egna idéer och hitta sin lärarprofil 
(Löwing, 2006). 
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I nationella kvalitetsgranskningen av Skolverket (2003) Lusten att lära – med fo-
kus på matematik har man hittat gemensamma nämnare som har gjort att elever-
na upplever matematikundervisningen engagerande och intressant. De gemen-
samma situationerna består av ett varierat innehåll och varierande arbetsformer. 
Undervisningen bör innehålla både känsla, tanke, upptäckarglädje, engagemang 
och aktivitet. Läraren har en betydande roll genom att visa engagemang, vara 
öppen för elevernas egna lösningar, sätt att laborera med problemet, möjlighet att 
återkoppla till det de har gjort genom att beskriva lösningarna för kamraterna och 
läraren. Eleverna måste ha förstått vad de uppsatta målen innebär och även förstå 
meningen med det man håller på med, varför man gör det eller när det ska an-
vändas. För att bibehålla elevens engagemang och intresse har läraren använt sig 
mer av dialoger och frågor än av att ge ledtrådar eller försöka styra undervisning-
en. Det måste också finnas tillräckligt med tid för att försöka lösa även svåra upp-
gifter även om det blir på ett okonventionellt sätt. Enkätstudien i rapporten visar 
att eleverna upplever att alltför lite tid ägnas åt till gemensamma samtal, där olika 
lösningar och strategier diskuteras, utifrån elevernas tankar (Skolverket 2003). 
 
Elevens tilltro till den egna förmågan 
 
En viktig uppgift för varje lärare är att motverka att vissa elever redan under de 
första skolåren upplever uppgivenhet och får en rädsla för matematiken. Enligt 
Skolverket (2000) i Grundskolans kursplaner och betygskriterier är ett av skolans 
mål att sträva efter att eleven: 
 

utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. 
(2000, s.26) 
 

Läraren bör i sin matematikundervisning alltid sträva mot att elevens självtillit och 
tron på den egna förmågan stärks (Ahlberg, 2000). Eleverna skapar tidigt sina 
föreställningar om skolmatematiken. För många elever är kriteriet att man är 
duktig i matematik efter antalet räknade sidor i ”matteboken”. Många elever och 
även lärare har den föreställningen att pojkar har lättare än flickor för matematik. 
Det finns inte några forskningsresultat som visar att så är fallet. Däremot visar ett 
antal studier att flickor har sämre självuppfattning och tilltro till den egna matema-
tiska förmågan. Forskning visar också att lärare ägnar flickor mindre tid än de 
ägnar pojkar. Vid problemlösning i blandade grupper ägnar pojkar varandra mer 
uppmärksamhet (Ahlberg, 2000). 
 
Elevens möte med den formella skolmatematiken är ett mycket kritiskt skede i 
utvecklingen av det matematiska kunnandet. Skolmatematiken är mycket olik 
elevens sätt att tänka och räkna. De kan inte använda sina strategier och överger 
sina informella lösningsmetoder och sitt sätt att tänka. Det kan inverka negativt på 
deras förståelse och inställning till matematiken. Varje nybörjare i matematiken 
måste få känna att deras sätt att tänka och uppfatta matematik accepteras. I ele-
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vens möte med matematiken ska det inte bedömas om lösningen är rätt eller fel 
utan tyngdpunkten ska läggas på hur eleven löser uppgiften. Får eleven ge förslag 
på hur det tänker ändrar barnet så småningom sitt förhållningssätt. Den rätta 
lösningen blir underordnad av betydelsen hur eleven har kommit fram till lös-
ningen (Ahlberg, 2000). 
 
Ska eleverna lära sig matematik måste de få erfara och upptäcka den i sin egen 
omvärld. Matematiska begrepp måste föras in naturligt i deras erfarenhetsvärld. 
Elevens förståelse växer fram under lång tid och det behövs ett samspel mellan 
många olika faktorer. Eleverna behöver upptäcka att man kan lära av varandra. 
Det är viktigt att de får ta del av hur kompisarna har löst problemet. Eleverna kan 
upptäcka att även kompisen har svårt för denna uppgift och det kan göra att deras 
osäkerhet avtar. Det kan leda till att de vågar pröva, hitta nya idéer och inte blir 
rädda för att misslyckas. För att komma ifrån fokuseringen på det enda rätta sva-
ret kan eleven få arbeta med olika typer av problem där det finns möjligheter till 
alternativa lösningar (Ahlberg, 2000). 
 
Grundläggande förståelse kring matematik  
 
Taluppfattning är det helt grundläggande begreppet i matematik. En förutsättning 
för all kunskap i matematik är att ha en god uppfattning och bild av talen, deras 
storlek och inbördes relationer. Många studier visar att brister i taluppfattning är 
den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar av ma-
tematiken (Unenge m fl, 1994). 
 
Neuman (1989) i Räknefärdighetens rötter, har studerat lärarens betydelsefulla 
roll för att skapa och arrangera goda problemlösningssituationer. Läraren bör 
hitta meningsfulla situationer där eleverna får fundera över och upptäcka hur 
problem kan lösas. Det går inte bara att vänta på att eleven ska mogna och däref-
ter ge dem lämpliga uppgifter eller att vänta ut barnen tills behovet uppkommer. 
Hennes studier kring elever som lämnat grundskolan visar att de fortfarande har 
samma problem som uppstod i tidiga skolår. De har låst sig fast vid ett eller två 
tankesätt för att lösa de problem som uppkommer kring de fyra räknesätten. I de 
tidigare skolåren tänker eleverna konkret. De tänker genom att föreställa sig nå-
got och handlar i verkligheten istället för med siffror eller ord.  

 
Jag märker att de konkreta laborationerna var nödvändiga för eleverna på lågstadiet 
om de skulle utveckla några föreställningar över huvud taget. (Neuman, 1989, s. 
52). 
 

Det räcker inte alltid med att laborera för att eleverna ska förändra sitt tankesätt 
och finna nya strategier. Lärarens uppgift blir att visa hur de löste problemen och 
tydliggöra problemets lösning. Sahlin (1997) refererar i boken, Matematiksvårig-
heter och svårigheter när det gäller koncentrationen i grundskolan, till Klewborns 
(1992) rapport om att det är en bristande helhetssyn, alltför hård läroboksstyr-
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ning, brist på konkretion och verklighetsförankring och låsning vid formella lös-
ningsmetoder som påverkar elevernas matematikutveckling (Sahlin, 1997). 
Marton (1997) refererar till Neuman i sin artikel, Mot en medvetandets pedago-
gik, i boken Didaktik. Enligt Neuman (1987) i The origin of arithmetic skills ville 
hon undersöka varför en del av eleverna inte lyckas lära sig de fyra grundläggande 
räknesätten. Detta ledde henne in på en undersökning om vad som är ursprunget 
till räkneförmågan. Hon konstaterade att om vi ska upptäcka ursprunget till räk-
neförmågan måste vi få insikt i hur elever förstår talen 1-10. Marton (1997) menar 
att de flesta skillnader i att förstå omvärlden är genomskinliga. Vi är sällan med-
vetna om att vår uppfattning av ett fenomen inte stämmer överens med andras 
uppfattningar om samma fenomen. Vi är inte medvetna om att vi ser världen på 
ett unikt sätt utan vi tror att världen är som den vi ser. Många undersökningar 
som har gjorts i skolan har det gemensamt att elever lär sig ämnen som de redan 
vet något om (Marton, 1997). 
 
Elever som lär sig geometri har enligt Marton (1997) levt i en värld av former, 
linjer och andra geometriska begrepp. De har utvecklat olika sätt att förstå dessa 
begrepp. Elever har en egen uppfattning om vad de ska lära sig i ett visst ämne. 
Det skiljer sig markant från det tänkandet som förutsätts av skolämnet. Elevers 
förförståelse av ett ämne påminner om det tänkandet som man tidigare i veten-
skapshistorien ansett som sant. Det visar sig att i traditionell undervisning föränd-
rar eleverna i väldigt liten grad sitt sätt att tänka. De flesta elever lämnar skolan 
med samma uppfattning de hade som när de började skolan vilket inte stämmer 
överens med ämnesföreträdarnas uppfattning. Han anser att skolan har misslyck-
ats med att lära eleverna att förstå de fenomen som är en förutsättning för både 
färdigheter och kunskaper. Om eleverna inte utvecklar en djupare insikt om fe-
nomenen kommer de endast att ha en begränsad användning av sina kunskaper 
och färdigheter. Framgång och skicklighet bygger mindre på att tillämpa kunskap 
och färdighet än att se på ett fenomen på ett visst sätt. Om vi vill förändra elevens 
tänkande om ett fenomen är det viktigt att läraren handleder eleven hur denne 
förstår och tänker kring ett fenomen (Marton 1997). 
 

Kunskaper är varken något yttre utanför människan, eller något inre, inne i indivi-
den, utan snarare något som ”ligger mellan” individen och omgivningen. (SOU 
1992:94, s. 73) 
 

Marton (1997) refererar till Molander (1992) som tycker att handlandet är viktigt 
och säger att det kan inte vara riktigt med allt passivt skådande. Den överväldi-
gande delen av våra kunskaper är tyst och oformulerad. Skådandet aldrig kan 
vara passivt menar Marton (1997) men erfarenheten kan ibland utvecklas genom 
skådande men det utvecklas oftast genom handlande. Sätten att erfara kan ut-
tryckas i såväl ord som handling. 
 
Det förekommer försök att föra in nya delkunskaper i matematik (Unenge m fl, 
1994). I engelskspråklig litteratur beskriver man det i termer som numeracy och 
estimation. Med numeracy menas förmågan att skriva och att läsa ut tal. Med 
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estimation menas att uppskatta storlek och storheter och kunna göra överslagsbe-
räkningar. Gemensamt drag för dessa begrepp är att det mer handlar om en för-
måga att ta ställning och att kritiskt granska och bedöma givna uppgifter. Det 
handlar mer om att kunna hantera en situation än att lösa den. En vardagssitua-
tion har ofta flera tänkbara, alternativa svar. Forskningsresultat visar att det finns 
anledning att ompröva vissa delar av matematikundervisningen. Man saknar att ge 
eleverna en helhetsuppfattning.  Den möjlighet man nu har är att minska rutin-
räknandet och ge möjlighet att visa på en helhet. Dessa förmågor och färdigheter 
kan sammanfattas i ett begrepp, matematisk klokskap (Unenge m fl, 1994). 
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Teori 
 
Vi har valt sociokulturell teori som vetenskaplig teori. Vi tycker att den överens-
stämmer med vårt sätt att se på lärandet. Sociokulturell teori är inte en metod 
utan ett sätt att se på hur människan lär och utvecklar sina kunskaper. Det går 
inte att beskriva denna teori utan att närma sig Vygotskij och Piaget. De skiljer sig 
något i sitt sätt att se på elevernas lärande. Vygotskijs tankar ligger till grund för 
den sociokulturella teorin och dess syn på lärande. Dessa två pedagoger har ett 
stort inflytande på den svenska skolan. 
 
Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen 
 
Det är i samtalen och i reflektionerna med andra som förståelsen sker. Ibland 
förstår vi vad som sägs och vad som händer men enligt Säljö (2000) kan vi inte 
klara av att göra det på egen hand. Genom att visa utvecklingen åt rätt håll och 
riktning erbjuds barnet utvecklingsmöjligheter. Barnet måste själv agera och vara 
mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person.  
 
Vygotskij har tveklöst haft ett stort inflytande över pedagogiken i Sverige under 
senare år och enligt Kroksmark i Den tidlösa pedagogiken (2003) är hans teorier 
fortfarande aktuella trots att de skrevs i början av 1900-talet. Vygotskijs mest om-
nämnda teori är den närmaste utvecklingszonen. Dale (1998) beskriver i Vygots-
kij och pedagogiken att denna teori framförallt trycker på lärarens roll som en 
viktig länk mellan barnens tidigare erfarenheter och de nya kunskaper som barnet 
ska erövra. Vygotskij anser att skolan är en viktig miljö för utveckling eftersom där 
finns möjlighet till samarbete och samtal med andra barn och vuxna. En av Vy-
gotskijs undersökningar var av elever i samma mentala ålder. De fick uppgifter 
som ansågs vara för svåra för dem att klara. Den ena eleven fick stöttande hjälp av 
läraren medan den andra eleven fick klara sig på egen hand. Det resulterade i att 
eleven med lärarens hjälp löste uppgifter som var betydligt svårare och som var 
avsedda för äldre elever. Den andra eleven klarade endast de uppgifter som var 
avsedda för hans ålder: 
 

                                                                                                                                     
Figur 2 Utvecklingszon (i Kroksmark, 2003, s. 453) 
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Vygotskijs utvecklingszon är en teori (Säljö 2000). Det första steget i denna teori 
är när barnet utför en aktivitet med andra barn och deltar engagerat i denna akti-
vitet genom imitation eller samarbete. Pedagogen gör därefter uppgiften svårare 
och minskar hjälpen gradvis från den vuxne eller från den mer kunnige jämlike. 
Det är det sociala samspelet som fungerar som drivkraft i processen och genom 
detta stegar barnet uppåt i färdighetsspiralen. Med hjälp av någon mer kunnig 
eller av en lärare kommer barnet att klara uppgifter utöver sin nivå. Målet är att 
barnet till slut ska kunna utföra uppgiften självständigt och bidra till att något nytt 
uppstår. Leken eller undervisningen kan på detta sätt forcera fram en nyfikenhet 
och ge nya tankar. Det är lärandet i sig som påverkar att utveckling sker. 
  

Piaget 
 
Studier av elevers uppfattningar kring naturvetenskapliga fenomen har gjorts av 
Piaget i hans arbeten om tänkandets utveckling. Dessa studier har lagt grunden 
för och påverkat skolans/elevernas sätt att tänka (Schoultz 2000). Piaget blev sent 
uppmärksammad i bredare kretsar eftersom inlärningspsykologin hade en helt 
annan inriktning. Behaviorismen hade en kraftig dominans från tjugotalet och 
framåt. Lärandet sågs som en koppling mellan stimulus och respons. Idealet var 
en undervisning med drill och arbete i små steg. Eleverna ansågs lära sig basfakta 
som de kunde tillämpa i andra sammanhang. Varje stimuluskoppling sågs som en 
företeelse i sig isolerad från övriga. Schoultz (2000) beskriver vidare att kritik 
växte mot denna teoribildning. Den ansågs alldeles för snäv och begränsande. 
Piagets arbete försköt forskningsintresset mot studier av tänkandet. Individen på 
det kognitiva planet strävar efter att förstå sin omgivning och att komma i intellek-
tuell jämvikt med denna. Piaget kallar detta fenomen för adaption och menar att 
elevernas tankar om naturvetenskapliga fenomen utvecklas på samma sätt som 
naturvetenskapen själv har utvecklats. En av hans centrala tankar är stadietanken 
där varje barn passerar stadier i sin utveckling. Varje stadium består av en be-
stämd logik som är funktionell för barnet och som skiljer sig från den vuxnes. 
Piagets stadieteorier har fått kritik från många håll. Schoultz (2000) refererar till 
Driver och Easley (1978) där de opponerar sig mot Piagets tankar och menar att 
det inte är självklart att man kan generalisera en förmåga till att hålla i alla situa-
tioner. Centralt för Piaget är att inlärning alltid förutsätter deltagande av den 
lärande. För att barnet ska förstå och konstruera kunskap måste barnet agera på 
objekten och det är agerandet som ger kunskap (Schoultz, 2000). 
 

Vygotskij och Piaget några jämförelser 
 
Det pågår ständiga diskussioner om likheter och olikheter mellan Piagets och 
Vygotskijs teorier. En viktig skillnad som Schoultz (2000) pekar på är hur de ser 
på kulturens betydelse för tänkandets utveckling. Piaget anser att individen kon-
struerar kunskap genom att agera kring omvärlden. Att förstå är detsamma som 
att upptäcka på egen hand. Vygotskij säger däremot att förståelsens ursprung finns 
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i social interaktion. Detta leder dock till en förenkling. Schoultz (2000) menar att 
Piaget aldrig förnekade den sociala världens roll i konstruktion av kunskap. Det 
framgår i många av Piagets studier. Vygotskij menar att sociala processer ger upp-
hov till individuella processer. Enligt Vygotskij finns det en aktiv miljö och en 
aktiv individ och dessutom kulturen där utveckling och interaktion sker (Schoultz, 
2000).   
 
För att bli socialiserad behöver det inte enbart bestå av det som händer i en sfär 
av personens erfarenheter utifrån undervisning. Det finns alltid möjlighet att aktivt 
konstruera kunskap i olika situationer och med olika förutsättningar. 
 
Vygotskij förstod nödvändigheten av samspel mellan det individuella och det 
sociala. Det sociala ursprunget får ett särskilt värde i Vygotskijs teorier när man 
placerar det kulturellt medierande centralt i individens kognition och kognitiva 
utveckling. Det blir mindre symboliskt och abstrakt i förhållande till Piagets be-
grepp om jämvikt. Vygotskij anser att inlärning går före utveckling, the zone of 
proximal development. Medan Piaget menar att barnet inte kan lära in ett nytt 
begrepp förrän det befinner sig på en lämplig utvecklingsnivå (Schoultz, 2000). 
 
Enligt Säljö (2000) understryker även Piaget vikten av att barn måste få insikt 
genom att formulera egna frågor, manipulera objekt och vara självstyrande. Det 
som skiljer Vygotskij från Piaget är att inte vuxna ska ingripa eller förklara. Piaget 
menar att barnen själva ska upptäcka och göra egna erfarenheter utan vuxnas 
ingripande eller förklarande. Detta stämmer inte överens med Säljö (2000) som 
menar att det är omöjligt. Han menar att det är i samtalet kring reflektionerna och 
analysen som förståelse sker.  
 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Att lära sig något betraktas ofta som att individen tar in kunskap eller information. 
Schoultz (2000) skriver att vi använder uttryck som inhämta kunskap och inlär-
ning och detta har bidragit till denna inställning. Kunskap kommer in utifrån och 
lagras och tas fram när det behövs. Lärandet och tänkandet kopplas till hjärnan 
och kroppen och kan studeras separat från den sociala och kulturella kontexten. 
Schoultz (2000) menar att utifrån en sociokulturell teori som till stor del utgår 
från Vygotskijs tankar kan man se detta på ett annat sätt. Fokus är riktat mot 
kommunikation och interaktion och betydelsen av dessa processer för individens 
utveckling. Kunskap finns inte bara hos individen utan den finns även mellan 
individer och utvecklas i samspel då människor försöker förstå varandra och den 
situation människan befinner sig i. 
 
Utifrån Vygotskijs idé förklarar Säljö (2005) i Lärande och kulturella redskap att 
språket först fungerar som en resurs för att kommunicera med andra människor 
och därefter som en resurs för att tänka. Det innebär att kommunikation och 
tänkande först existerar mellan människor (inter-mentalt) för att därefter uppträda 
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hos individen (intra-mentalt) som redskap att tänka med.  
 

Att tänka i sociokulturell bemärkelse är således att använda kulturella och språkliga 
resurser för att resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen. (Säljö, 
2005, s. 41) 

 

Vygotskij betraktar språket som en del av själva begreppet och inte som ett resul-
tat av begreppsutvecklingen (Johnsen Høines 1990). Språk och tanke utvecklar 
sig dialektiskt. Genom att använda språket utvidgar och utvecklar vi begreppsin-
nehåll och begreppsuttryck. Johnsen Høines (1990) refererar till Saussure (1970) 
som beskriver begreppens dubbelsidighet. Det kan se ut som ett pappersark. De 
båda sidorna kan inte skiljas åt. Vi kan inte ta bort den ena sidan och ha den 
andra kvar. Varje sida kan analyseras för sig. Begreppsinnehåll och begreppsut-
tryck hänger nära samman. De är också beroende av varandra och påverkar var-
andra. Begreppsinnehållet är tankarna och åsikterna om omgivningen, om ting 
och individ och förhållandet mellan dem. Begreppsuttrycket är språk som symbo-
liserar tankarna och åsikterna. Mening och innebörd växlar från människa till 
människa, beroende på våra erfarenheter. Erfarenheter är inte objektiva. De till-
hör människan eftersom det är människan som ger dem betydelse. Vi kan dela 
våra erfarenheter genom att tala om dem och finna tolkningar som ligger nära 
varandra. De blir inte objektiva, men vi kan enas om dem och använda dem på 
samma sätt.  Det objektiva existerar utifrån våra erfarenheter. Det betyder olika 
saker för olika människor (Johnsen Høines, 1990). 

 
Vi knyter alltså våra tolkningar till situationer och föremål beroende på de erfaren-
heter vi har och på tidigare förvärvade kunskaper. (Johnsen Høines, 1990, s. 61) 

 

Artefakter och medierande redskap 
 
Vygotskij ansåg att människans förmåga att tänka, att lära och att kommunicera är 
beroende av de praktiker hon ingår i och de artefakter som utvecklats genom 
historien (Schoultz 2000). En artefakt är ett verktyg t ex kniven, hjulet och pen-
nan. Artefakten bör ses som ett verktyg som omvandlar människans praktiker 
och därmed hennes sociala funktioner. Artefakten är innesluten i sin praktik och 
den saknar betydelse och mening utanför sitt sammanhang. För att kunna be-
mästra en artefakt innebär det att vara delaktig i de sammanhang där dessa arte-
fakter har en medierande funktion. Schoultz (2000) refererar till Cole (1996) som 
menar att människans viktigaste funktion är att koordinera artefakterna med var-
andra och den fysiska omvärlden. Artefakternas medierande funktion är påtaglig 
och människans kulturhistoria skulle kunna beskrivas parallellt med den tekniska 
utvecklingen. 
 
Detta kan jämföras med Säljö (2005) som menar att i huvudräkning använder vi 
språkliga redskap i form av siffror. Huvudräkning med stora tal kräver att man 
kan hålla mycket information i huvudet samtidigt. Detta innebär att vi ibland an-
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vänder fingrarna som tankestöd och medierande redskap. Räknandet är en viktig 
aktivitet och det har utvecklats många artefakter som underlättar räknandet. Pap-
per och penna som medierande redskap har den fördelen att de tar bort belast-
ningen på minnet. Man kan stanna upp i räknandet och gå vidare. Med moderna 
artefakter som miniräknare förändrar sig sättet att räkna igen. Här väljer man 
lämplig operation, väljer relevanta knappar och för in siffrorna. Med en miniräk-
nare förändras våra sätt att utföra beräkningar på ett ganska dramatiskt sätt om 
man jämför med andra tekniker. Lärandet förändras när artefakter utvecklas 
(Säljö, 2005).  
 
Schoultz (2000) skriver att miniräknaren uträttar ett intellektuellt arbete som är 
tidsödande. Det räcker inte att analysera apparatens möjligheter och människans 
tänkande var för sig. Det är nödvändigt att se vad apparaten och människan kan 
utföra tillsammans.  
 

Det är när jag som tänkande människa i sociala kontexter möter problem som ap-
paratens räknefunktioner blir intressanta. (Schoultz, 2000 s.24) 
 

Schoultz (2000) refererar till Bateson (1972) där han visar på ett intres-
sant samspel mellan människa och redskap. Han beskriver hur en blind 
människa och dennes käpp utgör ett samverkande kognitivt system. Det 
integrerade systemet kan bara förstås genom att man betraktar samspelet 
mellan den blinde och käppen. Egenskaperna sitter inte i käppen utan 
framträder när käppen används i samspel med den blinde. Vygotskij kal-
lar detta samspel för att vi lever i en medierande värld. Enligt Schoultz 
(2000) menar Vygotskij att för människans utveckling är de semiotiska 
resursernas medierande roll avgörande och språket är det mest kraftfulla 
och viktigaste. Han framställde och jämförde språkets medierande funk-
tion med verktygens och redskapens. Samtidigt som verktyg och redskap 
förändras över tid förändras också språket (Schoultz, 2000). 
 

Spontana, vardagliga och vetenskapliga begrepp 
 
Vygotskij skiljer mellan två begrepp, spontana eller vardagliga och vetenskapliga. I 
vardagliga situationer och samtal lär sig människan spontana begrepp menar 
Schoultz (2000). Dessa begrepp relateras till erfarenheter i omvärlden och bygger 
på den logik som blir framträdande i vardagliga situationer. Vetenskapliga be-
grepp bygger på andra kunskapsintressen och detta sker mest i undervisnings-
sammanhang. Naturvetenskapliga begrepp är relaterade till andra begrepp inom 
samma område. Dessa begrepp har vuxit fram inom samma område och är inte 
funktionella i vardagliga praktiker. 
 
Barnets kognitiva utveckling har länge setts som att barnet tillägnar sig begrepp 
som sedan formar dess mentala modeller. Begreppsbildningen är formad i bar-
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nets mentala strukturer och inte i det som barnet gör. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv kan man aldrig studera begreppsbildning direkt. Kunskapen är diskur-
siv och språket är centralt för att formulera och lösa problem. Schoultz (2000) 
skriver vidare: 
 

Språket, konversationen, är den mest betydelsefulla mekanismen vi har för att ut-
veckla, testa och kommunicera kunskap. Med hjälp av språket kan vi diskutera och 
utveckla begrepp. (Schoultz, 2000 s. 27) 
 

Människan omges av och ingår i en mängd sociala praktiker och lär sig agera i 
olika situationer, hur hon ska uttrycka sig, skriver Säljö (2005). Hon tillägnar sig 
en rad kunskaper och färdigheter genom en oändlig ström av kommunikation. 
Han säger vidare: 
 

Lärandet sker i första hand genom deltagande av aktiviteter och som en konsekvens 
av deltagande inte genom undervisning. (Säljö, 2005, s. 48) 
 

En av de viktigaste punkterna i ett sociokulturellt perspektiv menar Schoultz 
(20000) är antagandet att förståelse sker i särskilda diskurser. Vi använder språ-
ket på ett speciellt sätt och genom det konstruerar vi en bild av verkligheten. 
Denna bild är anpassad till de traditioner som gäller och de behov som finns i en 
viss verksamhet. Dessa diskurser konstituerar den kommunikativa praktik som 
används för ett speciellt syfte. Naturvetenskapliga diskurser är funktionella i sitt 
sammanhang men inte nödvändigtvis i andra miljöer. Ett exempel som Säljö 
(2005) visar på är geometri, en diskurs som människor har utvecklat under ett 
par tusen år. Den har blivit kraftfull och innehållsrik både i ett typologiskt och 
topologiskt hänseende. Samtidigt är det lätt att se att de grundläggande begrep-
pen sällan används i vardagliga sammanhang: 
 
I undervisningssammanhang antas ofta att de begrepp och färdigheter man lär sig i skolan, går att 
”tillämpa” – som uttrycket lyder – på vardagliga problem och situationer. Detta är en mycket ge-
nomträngande föreställning som återskapas i uttryck som att ”skolan skall anknyta till verkligheten” 
och liknande. (Säljö, 2005, s. 152-153) 
 
En del begreppssystem går att överföra till vardagliga sammanhang. Säljö (2005) 
menar dock att i ett sociokulturellt perspektiv för hur samhällets kulturella erfa-
renheter, kunskaper och färdigheter förs vidare bör man betrakta skolan som en 
miljö där man kommer med insikter och färdigheter som man sällan möter i 
andra sammanhang i sin vardag. Lärandet är spontant och oplanerat när vi lär 
oss genom vardagliga aktiviteter. Vi kan lära oss andra saker när begrepp presen-
teras för oss, vilka måste appropriera uppifrån och ner. I skolan möter barnet 
vetenskapliga begrepp. Detta är själva poängen med skolan. Barnets tänkande 
och kommunicerande avviker från vardagen och det ställer större krav på språk-
lig medvetenhet. Säljö (2005) uttrycker det så här:  

 
Vad som är grundläggande i ett sociokulturellt perspektiv är att dessa institutionella 
begrepp och sätt att tänka kommer att strukturera individens sätt att resonera, lösa 
problem och kommunicera. (Säljö, 2005, s. 158) 
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Teoriernas betydelse för vår studie 
 
Enligt den sociokulturella teorin är miljön och samspelet mellan individer en 
central roll för lärandet. Fokus är riktat mot kommunikation och interaktion och 
betydelsen av dessa processer för individens utveckling. Kunskapen finns inte 
bara hos eleven utan den finns även mellan eleverna och utvecklas i samspelet 
dem emellan då de försöker förstå varandra och hur de tänker. Språket och tan-
ken utvecklas dialektiskt. Genom att samtala och låta eleverna få reflektera över 
sitt lärande i matematikundervisningen utvecklar de sitt sätt att tänka och att lära. 
I vår studie undersöker vi lärarens roll för samtalets utveckling tillsammans med 
eleverna. Ska läraren kunna förändra elevernas förhållningssätt måste läraren 
förstå hur eleverna tänker. Kunskapen är varken något yttre eller inre inom indi-
viden utan kunskapen ligger mellan eleverna och omgivningen. I den sociokultu-
rella teorin belyses detta tydligare och utifrån detta perspektiv vill vi studera lärare 
hur de samtalar kring matematik.  
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Metod 
 
För att få svar på vår frågeställning har vi valt att intervjua lärare som 
undervisar i matematik. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2001) är 
intervjuformen ett bra sätt när man vill samla information om människors 
kunskaper och upplevelser, vilket stämmer överens med vårt syfte att ta 
till vara på lärares beskrivna erfarenheter kring samtalet i matematikun-
dervisningen.  
 
Vetenskaplig ansats 
 
Vi har valt sociokulturell teori som vetenskaplig ansats. Vi tycker att den över-
rensstämmer med vårt sätt att se på lärandet. Sociokulturell teori är inte en metod 
utan ett sätt att se på hur människan lär och utvecklar sina kunskaper. Grundtan-
ken i ett sociokulturellt perspektiv är, enligt Säljö (2000), att det genom kommu-
nikationen som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Det som skiljer 
människan från andra arter är förmågan att kommunicera. Vi kan dela våra erfa-
renheter med varandra genom att jämföra och se skillnader, fråga andra och byta 
erfarenheter och kunskaper med varandra. Genom människans språkliga kun-
skaper eller diskurser, samlar människan erfarenheter och skapar sin verklighet 
utifrån detta. Säljö (2000) förtydligar varför samtalet är viktigt: 

 

Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdig-
heter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, 
som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja hur 
den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. (Säljö, 2000, s. 
37) 

 

Det är genom språket vi kan lagra kunskaper. Människan delar in kunskaper och 
upplevelser i olika kategorier och begrepp. Vi kan genom en språklig instruktion 
via ett telefonsamtal utföra en handling eller syssla som exempelvis att starta en 
bilmotor med hjälp av startkablar, trots att vi inte förstår vad det är vi gör eller 
hur det sker (Säljö, 2000). 
 

Kvalitativ intervju 
 
Undersökningen är en kvalitativ intervju eftersom det enligt Starrin och Svensson 
(1996) är en metod att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller 
egenskapen hos något. Intervjun blir en interaktion av två personer som reagerar 
och påverkar varandra. En del av intervjuarens uppgift är att hjälpa den intervju-
ade, eller respondenten som vi använder hädanefter, att få kontroll över proces-
sen och stärka orden och meningen så att det blir begripligt och förståeligt. Inter-
vjun är en empatisk dialog (Kvale, 1997). 
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Den kvalitativa intervjun är halvstrukturerad. Den kvalitativa forskningsintervjun 
är varken ett öppet samtal eller ett strikt strukturerat samtal efter en intervjuguide 
(Kvale, 1997). Vygotskijs utvecklingszon och mötet mellan lärare och elev har 
påverkat och inspirerat oss att ta reda på lärares erfarenheter i samtal kring ma-
tematik. 

 
Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfa-
renheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom inter-
vjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 
ord. Kvale (1997, s. 70) 

 

Syftet med den kvalitativa intervjun stämmer överens med Starrins och Svenssons 
(1996) tankar där intervjuaren och respondenten samspelar med varandra. Detta 
kan också liknas med hur Kvale (1997) ser på intervjuaren som en resenär. I 
rollen som resenär är forskaren på väg mot en berättelse. Resenären samtalar 
med de personer som han möter under vandringen. Han följer en metod med 
eller utan karta. Genom samtalen får resenären höra berättelser som ska utveck-
las och tolkas. Resultatet kan bli att forskaren får en ny självförståelse och finner 
nya reflektioner över saker som är så självklara att man tar dem för givet. Reflek-
tionen kan leda till andra insikter och förståelse genom samtalet (Kvale, 1997).  
 
Intervjuaren kan också liknas vid en malmletare. Malmletaren söker fakta genom 
att leta efter en begravd metall i större eller mindre metallklumpar. Malmletaren 
söker sin malmklump utan några ledande frågor. Muntlig fakta och mening skrivs 
ner till skrift som lagras. Värdet av produkten bestäms i förhållande till andra 
erfarenheter (Kvale, 1997). 
 
Som forskare i denna undersökning intar vi rollen som resenär och följer en me-
tod med karta. Kartan består av tre temaområden som ska leda till insikt och 
förståelse kring lärarens beskrivning av samtalet kring matematik. Starrin och 
Svensson (1996) kallar detta för intervjuguide som ger följsamhet och fokusering i 
rätt riktning. De tre temaområdena är: 
 

• Beskrivning av samtal i matematikundervisningen 
• Erfarenheter och upplevelser av samtal i matematikundervisningen 
• Lärarens roll att stimulera till samtal i undervisningen 

 

Varje temaområde har underfrågor bestående av deskriptiva frågor. Enligt Stens-
mo (2002) kan man använda sig av de deskriptiva frågorna eftersom de ger öppna 
och beskrivande svar. Den primära frågan för oss är hur läraren samtalar men vi 
är också öppna för frågor som kan vara intressanta ur ett sociokulturellt perspek-
tiv som beskriver hur miljön, sammanhanget och meningsfullheten påverkar sam-
talet. De deskriptiva frågorna är: hur, var, när, vad och med vem/vilka läraren 
samtalar om eller med. 
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• Formfrågan som svarar på frågan hur läraren samtalar 
• Rumsfrågan som svarar på frågan var läraren samtalar 
• Tidsfrågan som svarar på frågan när läraren samtalar 
• Innehållsfrågan som svarar på frågan vad läraren samtalar om 
• Aktörsfrågan som svarar på frågan med vem/vilka läraren samtalar 

 

Genomförande 
 
Vi intervjuade sex lärare i början av vårterminen 2007. Förutsättningarna för bra 
intervjuer är, enligt Kvale (1997) att intervjuaren måste vara påläst både inom 
ämnet och ha kunskap om det mänskliga samspelet. För att både lärare och ele-
ver ska kunna känna sig bekväma med att ha oss i sin arbetsmiljö och för att ska-
pa en behaglig dialog med respondenten besökte vi skolorna och presenterade 
oss innan vi började vår undersökning. Vi var närvarande i klassrummet under en 
lektion tillsammans med läraren för att få en känsla av den miljö, material, jar-
gong, rutiner och elevgrupp den intervjuade kom att beskriva och som Kvale 
(1997) menar är bra att få kännedom om.  
  
Intervjun består av deskriptiva frågor med en öppen och mindre strukturerad 
karaktär. Intervjuerna spelades in med hjälp av digitalbandspelare för att säker-
ställa att all data dokumenterats. All data har lagrats på CD. För att spara tid, både 
för läraren samt för oss själva, valde vi att göra intervjun på respondentens arbets-
plats. Istället för att avbryta respondenten kan man enligt Starrin och Svensson 
(1996) under samtalet skriva ner nyckelord som senare skall följas upp under 
intervjun för att kunna få ett förtydligande. Vi hade därför penna och papper till 
hands för att kunna skriva ner dessa nyckelord. Vi ville främst vara uppmärk-
sammade och fokuserade på respondentens svar. För detta använde vi oss av 
uppföljningsfrågor som syftade till att få mer uttömmande svar från respondenten. 
 

Urval 
 
Vi gjorde ett strategiskt urval av lärare till intervjuerna. Vi använde oss av snö-
bollseffekten som enligt Hugo (2006) innebär att vi frågar lärare om de vet någon 
lärare på deras skola som undervisar i matematik och som har kontinuerliga sam-
tal kring matematik i sin undervisning. Kriteriet är att läraren har jobbat i minst 
fem år. Innan kontakten med läraren skedde skickade vi ut information och pre-
sentation av vår forskningsfråga till skolans rektor för att få tillstånd att kontakta 
läraren. Läraren fick bakgrunden till undersökningen genom kort information 
om syftet, användning av bandspelare, genomförandet och behov av tillgång till 
ostört rum vid intervjun. Detta tillvägagångssätt är, enligt Kvale (1997) för att byg-
ga upp kunskap genom samspelet mellan intervjuaren och respondenten. 
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Kvale (1997) poängterar vikten av kunskap om intervjuteknik och att öva på att 
intervjua. För att säkerställa validiteten har vi övat och genomfört pilotintervjuer 
med öppna och relevanta intervjufrågor. 
 

Analys 
 
För att göra intervjuanalysen mer hanterlig beskriver Kvale (1997) att man kan 
dela in analysen i olika steg. Med de deskriptiva frågor som intervjuguiden består 
av gjorde vi redan under intervjutillfället ett försök att klargöra och tolka vad re-
spondenten menade för att underlätta senare analys. Intervjuaren sände tillbaka 
meningen för att utesluta missuppfattningar eller motstridigheter. Forskningen 
bygger på att ta vara på lärares erfarenheter kring samtal i matematik vilket inne-
bär att respondenten behöver få tid att associera och reflektera under intervjutill-
fället. Enligt Kvale (1997) kan inte en sådan intervju bestå av ett korsförhör utan 
bör istället följa terapeutens förmåga att bevilja pauser och på så sätt driva inter-
vjun framåt och få uttömmande svar.   
 
Efter intervjun gjordes samtalet om till en skriftlig text. Utskriften transkriberades 
av intervjuaren som också bearbetade texten. För att lättare kunna analysera ma-
terialet eliminerades oväsentligheter utifrån forskningsfrågan och även upprep-
ningar. Tolkningsarbetet innebär att söka efter olika infallsvinklar, återkommande 
mönster, förutsättningar, regelbundenheter, upprepningar och även motsägelser 
för att belysa lärarens erfarenhet av samtal i matematik. För att öka tillförlitlighe-
ten av analysen i det som sagts i intervjun tolkade vi de olika transkriberingarna 
enskilt först innan vi gemensamt tolkade transkriberingen. Våra skiftande tolk-
ningar diskuterades och utifrån detta gjorde vi en gemensam analys. 
 

Etiska aspekter 
 
Det vilar ett stort ansvar på oss som intervjuare att vi bygger upp en bra relation 
med respondenten. Vår förhoppning är att samtalet ska vara i positiv anda efter-
som vi har valt ut dessa lärare utifrån andra lärare eller rektorer som rekommen-
derat dem. Syftet med uppsatsen är att få ta del av hur andra lärare beskriver sina 
samtal i matematik och vi tror att lärare vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi 
är beroende av respondentens ärlighet, rättrådighet, kunskap och erfarenhet. 
Enligt Holme och Solvang (1986) är det svårt att låta bli att påverka både sina 
egna förväntningar och de förväntningar som man tror att omvärlden har. 
 
Vad som också är viktigt att tänka på vid intervjuundersökning är de etiska aspek-
terna. Etiska avgöranden sker inte under ett visst stadium. Enligt Kvale (1997) 
aktualiseras detta under hela forskningsprocessen. Han menar att forskaren också 
måste vara uppmärksam på att det under intervjuundersökningens gång kan upp-
komma känslosamma situationer. Det råder trots allt ett maktförhållande mellan 
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forskaren och respondenten. Som forskare måste man vara medveten om detta 
och anpassa varje intervjusituation till respondenten (Kvale, 1997).  
 
Respondenten måste ge sitt samtycke. Informerat samtycke enligt, Kvale (1997), 
innebär att respondenten måste informeras om undersökningens generella syfte 
och hur undersökningen är upplagd i stora drag. Det innebär att respondenten 
deltar frivilligt i undersökningen och har rätt att dra sig ur. Om respondenten drar 
sig ur undersökningen förstörs detta material. Då kan vi självfallet inte använda 
oss av den informationen. Det kan skapa problem eftersom detta material kan 
vara värdefullt och uteblir då från resultatet. Om så blir fallet kommer det att 
redovisas i resultatdelen. I informerat samtycke ingår också hur mycket informa-
tion som ska ges och när den ska ges. Kvale (1997) menar att ge information om 
en undersökning är en känslig balansgång mellan detaljerad överinformation och 
utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för respondenten.  
 
För att bevara konfidentialiteten kommer vi inte att uppge respondentens namn 
eller skola. Alla uppgifter kommer att antecknas, lagras och avrapporteras så att 
inga enskilda personer kan identifieras av utomstående. Det är endast delar av 
intervjuerna som kommer att skrivas ut i uppsatsen. Dessa ska inte kunna kopp-
las till en bestämd person eller skola. Om det skulle bli aktuellt att publicera in-
formation som kan kännas igen av andra måste respondenten ge sitt samtycke 
(Kvale, 1997). 
 
Som forskare bör man vara medveten om att intervjuns öppenhet kan upplevas 
som intim för respondenten. Den sistnämnde kan då hamna i en situation där 
hon/han utlämnar sig själv och avslöjar saker som hon/han senare kan ångra. Den 
personliga närheten ställer stora krav på forskarens känslighet hur långt den ska 
gå i sina frågor. Forskaren kan också få ta del av känsligt material. Det är viktigt 
att forskaren funderar över hur detta ska hanteras. Känsligt material kan skapa 
rättsliga problem (Kvale, 1997). 

 
Forskarens person är avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de etiska 
avgörandenas kvalitet i forskningsprojektet. (Kvale, 1997, s. 111) 

 

Kvale (1997) menar vidare att forskarens roll som intervjuare förstärks under 
själva intervjuandet eftersom det är intervjuaren själv som är det viktigaste in-
strumentet. Det innebär att forskaren måste vara väl medveten om värderingsfrå-
gor, etiska riktlinjer och etiska teorier. Detta kan underlätta i de fall då forskaren 
ställs inför val där etiska och vetenskapliga överväganden står mot varandra.  
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Resultat 
 

Syftet med följande studie är att ta reda på hur lärare beskriver hur de samtalar 
kring matematik i undervisningen. Ett vidare syfte är att studera vilka faktorer 
som påverkar samtalet. Frågeställningarna har genom analysen resulterat i att vi 
har definierat in lärarna i tre kategorier av samtalstyper. Analysen har också resul-
terat i att vi har upptäckt några påverkansfaktorer som är avgörande för samtalet 
kring matematik. Vi har valt att beskriva de olika samtalen utifrån de faktorer som 
påverkar och ligger till grund för samtalen i undervisningen. Resultatet har visat 
att samtalstyperna kan delas in i tre olika kategorier. Kategori ett är samtal mellan 
lärare och elev, kategori två är samtal mellan lärare och elevgrupp och kategori tre 
är samtal mellan elev och elev. Läraren använder sig av de olika kategorierna 
beroende på samtalets syfte. Lärarens och elevens/elevernas roll i samtalen dem 
emellan ser också olika ut beroende på om det är en eller flera samtalspartner. 
 
Inledningsvis presenterar vi de olika samtalstyper som lärarna beskriver i inter-
vjuerna och vad som är kännetecknande för dessa samtal. Samtalen har också 
olika syften beroende på samtalstyp. Därefter kommer vi att presentera de på-
verkansfaktorer som ligger till grund för samtalen. Genom vår analys har vi fun-
nit att de olika faktorer som ligger till grund för att samtalet ska äga rum är lära-
rens roll och attityd, det matematiska språket, tiden, typ av frågor, lärandemiljön 
och arbetssätt. I denna studie innebär lärandemiljön att lärandet sker i de aktivi-
teter som eleven befinner sig i. Det kan bl a vara i eller utanför klassrummet, i 
matsalen, på rasten eller på idrotten.  

 

I vår undersökning hade vi tänkt intervjua åtta lärare. Efter sex intervjuer upp-
nådde vi en mättnad. Utgångspunkten var att intervjua lärare som är intresserade 
av matematik och som anser att samtalet är viktigt. Det medvetet positiva urvalet 
gjorde vi för att vi ville veta hur lärare beskriver sina samtal. Därför var det för 
studiens vidkommande, med utgångspunkt i syftet, inte intressant att intervjua 
andra lärare än de som menar att samtalet i matematikundervisningen är viktig. 
En av intervjuerna skilde sig signifikant från övriga. Denne lärare är intresserad av 
matematik men använder sig inte av samtalet i sin undervisning.  Detta material 
finner vi dock intressant och det kommer att behandlas under påverkansfaktorer. 
Vi namnger denna respondent L6. 
 
I resultatet presenterar vi våra tolkningar av respondenternas utsagor och exemp-
lifierar dessa med hjälp av citat. Varje citat inleds med ett L och siffra. För att 
skydda respondentens anonymitet har vi namngivit dem L1, L2, L3, L4, L5, L6. 
Paus markeras … och bortlämnande av ord eller meningar markeras […]. Efter 
intervjuerna har vi transkriberat texterna. De har behandlats med viss språklig 
justering som utelämnande av upprepningar och odefinierbara ljud.  
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De olika samtalskategorierna 
 
Nedan kommer vi att presentera de olika samtalskategorierna. I vissa fall beskri-
ver lärarna olika samtalstyper i stället för att beskriva hur de samtalar. I avsnittet, 
samtalet mellan lärare och elev beskriver lärarna mer hur de samtalar. Lärarna 
var mycket vältaliga och hade lätt för att beskriva vad de gör och varför men svå-
rare att beskriva hur. Flera lärare uttryckte att detta har jag på känn. Under studi-
en har inga större tekniska missöden förekommit förutom vid ett tillfälle då band-
spelaren inte fungerade. Emellertid antecknade vi under samtalet och vi bedöm-
de att en relativt god återgivning kunde göras varför vi har valt att använda dessa 
anteckningar i våra beskrivningar. Med anledning av detta citeras inte läraren.  
 
Samtalet mellan lärare och elev 
 
I samtalet mellan lärare och elev skiljer sig rollerna åt dem emellan. Lärarens 
syfte är att få kunskap om elevens förförståelse, få eleven att använda matematiska 
ord och begrepp, hjälpa eleven att gå vidare att utveckla sitt tänkande och lärande. 
Elevens roll blir att förklara och redogöra för hur hon/han har tänkt. 
 
Lärarens roll i samtalet är att stötta och utveckla eleven i sitt tänkande. Detta gör 
läraren genom att ställa följdfrågor. Dessa frågor kan vara i början av samtalet om 
eleven behöver hjälp att komma igång. Är eleven själv i detta kritiska läge är det 
lätt att eleven tappar självförtroendet för sitt matematiska kunnande. Det är där 
lärarens roll blir betydelsefull för att eleven ska kunna gå vidare med uppgiften 
som i exemplet nedan. 

 

L4: [...] Vad är det du vet? Hur mycket har du fått veta om uppgiften nu? Få dom 
att tänka till om det och sen vad är det du ska ta reda på och sen hur ska du då göra 
det? 

 

Eleven förklarar utifrån lärarens frågor hur hon/han har gått till väga med ett ma-
tematiskt problem och redogör för hur hon/han tänker till läraren. Läraren ställer 
öppna frågor för att utveckla elevens strategier och stötta eleven att tänka i led. 
Det är när eleven inte kan gå vidare med uppgiften och behöver hjälp med att 
hitta kärnans problem som lärarens frågeställning kan vara betydelsefull för ele-
ven. Läraren förhåller sig ganska passiv i samtalet genom att lyssna på eleven och 
ibland säger läraren ett litet ord som kan vara förlösande för eleven att gå vidare: 

 
L3: Det kan vara bara en liten sak som gör att det löser sig. Det kan vara att jag läser 
av ett ord så har dom förstått och kan gå vidare. 

 
Ett liknande exempel kan vara: 
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L2: Det som är viktigt när man pratar med barnen enskilt är att man ska lyssna på 
vad de säger. Lyssna färdigt på vad de har att säga. Många gånger är man stressad. 

 
Ibland har eleven fastnat och har svårt att gå vidare. För att hjälpa eleven att gå 
vidare i sitt tänkande kan läraren använda sig av elevens tidigare erfarenheter och 
strategier som hjälp för att lösa problemet. Läraren har god kunskap om eleven 
och kan genom samtalet stötta eleven när hon/han har fastnat i sin tanke: 

 
L4: Jag säger ofta också om du inte kan skriva det, rita en bild och visa och förklara 
på det sättet. 

 
I samtalet utgår läraren från elevens olika behov och förutsättningar. Läraren 
tolkar elevens beskrivningar i samtalet och samtalet ger läraren kunskap om hur 
eleven resonerar kring ett problem. Lärare upplever samtalet som en bekräftelse 
eller diagnos på vad eleven har förstått:  

 
L3: Jag är lyhörd för barnens tankar, att jag tolkar deras tankar i samtalet. Jag kän-
ner ju att man får en kunskap om vilken nivå dom är i sin matematikutveckling när 
du hör hur dom resonerar kring ett problem. 

 
Tillsammans med den elev som har kommit längre i sin matematiska utveckling 
har läraren ett mer resonerande samtal. Läraren ställer öppna frågor. En elev 
med ett väl utvecklat matematiskt språk har ofta en strategi och det räcker med 
att läraren ger en kort vägledning för att utmana eleven att dra nytta av sina tidi-
gare kunskaper. Eleven lämnas för att få tänka och finner ofta en lösning:  

 
L4: [...] resonera med dom och dra nytta av det till liknande uppgifter. [...] man kan 
koppla in fler sammanhang. Att dom kan tänka tillbaka och dra nytta av andra sa-
ker runt om. 

 
Den elev som inte har kommit så långt i sin matematiska utveckling samtalar 
läraren längre med och stannar vid den eleven för att hjälpa dem med att sätta 
ord på deras egna tankegångar och på vad de gör: 

 

L4: [...] sen har dom ofta svårt att sätta ord på liksom. Dom har många tankegångar 
i huvet. Jag tycker det är vanligt att få svaret – Jag tänkte det i huvet. [...] och då får 
man nästan be dem skriva ner. Först tänkte jag det, sen tänkte jag nästa steg. Och 
ibland klarar de inte det heller... utan man får ju hjälpa dem att skriva. Dom pratar 
och så skriver jag ner åt dom. 

 
Även hos den elev som inte har en egen strategi stannar läraren kvar längre vid 
för att lyssna på hur hon/han resonerar och ställer följdfrågor utifrån tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Det är inte någon skillnad i typen av frågor som 
läraren ställer till olika elever utan det är tiden som läraren ägnar åt eleven som 
skiljer. En del behöver mer tid: 
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L3: Det finns de elever som bara kan jobba med en liten grej åt gången. Det måste 
vara tydligt styrt och kontrollerat och ta lite åt gången. Hos någon annan kan du ta 
ett större perspektiv hos den som har kommit längre i sina tankegångar. 

 
Alla elever behöver utmaning av läraren men på olika sätt. För att eleven ska 
kunna utmanas måste eleven känna att det finns tid för detta. Det är läraren som 
äger och förfogar över tiden. Det är viktigt att läraren ger eleven tid att tänka. 
Samtalet kan också bestå av tystnad. Elevens tystnad behöver inte bero på att 
eleven inte har förstått utan att eleven är inne i sin tankeprocess. Pratar läraren 
för mycket kan den störa elevens tankar: 

 
L3: Du måste känna den eleven så att du vet när du ska sluta. Hade du fortsatt med 
den eleven hade du pratat sönder den tanken som du kanske har sått och kanske 
bekräftat också. Det är en känsla man får så småningom. Samtalet är lika viktigt för 
båda. 

 
Samtalet mellan lärare och elevgrupp 
 
I samtalet mellan lärare och elevgrupp ser vi att lärarens roll är olik i jämförelse 
med samtalet lärare och elev. Lärarens roll i detta samtal är att vara mer passiv. 
Syftet med detta samtal är att eleverna ska använda det vardagliga och matematis-
ka språket, få utbyte och lära sig av varandra. Analys av resultatet visar att i samta-
let mellan lärare och elevgrupp kommer det matematiska språket in naturligt. När 
lärandet ingår i en kontext fångar läraren upp elevernas egna reflektioner och 
erfarenheter och kopplar vardagsspråket till det matematiska språket.  
  
Läraren kan också följa elevernas tankeprocess och matematiska utveckling i 
samtalet. Detta gör läraren genom att vara passiv och att lyssna: 

  
L2: [...] Man måste lämna mycket av samtalet till barnen också. 

 
Elevens roll är att beskriva, jämföra, berätta, redovisa, diskutera, presentera och 
förklara. För att få igång samtal använder sig läraren av olika metoder. Lärare har 
ofta genomgångar av ett nytt arbetsmoment med flera elever. Redovisningar och 
genomgångar kan vara ett sätt att få eleverna att börja samtala: 

 
L4: [...] nån får redovisa hur dom har löst ett problem och se att man försöker att 
man tar flera som får berätta hur dom har löst samma problem för att få dom att se. 
[...] och att dom kan lära sig av varandra där att även det här sättet fungerar och 
kanske upptäcka smartare metoder av sina klasskompisar: 

 
Eleverna får olika uppdrag eller frågor att lösa av läraren. Med hjälp av frågorna 
lockas eleverna att samtala med varandra: 

 
L3: [...] En frågeställning på ett kort, sen får man tre stycken ledtrådar till det här i 
din grupp. Då måste du ju diskutera och hjälpas åt. Hur löser vi det här? 
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Samtal kan uppstå vid någon spontan frågeställning från en elev. Läraren fångar 
frågeställningen för att kunna inleda ett samtal i gruppen. I detta samtal lär sig 
eleverna att deras tankegångar är betydelsefulla. Samtalet kommer inte av sig 
själv och eleverna måste lära sig att samtala på olika sätt:  

 
L5: […] och dom som kommer spontant. Dom här tycker jag är bland dom viktigas-
te att samtala om. Dom brukar jag knipa åt fort […] för att visa att det uppskattas. 

 
Det är lärarens attityd som styr att det blir olika former av samtal. Läraren måste 
ha en tillåtande attityd. Det är inte alltid det rätta svaret som är det viktiga utan det 
är processen att lära sig att samtala och lära sig hur ett samtal är uppbyggt. Ett 
samtal är inte bara att prata utan att kunna lyssna på andra, att förstå hur andra 
tänker och att kunna utveckla sin egen tankegång. För att eleverna ska våga ut-
trycka sig måste de känna sig trygga: 

 
L5: … alltså det sitter så djupt i dom det här att dom vill säga rätt saker och därför är 
dom tysta tror jag. Så att det är som om man måste hålla på med det här hela tiden 
så att dom lär sig själva samtalet. 

 
Eleverna måste få tid till att lyssna för att förstå och acceptera andras tankegångar. 
Läraren styr och fördelar tiden och ser till att samtalen blir av. Här måstet läraren 
skapa ett förtroende där eleverna känner att de kan lyssna på varandra och delge 
varandra sina erfarenheter. Vissa elever kan ta stort tidsutrymme och andra elever 
ges då inte möjlighet att samtala. Lärarens roll blir att ge alla utrymme och tid att 
samtala. Denna lärare menar att det matematiska samtalet är ett sätt att samtala 
för att förstå varandra:   

 
L5: […] det finns olika sätt att lösa ett problem. Om jag gör på det här sättet så kan-
ske nästa gör på ett annat sätt och det sättet kan va precis lika bra som mitt men att 
man lär sig att man kan sätta sig in i hur en annan människa tänker, tycker jag är 
bland det viktigaste i matte för det speglar sig ju i hela samhället sen. 

 
En annan lärare menar att vissa elever tar för sig i samtalet medan andra är mer 
avvaktande. En del elever är osäkra på det matematiska språket och har därför 
svårare att förklara hur de tänker och att förstå hur andra tänker. De elever som 
har ett matematiskt språk kan därför uttrycka sig snabbare i en diskussion. Lära-
ren förfogar över tiden och har därför ett ansvara att fördela den så att varje elev 
ges tillfälle till att samtala: 

 
L2: Där måste den vuxne finnas och fördela det hela av hur mycket man ska prata. 
Likadant om dom som är pratsamma. Man måste kunna säga till dom att du kan 
inte prata nu. Det finns orsaker till det. Annars är det så lätt att säga att här i skolan 
pratar vi inte rätt ut. Om du pratar rakt ut så kan inte Kalle eller Olle nå målen för 
han hinner inte säga någonting och du vet ju vad som ingår i målen. Barnen ska ju 
veta hela tiden vad är målen och i det ingår ju att kunna uttrycka sig och reflektera. 
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Lärarens förhållningssätt till matematik och lärandemiljön är avgörande för att 
samtal äger rum och hur samtalet utvecklas. Läraren visar med sitt kroppsspråk 
och engagemang att ämnet är viktigt:  

 
L2: […] de känner ju vibbarna att det här är något som fröken tycker är viktigt. 
Tycker jag att det är viktigt så är det viktigt. Då blir det bra samtal. 

 
För att göra eleverna bekväma med att samtala kan de få arbeta med ett problem 
i mindre grupp först och därefter redovisa i helklass. De kan även ha fått en 
uppgift i läxa. Då får eleven tid till att sätta ord på hur de tänker och lär. I samta-
let lär sig eleverna av varandra: 

 
L4: [...] haft dom som läxa [...] då har dom ju kunnat sitta väldigt olika lång tid 
hemma med det så. Men sen att gå igenom tycker dom oftast är ganska roligt att be-
rätta lösningar för varandra. 

 
Läraren upplever att i en större grupp kan några elever ha svårare att samtala. 
För att få med eleverna i samtalet bör läraren utgå från erfarenheter bland annat 
från vardagen och hitta samtalsämnen som de känner igen. Eleven behöver få ett 
direkt tilltal för att känna sig delaktig i samtalet: 

 
L4: Dom behöver ju nästan tilltal med sitt namn då. 

 
Läraren ser till att det råder arbetsro. Det är en svår balansgång för eleverna med 
sitt individuella arbete att ibland kunna vara tyst och ibland att kunna prata för att 
lösa uppgiften tillsammans med någon annan. En del elever vill ibland ha det 
väldigt tyst och en del elever vill samtala oftare. Det här kan bli ett dilemma. Det 
utrymmet får eleverna genom att välja olika rum beroende på aktivitet. Det är 
genom att samtala eller att tänka högt som eleverna har möjlighet att utveckla sin 
matematiska förmåga:    

 
L2: Just att man vänjer dom vid att ska vi jobba med det här. Då måste vi faktiskt 
prata med varandra. Jag måste ställa frågor till er och ni måste ställa frågor till mig 
och så kan vi ställa frågor till kompisar för att lösa dom här uppgifterna. 

 
Ett annat exempel är: 

 
L4: … en del vill ha tyst så dom har arbetsro. Att man ibland dämpar ner pratet där. 
Man hör dom prata i klassrummet, man tystar ner dom. Fast egentligen om man 
lyssnar noga så är det matematik dom sitter och pratar och så är det en som säger -
Jag kan inte tänka, jag vill ha det tyst omkring mig. Det gör att man tar bort samtalen 
ibland faktiskt. 
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Lärarna menar dock att samtalet är viktigt. Genom samtalet lär sig eleverna av 
varandra som läraren nedan uttrycker: 

 
L3: […] Är det någonstans man måste prata så är det inom matematiken för barn 
kan ju inte själva få reda på saker och ting, utan du som pedagog måste delge dom, 
bolla med dom. 

 
Samtalet mellan elev och elev 
 
I samtalet mellan elev och elev är läraren inte delaktig. Likväl är lärarens roll 
viktig för att ge eleven utmaningar och förutsättningar för att samtalet ska äga rum 
dem emellan. Förutsättningarna för detta samtal är att eleverna får göra något 
meningsfullt. Syftet är att eleverna ska lära av varandra, använda språket i en rele-
vant situation och i ett sammanhang. Elevens roll blir att ta ansvar och att använda 
sig av sin egen omvärld för att kunna förstå situationen och sedan kunna lösa 
problemet. I denna situation måste eleverna kunna förklara för andra med egna 
ord. Det matematiska språket används på ett naturligt sätt:  

 
L2: Man måste utveckla ett språk. Det gör man ju genom att använda språket. 

 
Läraren ger eleverna möjlighet och utmaningen att själva ta ansvar över situatio-
nen. Elevens roll blir då att äga problemet och situationen. För att motivera ele-
verna att samtala krävs att läraren finner någonting som eleverna ska komma 
överens om eller att enas kring:  

  
L5: Dom skulle enas om vilka tolv dom skulle ta och vilka deras bästa tv- program 
var [...] och då fick dom ju börja enas om. Ska vi ta Kalle? Då fick dom börja 
plocka ut och jämföra vad dom hade på sina papper. Just såna här diskussioner 
kom igång riktigt bra när dom skulle sortera. 

 
När eleverna är aktiva i hela processen och när problemet utgår från deras egen 
vardag leder detta till att de har lättare att nå målet med uppgiften:  

 
L5: Dom gjorde ju på olika sätt och dom gjorde det här helt själva och dom kom 
fram till en strategi [...] så skulle dom göra detta till ett stapeldiagram och det gjorde 
dom jättelätt. 
 

Läraren anser att samtalet mellan elev och elev är viktig för att alla ska bli delak-
tiga: 

 
L5: [...] dom diskuterar två och två just att dom ska bli aktiva. Att dom inte  
ska kunna åka med i den här gråa massan. 
 

 
 
 
 

   100 



Ett annat exempel: 
 

L4: [...] jag brukar säga till eleverna att när dom kan förklara så att någon annan för-
står då har dom förstått bra själva också. [...] jag har sagt att dom gärna kan få hjälpa 
varandra, inte bara säga ett svar till nån. Då har dom ingen nytta av det men om 
man kan förklara så att nån annan förstår då har man ju bra förståelse själv. 

 
Lärarens roll är att ge eleverna förutsättningar till samtal. En förutsättning som är 
avgörande är att det finns tid:  

 
L2: Däremot måste jag skapa både tiden och möjligheterna för samtal och att ele-
verna samtalar med varandra. Det samtalet är nog så viktigt. 

 
I samtalet elev och elev måste läraren skapa förutsättningar för en tillåtande 
lärandemiljö. Många elever anser att hjälpa varandra är fusk. Framförallt är detta 
tydligt i det individuella arbetet i läroboken:  

 
L2: Sitter man med en bok är det fusk. Här jobbar dom med olika grejer och måste 
ha en möjlighet att fråga en kompis. 

 
Lärarens roll blir att visa eleverna vikten av att samtala. Att hjälpa en annan elev 
är inte fusk. I samtalet elev och elev föds nya tankar. Elevens roll blir att kunna 
förklara och att även kunna lyssna på någon annan elevs förklaring. 
 

Påverkansfaktorer 
 
Efter analysen upptäckte vi, som tidigare nämnts, att det är sex faktorer som på-
verkar samtalet. Resultatet visade att det är tre påverkansfaktorer som är mer 
betydelsefulla. Övriga påverkansfaktorer har vi valt att inte redovisa eftersom de 
inte är avgörande för samtalet kring matematik. De mest betydande påverkansfak-
torerna är lärarens roll och attityd, det matematiska språket och tiden. Dessa 
påverkansfaktorer kommer att behandlas nedan. 
 
Lärarens roll och attityd 
 
Vad vi menar med lärarens roll och attityd är lärarens inställning till hur viktigt 
samtalet är för elevernas utveckling och detta påverkar hur samtalen kommer att 
bli. Det är läraren som styr om samtalen överhuvudtaget kommer att äga rum 
oavsett om det är samtal mellan lärare och elev/elevgrupp eller om det är samtal 
mellan elev och elev. Samtalen i en lärandemiljö kommer inte av sig själv och 
eleverna måste socialiseras in i denna process:  

 
L2: När man sitter och diskuterar med barnen måste de förstå varför detta är vik-
tigt. Man måste få in det här att det är viktigt inte bara att berätta vad jag själv har 
tyckt. […] Sen bygger man ju på hela tiden. Så småningom är det viktigt att man ska 
lyssna färdigt på andra.  
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En intressant jämförelse är L6 som säger att inga samtal förekommer. Enligt L6 
är det enbart envägskommunikation mellan lärare och elev/elevgrupp:  

 
L6: Dom vill inte prata tillbaka i samtalet…utan det är envägskommunikation. 

 
L6 menar att eleverna inte är mogna för att samtala och därför förekommer det 
heller inga samtal. L6 väntar på att de ska klara av att samtala: 

 
L6: Det kommer att dröja […] Det kommer inte att gå med hela gruppen […]  kan-
ske om jag har tur så till hösten […] Dom ligger ett år efter i allting. 

 
Eleverna måste socialiseras in i denna process. Detta innebär att L6 är den re-
spondent som särskiljer sig från övriga. Övriga respondenter menar att samtala 
måste man börja med redan från tidig ålder. Där blir lärarens roll väldigt tydlig. 
Det är processen som är avgörande och inte alltid resultatet. För att våga uttrycka 
hur eleverna tänker och inte bara fokusera på det rätta svaret måste läraren skapa 
en positiv attityd i lärandemiljön. Samtalet tar tid och får inte stressas fram:  

 
L5: Jag påpekar väldigt ofta att ingenting är fel […] man måste hålla på med det här 
hela tiden. 

 
Matematik är för många elever att räkna i en individuell lärobok. Det är många 
moment som ska klaras av och risken är stor att det inte blir någon tid över för 
samtal. Detta framträdde tydligt i L6 beskrivningar. L6 arbetade mycket i mate-
matikboken och eleverna tyckte om detta:  

 
L6: Det har inte funkat med annat än att bara jobba i matteboken. […] Det tycker dom är 
kul. Allt som en själv tycker är tråkigt, tycker dom är kul. […] så det är inte alls så negativt 
med matteboken som man skulle kunna tro. 

 
L6 menar att eleverna föredrog arbetet i den individuella läroboken. Vid analys 
av resultatet såg vi att arbetet i läroboken blev överordnat och denna faktor styrde 
över att tid för samtal uteblev i denna elevgrupp.  
 
Lärarens roll i samtalen är ofta att vara passiv och att iaktta. Är det läraren som 
samtalar mest så uteblir elevernas egna frågeställningar, ord och begrepp. Istället 
intar läraren en reflekterande roll för att få kunskap om elevens matematiska 
utveckling. Hur de tänker, vad de har för erfarenheter och hur deras omvärld ser 
ut för att sedan kunna hjälpa eleven när det uppstår problem: 

 
L3: Jag kanske lämnar dom och sen kommer tillbaka. Har dom löst det? Har dom 
inte det hjälper jag dom att nysta lite och tillsammans resonerar vi fram till en lös-
ning. Jag ger dom inga färdiga lösningar. Det är jag väldigt långsam med. Lyssna in 
och iaktta. 
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I samtal med flera elever är det lätt att det bara är några få som yttrar sig. Läraren 
måste styra samtalen och fördela talutrymmet mellan de olika eleverna. Lärarens 
roll är att skapa en trygg lärandemiljö där allas tankar är lika viktiga. 

 
Det matematiska språket 
 
När lärandet ingår i en kontext får eleverna större förståelse och blir mer motive-
rade att använda sitt eget språk. Lärarens roll blir att utveckla detta konkreta 
språk till ett abstrakt matematiskt språk:  

  
L4: Innan kan det va att man använder ett annat ord att man tidigare har använt ett 
språk ett ord som dom inte har förstått och så hitta ett annat ord som finns som en 
innebörd för dom, att dom förstår det. 

 
Det är viktigt att eleverna förstår och möter nya situationer för att kunna komma 
in på nya tankebanor. Språket utvecklas parallellt med tanken. Varje enskild elev 
måste erövra sin egen kunskap. Nya situationer gör att eleven måste tänka nytt. 
Det eleven säger ska förstås av de andra eleverna. I detta fall är även processen 
lika viktig som ovan nämnt:  

 
L5: Där en del förklarar hur han har gjort uppgiften så förstår en del. Några av dem 
förstår ju inte hur han menade. Då försöker jag alltid att få dom att förklara det på 
nåt annat vis. […] dom som berättar lär dom som har svårt att berätta. 

 
 Ett annat exempel är: 

 
L3: Att man hittar samtalsämnen som barnen känner att man känner sig hemma i.  

 
En lärare uttryckte att det var viktigt att ta vara på elevernas frågor om matema-
tiska ord och begrepp. De samtalade ofta om matematiska ord och begrepp. I 
undervisningen tog de till sig dessa och använde dem efter hand. Detta gör att 
eleven vågar fråga om något hon/han inte förstår och samtidigt lära sig nytt:  

 
L5: Ja det är mycket dom här större än, lika med, exakt. […] mindre än, större än 
dom sitter. […] För ett tag sen kom vi in på åtminstone, vad det var, om man kunde 
använda det i matten och så var det några som tyckte att man kunde det. Så vi kom 
fram till att åtminstone var ett matteord. […] Dom frågar väldigt ofta, vad betyder 
det? […] Och då tar vi det ordet. 

 
En lärare påpekade hur viktigt det är att eleven lär sig att använda rätt ord. Be-
greppen kan röra till det väldigt mycket för eleven själv och för övriga elever. Om 
inte eleven har ett tydligt språk när hon/han ska förklara förstår inte de andra 
eleverna: 
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L4: … ja dels är det ju olika alltså vilka ord dom använder. Om dom har ett vardag-
ligt språk eller om dom har matematiska ord. Där är det ganska stor skillnad i vad 
dom använder för ord. […] där är det så viktigt i samtalet vilka ord man använder. 
Att dom har alla begrepp. Om man säger hälften så lite eller hälften så mycket, allt-
så det kan röra till det så mycket. För oss som kan hälften så spelar det ingen roll 
med hälften så lite och hälften så mycket. Använder man ordet mycket så ska det ju 
bli mer, fast det är hälften. 

 
Genom att samtala lär sig eleven att använda ett matematiskt språk. Samtalet blir 
en naturlig del i undervisningen. L6 använder sig av envägskommunikation, som 
vi tidigare nämnt, eftersom det är svårt att samtala i denna grupp. Om samtalen 
uteblir kan detta bidra till att eleverna får svårare att erövra ett matematiskt språk 
och koppla detta parallellt till sitt matematiska tänkande. 

 
Tiden  
 
Läraren förfogar över undervisningstiden i matematikundervisningen och skapar 
förutsättningar för att samtal äger rum. Samtalet elev och elev styr läraren också 
över eftersom läraren ger förutsättningar och tid för att samtalet ska äga rum. 
Läraren har målet för uppgiften helt klar men lämnar eleverna att lösa uppgiften. 
Enligt vår analys såg vi att det intressanta var, när eleverna fick en uppgift som för 
dem var relevant och meningsfull, löste de denna uppgift enkelt. Eleverna var 
med i hela processen och ägde både situationen och problemet. Läraren styrde 
inte hur arbetet skulle genomföras. I denna situation utmanades eleverna att an-
svara för att nå sitt mål. Det språkliga samspelet utvecklade nya tankegångar hos 
dem. Genom att jämföra och sortera enades de. När de hade enats löste de pro-
blemet mycket enkelt. Hade läraren inte gett eleverna dessa förutsättningar utan 
styrt denna uppgift hade eleverna inte nått detta resultat. Nu var det eleverna som 
ägde situationen och problemet och kunde känna sig stolta över resultatet efter-
som de hade helheten: 

 
L5: Just det här i början gick jättebra för att få igång ett samtal och det är mitt mål. 
Alltså slutprodukten spelar ingen roll utan bara det här samtalet så att det blir av i 
uppgiften och det blev det faktiskt där. 

 
Som vi tidigare nämnt är lärarens roll och attityd avgörande för att samtal äger 
rum. Detta gäller även tiden i alla former av samtal. Läraren skapar tiden. Samta-
let kan inte stressas fram. Det måste få ta tid. Alla elever är inte vana att samtala 
och måste socialiseras in i denna process: 

 
L5: Just med samtalet om man säger det matematiska samtalet. Tycker jag att dom 
har blivit bättre. Dom har blivit mer medvetna om att nu ska jag säga nånting. Nu 
ska jag ta till mig detta. Innan kände jag att dom […] väntade på att jag skulle kom-
ma till grejen. Det var inte det dom väntade sig att jag skulle göra. […] några satt och 
väntade. När börjar matten? […] dom var inte aktiva. Men nu har dom förstått att 
det här är matten. 
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Ibland kan läraren uppleva tiden som en bristvara. Läraren vill ägna mer tid åt en 
enskild elev. Då måste läraren skapa tiden. Ett sätt att lösa detta är att läraren går 
undan med den eller de elever som är i behov av samtal. För att kunna lösa detta 
krävs det fler vuxna: 

 
L4: Vi kan vara flera vuxna samtidigt och då kan ju jag gå undan och 
ha tid till det där lite längre samtalet för dom som behöver det. 

 
Ett annat sätt kan vara att skapa tiden i lärandemiljön. I detta åligger det läraren 
att skapa en tillåtande lärandemiljö, där tiden blir en naturlig del: 

 
L2: Att skapa det tidsutrymmet på olika sätt så att man hinner lyssna färdigt. […] 
man hinner gå runt till var och en. Det skapar mycket samtal runt. Vad vill du börja 
jobba med? […] Sen diskuterar vi varför. […] Då har man ju fått tidsutrymmet att en 
i taget hinner man prata med. 

 
Läraren ställer samma typ av frågor men det som är avgörande är tiden som 
varje elev får. Läraren utmanar eleven utifrån elevens förutsättningar. Den elev 
som har kommit längre i sin matematiska utveckling ställer läraren en öppen 
fråga, följdfråga eller något litet ord som gör att denne kan gå vidare med sin 
uppgift. Eleven utmanas att lösa problemet. Den elev som inte har kommit så 
långt i sin matematiska utveckling stannar läraren kvar längre vid. Läraren ställer 
samma typ av fråga men för att eleven ska bli trygg finns läraren där för att hjälpa 
eleven att våga tänka och utmana sig själv:  

 
L5: Jag ger dom i alla fall tiden sen kanske jag går snabbare till några. […] sen kan 
jag lämna dom, medan några […] så kanske jag stannar […] det är skillnaden. 

 
L6 anser sig inte ha tid att samtala med eleverna. Det finns inte tidsutrymme för 
detta eftersom L6 anser sig ensam.  

 
L6: Inte så att jag kan ta ut dom och sitta enskilt med dom. Det har man inte haft 
möjligheter till. 

 
Eleverna påverkas även av denna faktor och samtal uteblir. Uteblir samtal kan 
det även i detta fall bidra till att eleverna får svårare att tillägna sig det matematis-
ka språket. 
 

Resultatdiskussion 
 
Med utgångspunkt i de kategorier om samtal och påverkansfaktorer som tidigare 
presenterats kommer vi nedan att diskutera vårt resultat. 
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Lärarnas beskrivningar av samtalen 
 
Samtalen kan se väldigt olika ut beroende på syfte, vilka som samtalar och antal 
samtalspartner som finns med i samtalet. Likväl är alla samtal är lika viktiga. Lä-
rarna föredrar inte någon samtalsform framför någon annan. Varje samtalsform 
har sitt eget syfte. Lärarna har målen klara för sig innan samtalet sker. Beroende 
på att vi har ett positivt urval och intervjuat de lärare som använder samtal i sin 
matematikundervisning har detta resultat uppkommit. Att kunna överföra en 
erfarenhet från en situation till en annan och göra generella slutsatser genom sam-
talet är svårt. Eleven behöver utmanas i olika situationer och få erfarenhet på 
många olika sätt. Både genom att erfara själv men också genom att lyssna på 
andra. Under analysen kunde vi identifiera tre olika kategorier som beskriver 
lärarnas olika samtalsformer som de har tillsammans med eleverna i en lärande-
miljö. Kategorierna består av samtal mellan lärare och elev, lärare och elevgrupp 
samt elev och elev.  
 
En typ av samtal som lärarna beskriver är mötet mellan lärare och elev. Syftet 
med detta samtal är att läraren ska kunna diagnostisera var eleven är i sin mate-
matiska utveckling och få insikt i elevens förförståelse. Läraren får större förståel-
se för hur eleven resonerar och kan utifrån det hjälpa eleven att gå vidare. Samta-
let får karaktären av att läraren ställer öppna frågor och eleven svarar. Lärarens 
roll är att få eleven att använda det matematiska språket och att få eleven att kän-
na tillit till sin matematiska utveckling. 
 
En annan typ av samtal som lärarna beskriver är mellan lärare och elevgrupp. 
Denna form av samtal kan uppstå när läraren har genomgång av något matema-
tiskt moment eller begrepp tillsammans med en grupp av elever. Eleverna får 
sedan uppgifter av läraren att lösa i grupp. Syftet med samtalet lärare och elev-
grupp är att låta eleverna samtala, använda det matematiska språket och utveckla 
nya tankar och strategier med hjälp av läraren och/eller av andra elever. Denna 
uppgift leder till samtal och diskussion eleverna emellan. När problemet är löst är 
det lärarens roll att få eleverna att berätta och förklara sina lösningar för övriga i 
gruppen. Ibland kan det vara samma problem som eleverna har fått och då disku-
terar gruppen skillnaderna i olika lösningar och strategier. Lärarens roll blir till-
sammans med eleverna att använda matematiska ord som beskriver vad de gjort 
och försöka göra generella slutsatser genom diskussionerna. Dessa samtal är mer 
av förklarande, berättande och redovisande form.  
 
Det tredje sättet är när elev och elev samtalar. Syftet med detta samtal är att an-
vända det matematiska språket och låta eleverna äga problemet. Lärarens roll blir 
att hitta uppgifter som eleverna känner igen från sin vardag och berör. I denna typ 
av samtal lämnar läraren eleverna att själva hitta egna lösningar på problemet. 
Något förvånande var då några respondenter berättade om elevernas kommenta-
rer där eleverna uttryckte att det var enkelt att lösa uppgiften. Processen kring hur 
de löste problemet var lång och tidsödande med många saker att enas kring och 
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komma överens om. Att enas och att komma överens var nyckeln till att samtalet 
kom igång och eleverna var motiverade att fortsätta trots motgångar. När sedan 
resultatet skulle ritas eller redovisas var det inga svårigheter eftersom alla visste 
hur de hade gått till väga och förstod processen. Sammanhanget och att eleverna 
fick gå igenom hela processen själva gjorde att uppgiften, som är ganska svår, 
uppfattades som enkel. 
 
Eftersom vi har gjort ett positivt urval och intervjuat lärare som använder samtal i 
sin matematikundervisning har föreliggande resultat uppkommit. Hade vi inter-
vjuat eleverna kanske svaret hade blivit annorlunda. Många elever föredrar att 
arbeta i den individuella läroboken. Hade eleverna varit ansvariga för sitt eget 
arbetssätt och lärande hade det kanske inte blivit några samtal. Ahlberg (2000) 
menar att för många elever är kriteriet att man är duktig i matematik efter antalet 
räknade sidor i läroboken. 
 

Faktorer som påverkar samtalen 
 
Det framkom i undersökningen att respondenterna tyckte att det är flera saker 
som påverkar samtalet. Även här kunde vi identifiera tre påverkansfaktorer som 
var betydelsefulla för samtal kring matematik. Resultatet visade att de tre faktorer 
som var mest betydelsefulla för läraren är lärarens roll och attityd, det matematis-
ka språket och tiden.  
 
Lärarens roll och attityd 
 
För att eleverna ska våga uttrycka hur de tänker och inte bara fokusera på det 
rätta svaret måste läraren skapa en positiv attityd i lärandemiljön. Samtalet måste 
få ta tid och går inte att forcera fram. Matematik är för många elever att räkna i en 
individuell lärobok. Det är många moment som ska klaras av och risken är stor 
att det inte blir någon tid över för samtal. Detta såg vi tydligt hos lärare 6. Denna 
lärare arbetade mycket i läroboken i matematikundervisningen. Enligt responden-
terna tyckte eleverna om detta arbetssätt och undervisning. Det förekom endast 
envägskommunikation och tid för dialog uteblev.  
 
När läraren utgår från en lärandemiljö med sammanhang och tar vara på elever-
nas egna erfarenheter går det inte att förutsäga hur undervisningen kommer att bli 
eller vad den kommer att leda till. Resultatet visar att lärare vill att elevernas frå-
gor och intressen ska uppmärksammas för att motivera och skapa tillit kring ele-
vernas matematiska utveckling. Skillnaden mellan att arbeta med en lärobok eller 
att använda sig av problem i en kontext baserad på elevernas förförståelse är att 
ett moment i taget hanteras i läroboken och i det senare behandlas flera olika 
moment samtidigt. De fyra räknesätten kan förekomma parallellt och inte som i 
läroboken där de behandlar ett moment i taget. Detta gör att läraren måste vara 
väl förberedd för att kunna förutse olika situationer. Ahlberg (2000) använder 
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begreppet den reflekterande läraren. Det innebär att läraren i efterhand funderar 
över vad som hände och har det som utgångspunkt för sin fortsatta planering. 
Samtidigt som det är viktigt att ta vara på elevernas frågeställningar ställer det höga 
krav på läraren att vara förberedd på att kunna fatta många beslut under kort tid. 
Eleverna ska känna att det de säger är lika viktigt som det läraren säger.  
 
Respondenterna menar att deras inställning till ämnet är avgörande. Lärare 2 
menar: ”Fröken tycker det är roligt och de känner vibbarna.” Ahlberg (2000) 
menar att lärarens inställning till matematiken påverkar eleverna. Läraren ska 
vara medveten om de kollektiva bilder som finns och som påverkar matematik-
undervisningen. 
 
Respondenterna har prövat olika gruppsammansättningar men har inte hittat 
några optimala grupper. Däremot tycker de att eleverna ska få samtala och arbeta 
i mindre grupper. En anledning är att eleverna ska utmanas att tänka och att inte 
bara följa de andras tankar. Läraren bör skapa tillit hos varje elev. För att åstad-
komma detta såg vi att samtalet mellan elev och elev var det mest effektfulla sättet 
att få eleverna att uttrycka sig och få tillit till sig själva när de har varit med om 
hela processen. Lärarens roll är betydelsefull för att eleverna ska sätta ord på vad 
de upptäckt och vad de har gjort. 
 
Det matematiska språket 
 
En viktig erfarenhet från studien är att lärarna beskriver att samtalen kring mate-
matik inte kommer av sig själv. Eleverna måste tidigt samtala och sätta ord på vad 
de gör och bli mer språkligt medvetna parallellt med sitt lärande. Läraren använ-
der sig av elevernas egna erfarenheter och vardagsnära situationer för att motivera 
eleverna. Ibland har eleverna egna frågor och de är viktiga att bygga på och gå 
vidare med. Det ger lust att lära och ger en förförståelse för sammanhanget. I 
samarbete med andra elever använder eleverna sitt språk och måste diskutera och 
argumentera med varandra. Är det någon elev som inte förstår utmanas eleverna 
att hitta andra lösningar för att bättre kunna förklara. Läraren samlar eleverna i en 
större grupp för att koppla det konkreta språket till det abstrakta och hitta gemen-
samma ord och förståelse. Löwing (2006) menar att läraren inte enbart ska an-
vända vardagsspråket, då hindras eleven i att utveckla sitt kunnande. Det matema-
tiska språket ska successivt utvecklas för att kunna hantera och kommunicera 
formell matematik.  
 
Utifrån resultatet kunde vi se att lärarna upplever att en del elever har lätt att ut-
trycka sig med matematiska begrepp och kan förklara hur de tänker. Andra ele-
ver som inte har ett lika väl utvecklat matematiskt språk vågar inte uttrycka sig, de 
är tysta och får svårt att förklara både för läraren och för andra. För att hjälpa 
eleverna att utveckla det matematiska språket använde respondenterna sig av 
olika situationer, material och arbetssätt. I ett varierat undervisningssätt i olika 
miljöer kan matematiken upplevas som underordnad och eleven kan hitta andra 
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infallsvinklar till att våga uttrycka sig och därmed använda det matematiska språ-
ket.   
 
Samtalet gör det möjligt att ta del av andras erfarenheter och med hjälp av lärare 
och elever gemensamt föra in det matematiska språket och matematiska teorier. 
Enligt Säljö (2000) är det i momentet där reflektioner och analys sker som också 
förståelsen uppstår. Vi kan också dra paralleller till Vygotskijs utvecklingszon. 
Enligt Dale (1998) menar Vygotskij att med stöd av läraren utmanas eleven att 
lösa svårare uppgifter. Det räcker inte att bara delta aktivt utan det är i lärandet i 
sig som utvecklingen sker. 
 
En del av samtalet och socialiseringen är att kunna lyssna på andra. Detta utveck-
las olika hos eleverna. Respondenterna upplever att många elever har svårt att 
lyssna på andra. Läraren använder sig av olika samtalssituationer och motiverar 
eleverna att man lär av varandra. Schoultz (2000) menar att kunskap finns inte 
bara hos individen utan den finns även mellan individer och utvecklas i samspel 
då människor försöker förstå varandra och den situation hon befinner sig i. 
 
Tiden 
 
En av de påverkansfaktorer som är avgörande för att samtal äger rum är tiden. 
Det är läraren som styr och förfogar över tiden. Läraren måste kunna fördela 
tiden och förklara för de pratsamma eleverna varför de måste lyssna på varandra. 
Eleverna faller annars lätt in i olika roller. Eleverna måste våga ställa frågor och 
kunna förstå vad övriga elever säger. Samtalet måste få ta tid och inte stressas 
fram. Eleverna ska känna sig bekväma i situationen. Eleverna ska inte kunna läsa 
av vad det är för svar läraren vill ha, som Emanuelsson (2001) uttrycker det. I 
detta ligger en balansgång för läraren att ställa rätt frågor och framförallt att lyssna. 
 
Lärarens roll blir extra tydlig i samtalen mellan lärare och elevgrupp där hon/han 
måste fördela samtalet och låta eleverna förstå att ibland måste man vara tyst och 
lyssna färdigt. De som är tysta är inte alltid tysta för att de inte kan utan för att de 
kanske inte får samtalsutrymme eller behöver mer tid för att kunna hitta de rätta 
orden. Den tyste eleven kan ha viktiga synpunkter och reflektioner för övriga i 
gruppen. Denna kunskap kanske annars skulle gå förlorad. 
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Diskussion 
 
Vi har valt att studera hur lärare beskriver att de samtalar kring matematik i sin 
undervisning och att undersöka vilka påverkansfaktorer det finns som bidrar till 
samtalet. I föregående resultatkapitel har vi presenterat att lärarna beskriver tre 
olika samtalstyper kring matematik och vilka faktorer som påverkar dessa samtal. 
Enligt skolverket (2000) ska eleverna lära i samband med andra skolämnen, 
kommunicera med matematikens språk, i olika och meningsfulla situationer. 
Utifrån detta drar vi paralleller till den sociokulturella teorin och upplever att 
mycket av den teori om hur utveckling och lärande sker överensstämmer med 
både skolans styrdokument och vårt sätt att se på undervisningen. Den sociokul-
turella teorin har funnits med både i den litteratur vi tagit del av, beskriver i bak-
grunden och hänvisar till under hela studien.   
 

Reflektioner över studiens genomförande och  
metod 
 
Vid de olika intervjutillfällen med respondenterna kunde det vara svårt som in-
tervjuare att endast hålla sig till vår relativt smala frågeställning. Intervjuaren kan 
vara som en resenär enligt Kvale (1997). Resenären samtalar med olika personer 
under vägen och får höra berättelser som utvecklas och tolkas. Denna liknelse 
överensstämde med oss under intervjutillfället då många intressanta tankar och 
erfarenheter utspelades under intervjutillfället mellan intervjuaren och responden-
ten. De lärare vi valt att intervjua var stolta över sitt yrke och var väl förankrade i 
både skolans styrdokument och sitt val av arbetssätt och förhållningssätt till ele-
verna. Det gemensamma intresset och engagemanget gjorde att det var lätt att 
komma in på andra sidospår än vår forskningsfråga. Flera av dessa sidospår och 
erfarenheter som utvecklades från diskussionerna finns inte med i resultatredo-
visningen eftersom de inte hörde till vår frågeställning. Likväl har de präglat studi-
en som helhet och våra tolkningar av materialet varför några sådana aspekter 
diskuteras i det följande. 
 
Vi har gjort ett positivt urval bland våra respondenter. För att kunna beskriva hur 
lärare samtalar och ta reda på dess påverkansfaktorer var detta ett bra sätt att ta 
vara på lärares erfarenheter kring samtalet i matematik i undervisningen. En re-
spondent hade förhinder men hänvisade till en kollega som är intresserad av 
matematik. Det visade sig vid intervjutillfället att respondenten endast använde sig 
av envägskommunikation. Detta gav oss ett kompletterande material som gjorde 
att vi förstod hur viktig lärarens roll och attityd är. Genom respondenten förstår vi 
skillnaden mellan olika lärares pedagogik och blev stärkta i att vårt urval att inter-
vjua lärare som använder samtalet i sin undervisning. Hade vi inte gjort ett positivt 
urval hade vi inte fått ta del av denna erfarenhet. 
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Etiska ställningstaganden är viktiga i all forskning. Det är viktigt att människor 
som deltar skyddas och att deras utsagor behandlas varsamt. Som tidigare nämnts 
hade vi för avsikt att skriva brev till rektorerna för att informera dem om vår un-
dersökning. Detta gjorde vi också. Ingen av rektorerna besvarade våra brev. Efter 
påstötningar genom e-mail och telefonsamtal upplevde vi situationen svår. Rekto-
rerna hade inte tid att tillmötesgå våra önskemål. Dessa önskemål var att vi ville 
intervjua lärare som är intresserade av matematik och som samtalar kring mate-
matik i sin undervisning samt att de har minst fem års yrkeserfarenhet. Vi beslöt 
att ta kontakt med respondenterna utan rektorernas godkännande. Genom kon-
takt med lärare på olika skolor fick vi information om andra lärare som är intres-
serade av matematik och som samtalar kring matematik i sin undervisning (snö-
bollseffekten). Att få tillträde till skolan handlar om att få relationer så att ett etiskt 
varsamt tillträde verkligen kan äga rum. Det innebär att skapa en god och förtro-
endefull relation. I detta möte gäller det att varsamt lyssna och ta del av respon-
dentens erfarenheter. 
 
Under intervjuerna med respondenterna framkom det att lärarna är medvetna 
om skolans styrdokument som finns i matematik och hur man kan omsätta dem i 
undervisningen. Att samtala var en av ingredienserna till att kunna förstå och erfa-
ra. När vi ställde frågan om det fanns några svårigheter med att samtala upplevde 
respondenterna inte att det fanns några problem. Denna fråga är egentligen inte 
aktuell utifrån vår frågeställning men undersökningen påvisade några frågor som 
kan vara värda att kommentera. En respondent uttryckte brist på teorier kring hur 
mycket samtal som var rimligt i undervisningen i förhållande till själva räknandet 
eller till den individuella färdighetsträningen i matematik. Enligt den litteratur vi 
tagit del av utesluter inte det ena eller det andra sättet att undervisa utan båda 
behövs. Vi vill också hänvisa till vår studie som menar att det beror på syftet med 
uppgiften som är avgörande för vilket arbetssätt som ska tillämpas.  
 
En respondent menade att det var viktigt att skapa tidsutrymme där läraren har 
tid att samtala med varje elev vad hon/han ska arbeta med. Eleven får då möjlig-
het att diskutera tillsammans med läraren varför just hon/han vill arbeta med det 
momentet. Vi menar att det är beroende på vad den enskilda individen behöver 
utvecklas i och det avgör vad som är rimlig tid.  
 
Lärarna beskriver att alla elever inte tyckte om att samtala i matematikundervis-
ningen. De föredrog att räkna i sin individuella lärobok. För de eleverna är det 
matematik. Respondenterna var medvetna om elevernas olika förhållningssätt att 
lära. Vi menar att eleverna socialiseras genom att lära sig samtalet. Det är i möten 
med andra personer som nya tankar och erfarenheter utbyts. Att kunna förklara 
för andra, dela med sig och upptäcka att man kan och har förstått ger en inre 
glädje och tillfredsställelse. Detta gör att eleven blir motiverad och vågar anta nya 
utmaningar. 
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En tänkbar förklaring till de ovanstående problemen med att samtal inte tog 
överhanden är att lärarna är väl förtrogna med målen och vet hur de kan omsätta 
dem i sin undervisning. Samtal upplevdes som ett naturligt och självklart inslag i 
undervisningen. Två av respondenterna har varit verksamma på högstadiet och en 
lärare har varit verksam på en lärarhögskola och vet vad som eftersträvas längre 
upp i åldrarna.  De medvetandegör också eleverna kontinuerligt om vilka målen 
är och på detta sätt motiverar dem till att fortsätta.  
 
Att samtala i en lärandemiljö kräver att läraren inte bara har målen och syftet klart 
utan också ha redskapen och handlingskraften i att kunna styra eleven mot må-
len. Handlingskraften hos lärarna ligger i att kunna lyssna på eleven. Ta vara på 
elevens förförståelse och koppla det till verksamheten. Läraren ska kunna tolka 
elevens tankegångar för att kunna ge följdfrågor eller för att kunna utmana. Lära-
ren är den som har redskapen och styr och för utvecklingen framåt.  
 
Genom vårt resultat har vi funnit att lärarens roll är mycket betydelsefull men på 
olika sätt. Vi har identifierat tre typer av faser för att beskriva lärarens kompetens 
som stöttande och utvecklande pedagog.  Dessa faser består av, inledande fas, 
mittenfas och avslutande fas. Den inledande fasen är i början av undervisningen 
där läraren hittar problem och utmaningar som utgår från elevernas egna erfaren-
heter. Ibland har eleven inte förstått eller inte kan gå vidare och läraren måste 
stötta. Läraren ställer en följdfråga eller försöker få eleverna att tänka tillbaka på 
något liknande de har gjort tidigare. Detta kallar vi för mittenfas. Utan lärarens 
hjälp hade eleven fastnat och tilliten till sitt eget lärande hade gått förlorad. Den 
sista och avslutande fasen är lärarens roll att utmana eleverna att reflektera över 
och att urskilja vad de kommit fram till. Detta gör de genom att förklara, att re-
flektera och att sätta ord på processen. Mellan de här faserna måste läraren vara 
passiv och tyst. Eleven kan behöva få lugn och ro att tänka. Risken finns att lära-
ren pratar sönder elevens tankar. Malmer och Adler (1996) menar att eleven inte 
alltid kan förklara hur den tänker. Det blir lätt att läraren förklarar för eleven och 
ger färdiga modeller. Eleven är kanske inne i sina tankar och dessa tankar kan 
förstöras. Detta blev tydligt genom en för oss något förvånande beskrivning från 
en av lärarna, nämligen att hon/han ska vara tyst. Lärare 2: ”Det svåraste är egent-
ligen att vara tyst.” Det är när du är tyst som barnen börjar prata med varandra.”  
När läraren är tyst och passiv blir det tidsutrymme över för eleverna att samtala 
och använda sig av sina erfarenheter och sitt språk. 
 
Jank och Meyier (1997) menar att didaktik är undervisningens och inlärningens 
teori och praktik. Det handlar inte enbart om undervisningen utan innefattar mer 
en process som kan bli verklig i alla sammanhang där inlärning sker. Under inter-
vjuerna framkom att respondenterna har funderat på de didaktiska frågorna som 
exempelvis vem som ska lära sig, vad man ska lära sig, med vem, hur man lär sig 
och varför man ska lära sig. Jank och Meyer (1997) menar att många lärare ofta 
tror att didaktik endast svarar på frågan vad. Detta stämde inte in på de respon-
denter vi intervjuade. Vi fann att respondenterna hade lättare för att uttrycka vad 
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de gör än hur de gör. En förklaring kan vara att lärare oftare berättar för varandra 
vad de gör i undervisningen. De visar varandra olika undervisningstips och är 
vana att visa studenter och föräldrar vad de gör. Lärare är också tränade i att för-
klara varför de gör som de gör. En annan förklaring är att läraren ska göra målen 
begripliga för verksamheten. Genom att skriva lokala arbetsplaner för olika äm-
nen tränas lärare på att beskriva både vad och varför. Lärare får ofta frågan från 
eleverna om varför de ska göra uppgiften eller uppdraget. Har läraren inte tänkt 
igenom uppgiften eller förstått nyttan brister elevens förtroende och tillit för lära-
ren.  
 
Vad vi vill lyfta fram är att våra resultat tyder på att lärare har svårt att svara på 
frågan hur de gör.  Svaret blev att de har det på känn, det sitter i ryggmärgen. Vi 
fann att lärare saknar redskap som beskriver hur de gör. Detta kan bero på att det 
inte ingår i skolans kultur att beskriva hur lärare gör.  Vi tror att skolans tradition 
bygger mycket på att läraryrket har varit ett ensamarbete och det professionella 
språket inte har utvecklats.  
 
En respondent uttryckte positiva reflektioner över de nätverk som bildats på en-
heten. Skolans kompetensutveckling bestod i att fördjupa sig i ett specifikt skol-
ämne. Det fanns tid att diskutera varför det blev bra, hur och vad som hände i 
undervisningsmomentet. Momentet att ge varandra tips och idéer utvecklades och 
kopplades till de didaktiska frågorna och ett professionellt språk användes. 
 
Att kunna kommunicera och att föra en dialog med någon är en konst. Språket är 
ett verktyg som kräver både utbildning och erfarenhet. I mötet mellan lärare och 
elev är det många hinder som uppstår och alla kanske inte går att överbrygga. 
Parterna använder sig av olika språk, förförståelse och har olika syfte med samta-
let.  
 
Vår undersökning visar att det är många faktorer som spelar in i skapandet av en 
lärandemiljö där samtal och utveckling pågår. Vi har fokuserat på läraren och hur 
hon/han beskriver sin professionalitet i att samtala med elever. Ett kompletteran-
de material hade varit att undersöka hur eleverna beskriver sina samtal med var-
andra och hur de upplever samtalen med läraren för att ytterligare kunna ta del av 
varandras erfarenheter. Andra infallsvinklar är viktiga för att få en nyanserad bild 
av hur samtalet kan fungera. Många av respondenterna menar att det är en pro-
cess för eleverna att kunna samtala och att det behövs tid för att utveckla ett ma-
tematiskt språk. Det måste vara likadant för läraren. Läraren behöver också socia-
liseras in i samtalet i undervisningen tillsammans med eleverna och andra lärare.  
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