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Abstrakt:  

I skolämnet matematik och centralt innehåll problemlösning har en kvalitativ observation har 

genomförts i en årskurs fem. Syftet med studien har varit att utöka kunskaper om hur 

undervisningen kan synliggöra elevernas förståelse för matematiken i 

problemlösningsuppgifter med hjälp av muntlig kommunikation i mindre grupper. 

Datainsamlingen har skett genom ljudinspelning av elevsamtalen. Denna studie syftar 

identifiera en instrumentell eller relationell förståelse hos eleverna som synliggör vid en 

muntlig kommunikation. Detta har gjort genom att granska de argument som eleverna delger i 

sina samtal med varandra. Analysen har visat att elevernas förståelse synliggörs när 

undervisningen erbjuder de förutsättningar som krävs för att muntlig kommunikation ska vara 

givande.  

 

 

Nyckelord: 

Matematikundervisning, muntlig kommunikation, instrumentell/relationell förståelse, årskurs 

fem 
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1 Inledning  
Undervisningen i matematik ska ge eleverna möjlighet att kommunicera och resonera som en 

hjälp i förståelsen av matematiken (Skolverket, 2011a, s. 11). Med kommunikation i 

undervisningen menas att eleverna ska ges möjlighet att dela information mellan varandra för 

att utveckla förståelsen (Skolverket, 2011a, s. 11). Informationen kan bestå av elevernas 

tankegång och idéer rörande matematik och kan delas med hjälp av olika uttrycksformer där 

muntlig kommunikation är en form. Målet med den muntliga kommunikationen i matematik 

är att eleverna ska kunna förmedla sin förståelse för matematiken till andra i olika 

sammanhang och situationer (Skolverket, 2011a, s. 11). För att lyckas med kommunikation 

behöver ett innehåll förmedlas men innehållet behöver även skapas tillsammans för att öka 

förståelsen för detta innehåll (Olteanu, 2016, s. 24). Genom den muntliga kommunikationen 

kan förståelsen för matematiken synliggöras vilket är av intresse för denna studie. En syn på 

hur matematikundervisningen ser ut i skolan är att eleverna lär sig regler hur matematiken 

fungerar och att dessa regler skall läras utantill. Den traditionella undervisningen bygger på 

att lära eleverna regler som ska följas för att komma fram till rätt svar i deras individuella 

räknande i matematikböcker (Engström, 2004, s. 8; Larsson, 2015, s. 21–22; Taflin 2007, s. 

60). Heibert (1999, s. 5–6) skriver om det mekaniska räknandet där uppgifter i 

matematikboken räknas genom en given metod från läraren. Eleverna kopierar metoden som 

lärare ger dem för att sedan lösa uppgift efter uppgift utan att få en förståelse. Med detta 

menas att matematikkunskaperna endast är byggda utifrån regler. Förståelse för matematiken 

är en annan form av matematikkunskap som bygger vidare på den kunskap som redan finns 

vilket ger djupare förståelse för matematiken och en hjälp vidare (Engström, 2004, s. 10). 

Under utbildning till matematiklärare via lärarutbildningar i Sverige bör studenter möta 

forskning som visar att elevernas förståelse gynnas genom att möta matematiken på ett 

arbetssätt som är undersökande och utforskande (Engström, 2004, s. 11–12). Denna satsning 

som görs i lärarutbildningarna verkar för en positiv ändring av undervisningsformen i 

skolorna. Däremot visar forskning att lärarstudenter återgår till en traditionell 

undervisningsform, nämligen den regelförmedlande och procedurstyrda 

matematikundervisningen (Engström, 2004, s. 1). Denna studie syftar undersöka vilken 

förståelse för matematiken som kan synliggöras med hjälp av muntlig kommunikation i 

undervisningen. Den muntliga kommunikation som i undervisningen syftar synliggöra 

elevernas förståelse behöver praktiseras på ett naturligt sätt för att bidra till ett givande 

resultat. Genom att använda problemlösningsuppgifter i undervisningen kan lärare erbjuda 

eleverna att på ett naturligt sätt förklara hur de löser problemet i uppgiften och genom sin 

förklaring synliggöra sin förståelse för matatiken i uppgiften (Taflin, 2007, s. 22).  

2 Bakgrund  
I detta avsnitt förklaras varför muntlig kommunikation är av vikt i matematikundervisningen. 

Vidare delges vad den muntliga kommunikation kan bidra till när de på ett givande sätt 

används i undervisningen för att synliggöra elevernas matematiska förståelse. Nästkommande 

presenteras ett praktiskt sätt att på ett naturligt sätt använda muntlig kommunikation i 

undervisningen, nämligen genom problemlösningsuppgifter och de förutsättningar som måste 

tas med i beräkningen för att uppgifterna ske bidra till att elevernas matematiska förståelse 

synliggörs genom den muntliga kommunikationen i problemlösningsuppgifterna.  
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2.1 Muntlig kommunikation i matematikundervisning 
Forskning framhåller vikten av att komma fram till nya effektiva undervisningsformer 

(Engström, 2004, s. 8). Den traditionella undervisningen som dominerar i skolorna syftar till 

att lära ut regler och procedurer för hur olika matematikuppgifter som lösas (Engström, 2004, 

s. 8). En förändring av undervisningen krävs för att nå de målen i den nya läroplanen där 

eleverna ska ges möjligheten att utforska och undersöka matematematiken (Skolverket, 

2011a, s. 6). Det råder en kritik mot att skolorna inte utvecklar undervisningen i takt med ny 

läroplan och forskning (Engström, 2004, s. 2). Matematik är så mycket mer än regler, fakta 

och procedurer som ska läras utantill. Matematiken är något som ska främja elevernas 

undersökande arbetssätt för att förstå matematikens dynamiska innebörd (Engström, 2004, s. 

1). Kommunikation i undervisningen tas upp i ämnesplanen för matematik och är en del av de 

långsiktiga målen i undervisningen (Skolverket, 2011a, s. 11). En studie genomförd om 

kommunikation i matematikområde algebra visade att kommunikationen kan ge eleverna en 

större chans att utveckla sina matematikkunskaper (Björklund Boistrup, 2014, s. 25). 

Undervisningen ska bidra till att eleverna använder kommunikationen för att skapa en 

förståelse för matematikens olika samband och betydelse (Skolverket, 2011a, s. 11). Genom 

att utveckla en förståelse för matematiken skapar eleverna en långsiktig kunskap som även 

byggs vidare på genom skolåren (Skemp, 1976, s. 4; Skolverket, 2011a, s. 6, Skolverket, 

2011b, s. 62–63).  

Granskning av matematikundervisningen visar att läroplanens framhållande av 

kommunikation som en viktig del i undervisningen inte har fått önskat genomslag 

(Skolinspektionen, 2014, s. 14). Lärare visar på en osäkerhet vid praktiserandet av 

kommunikation i undervisningen och att låta denna forma lektionen. När kommunikation 

ligger till grund för matematikundervisningen formas lektionsupplägget till stor del av den 

matematik som eleverna lyfter fram i sitt arbete. Därför kan inte undervisande lärare vara 

säker på lektionens exakta upplägg. Detta kan skapa en osäkerhet hos lärare som då istället 

väljer bort kommunikationen (Skolinspektionen, 2014, s. 15). Då läraren inte i förväg kan 

förbereda sig på det exakta lektionsinnehållet kan en osäkerhet växa rörande lärarens 

ämneskompetens (Larsson, 2015, s. 23; Löwing, 2004, s. 96–97). Forskning visar att 

nyexaminerade lärare ofta faller tillbaka på den undervisning som de själva känner igen från 

sin egen skolgång, en undervisning som inte bygger på den uttalade kommunikationen som 

matematikämnet i dag ska erbjuda (Skolverket, 2011b, s. 62–63). Studenterna behöver få med 

sig en trygghet kring hur undervisning kan bidra till att ge eleverna möjligheten att möta 

matematik på ett prövande och undersökande undervisningssätt. Undervisningen behöver 

erbjuda kommunikation i matematikundervisning på ett naturligt sätt för att eleverna ska 

utveckla matematikkunskaperna (Engström, 2004, s. 8; Larsson, 2015, s. 23; Löwing, 2004, s. 

96–97). 

2.1.1 Förutsättningar för att muntlig kommunikation ska vara givande 
I detta avsnitt presenteras hur den muntliga kommunikationen ska erbjuda eleverna de rätta 

förutsättningarna för att utveckla sina matematiska kunskaper genom undervisningen.  

En viktig uppgift lärare har är att anpassa undervisningen efter sina elevers behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011b, s. 14). Detta ihop med att använda muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen ställer krav på lärarens kompetens. En lärare 

behöver matematiska kunskaper inom det område som eleverna möter och där de ska utveckla 

sina egna kunskaper (Engström, 2004, s. 4). Den kunskap som skapas i samverkan med andra 
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bidrar till en djupare förståelse (Olteanu, 2016, s. 24). Matematiken är något som under sin 

utveckling har kommit att bygga på abstraktioner vilket kan göra att ämnet är svårt att förstå. 

Matematiken består av utformade regler som inte alltid går att bevisa fysiskt utan endast 

genom matematiken (Engström, 2004, s. 11). Därför blir det viktigt att undervisningen bidrar 

till att eleverna får ta del av matematiken tillsammans för att kunna utveckla kunskaper 

genom att skapa en förståelse för det abstrakta (Skemp, 1976, s. 4).  

Om eleverna i en social kontext ska skapa förståelse för matematiken behöver läraren ha de 

didaktiska kunskaperna om hur denna undervisning ska bedrivas (Engström, 2004, s. 1–2; 5–

6). Läraren bör då organisera elevernas lärande utifrån de didaktiska situationer de möter 

dagligen. Med didaktiska situationer menas att läraren tar tillvara på elevernas förståelse och 

kunskaper för att bygga vidare undervisningen utifrån elevernas förståelse (Steinbring, 1998, 

s. 158). Elevernas personliga tolkningar av matematiken som de möter bör lärare plocka med 

sig som ny undervisningskunskap och utifrån detta bygga vidare på nästa lektionsinnehåll 

(Steinbring, 1998, s. 158–159). Genom att bygga vidare på eleverna kunskaper som de visar i 

de olika sociala lärandesituationerna gör sedan läraren didaktiska val om vad undervisningen 

bör bygga vidare på för att elevernas förståelse ska utvecklas (Engström, 2004, s. 7). Att se 

kunskap som något som byggs vidare på ger läraren möjlighet att anpassa undervisningen 

utifrån eleverna och vart de befinner sig i sin förståelse (Engström, 2004, s. 10; Skolverket, 

2011b, s.14). De didaktiska situationerna som läraren kan skapa i sin undervisning bygger på 

att läraren möter eleverna utifrån deras nivå. När läraren använder den kunskap som eleverna 

visar och den förståelse som eleverna har för att styra vidare undervisningen skapas en viktig 

förutsättning. Denna återkoppling som blir när läraren direkt bygger vidare på elevernas 

nuvarande kunskap och förståelse resulterar i att eleverna ges möjlighet att utvecklas istället 

för att hela tiden lära om eller på nytt. Denna form av undervisning presenteras som figur 

nedan och ger illusion av ett kretslopp bestående av den återkoppling som läraren får i sin 

undervisning om elevernas kunskaper för att utveckla vidare elevernas kunskaper och 

förståelse: 
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Figur 1. Kommentar. Hämtad från ”Elements of Epistemological Knowledge for Mathematics 

Teachers” av Steinbring, 1998, Journal of Mathematics Teacher Education, nr 2, s. 159.  

 

2.2 Matematikuppgifter som erbjuder kunskapsutveckling  
Den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen kan bedrivas på olika sätt och 

med olika mål. Tidigare har det presenterats några förutsättningar för att undervisning med 

muntlig kommunikation ska bidra till att elever utvecklar en förståelse för matematiken. I 

nästkommande stycke delges ett sätt att på ett naturligt sätt erbjuda eleverna möjligheten att 

använda muntlig kommunikation för att synliggöra sin matematiska förståelse. Genom 

användandet av område i matematikens centrala innehåll kan muntlig kommunikation mellan 

eleverna uppstå på ett naturligt sätt i klassrummet. De centrala innehållet som bidrar till 

inriktning på denna studie är problemlösning.    

2.2.1 Problemlösning en del av det centrala innehållet 
Läraren ansvarar för att eleverna får ta del av matematikämnets alla delar som beskrivs i 

centralt innehåll (Skolverket, 2011b, s. 14). En del i matematikämnet är problemlösning som 

syftar till att eleverna ska få utveckla strategier för att lösa matematiska problem i olika 

sammanhang. Genom att använda olika strategier menas att eleverna använder olika 

tillvägagångssätt inom problemlösningen. Dessa strategier kan genom olika sätt träna 

elevernas förmåga och kunskaper att följa en tänkt väg eller hitta en helt egen lösning 

(Skolverket, 2011a, s. 25–26). Matematiklyftet är en satsning från Skolverket på 

kompetensutveckling av matematiklärare där den muntliga kommunikationen i 

matematikundervisning låter problemlösningen vara ett fokus av matematikinnehållet. 

Satsningen görs genom en fortutbildning där matematiklärarna får ta del av hur 

problemlösningen kan användas i undervisningen för att utveckla elevernas 

matematikkunskaper. Forskning visar att problemlösningen är ett bra sätt att låta eleverna 

använda sig av muntlig kommunikation för att öka förståelse för matematiken i uppgifterna 

(Skolverket, 2014, s. 1–2; Taflin, 2007). Taflin (2007, s. 38–41) redovisar i sin avhandling att 

elever oberoende av tidigare matematikkunskaper kan lyckas bättre i 

problemlösningsuppgifter genom att få ta del av andras lösningar på samma problem. När 

eleverna få kommunicera sina lösningar och sin förståelse för problemlösningsuppgiften kan 

kunskap skapas tillsammans. Vidare presenteras även att de elever som möter problemlösning 

oftare har enklare att komma fram till lösningen och värdera strategierna på ett mer givande 

sätt vilket styrker att problemlösningen utvecklar elevernas kunskaper och förståelse (Taflin, 

2007, s. 38–39). Forskning visar även att elever som använder sig av matematiken på ett mer 

matematiskt korrekt sätt har bättre förutsättningar att lösa problemen, att eleverna använder 

matematikensuttryckformer på ett mer effektivt sätt t.ex. att eleverna använder 

multiplikationen istället för additionen. Genom att låta eleverna kommunicera 

problemlösningsuppgifterna med varandra kan matematikkunskaperna i uppgiften synliggöras 

och eleverna kan då bygga vidare på sina matematiska kunskaper (Taflin, 2007, s. 39).  

När eleverna får vara en del av problemlösningen ger det eleverna möjlighet att tillägna sig 

matematiken på ett meningsfullt sätt. Genom att ge eleverna problem att lösa utvecklas deras 

egna tänkande och process i sig till ett lärande (Skemp, 1976, s. 4; Taflin, 2007, s. 39). 

Problemlösningen kan ses synliggöra den kognitiva processen hos eleverna när de ges 

möjlighet att kommunicera muntligt kring problemet. Problemlösning ses även som en del i 

undervisningen som ger eleverna en möjlighet för eleverna att lära sig tänka matematik 
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(Taflin, 2007, s. 39). En problemlösningsuppgift behöver ett rikt problem för att vara givande 

och möta elevernas förmåga att använda matematikkunskaperna för att lösa problemet. Med 

hjälp av forskning har Taflin (2007, s. 22) sammanställt de kriterier en 

problemlösningsuppgift behöver ha för att vara en bra uppgift:  

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska 

idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem.  

(Taflin 2007, s. 22).  

Problemlösningen kan utveckla elevernas matematiska kunskaper och förståelse när eleverna 

får delge sina tankar till varandra. Genom att låta den muntliga kommunikationen vara en 

naturlig del i problemlösningen ges eleverna möjlighet att lära sig nya strategier samt att 

argumentera för sin valda strategi. Eftersom bra problemlösningsuppgifter ska kunna lösas på 

olika sätt blir förklaringen och argumentationen en naturligdel vilket även svarar till att 

utveckla elevernas förmåga att argumentera och redogöra (Skolverket, 2011b, s. 63). 

Problemlösningen bidrar till ett arbetssätt där eleverna ges möjlighet att utveckla sina 

matematikkunskaper genom att få tillgång till olika sätt att lösa problem men även kräver en 

förståelse för matematiken för att eleverna ska kunna redogöra för sina lösningar. 

Problemlösningsuppgifterna ska vara utformade på ett kunskaps anpassat sätt, uppgifterna ska 

inte vara för kunskapsutmanade (Taflin, 2007, s. 22) vilket bidrar till att alla elever ska ha en 

möjlighet att delta.  

2.2.2 Organisationen av den muntliga aktiviteten  
En förutsättning för att matematikundervisningen ska ge eleverna möjligheten att delta i 

muntliga aktiviteter och utveckla en förståelse är att läraren erbjuder en aktivitet där eleverna 

får samverka i sin väg till förståelsen (Olteanu, 2016, s. 24–26). Värt att nämna är den 

förutsättning om hur matematikundervisningen ska gå till som råder bland elever, lärare och 

andra som tagit del av matematikundervisning under sin skolgång som är att det är individuell 

räkning i matematikböckerna som är ”den rätta” undervisningsformen. Den traditionella 

undervisningen kännetecknas av att eleverna räknar individuellt i matematikböckerna utifrån 

inlärda regler och bestämmelser (Engström, 2004, s. 8; Larsson, 2015, s. 21–22; Taflin 2007, 

s. 60). För att aktiviteterna i matematikundervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 

förmågan att samtal och argumentera om matematik genom olika problem (Skolverket, 

2011b, s. 63) behöver läraren bryta sig loss från de förväntningar som vilar på hur 

undervisningen ska ske och ge eleverna undervisningsmöjligheter som låter eleverna delta i 

samtal på ett självklart och naturligt sätt (Löwing, 2004, s. 112–113). När 
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problemlösningsuppgifter används i matematikundervisningen bidrar den på ett naturligt sätt 

till kommunikation av matematikkunskaper mellan elever och/eller elever och lärare (Tafin, 

2007, s. 18–19). Viktigt är då att läraren tar hänsyn till hur den muntliga kommunikationen 

används då språket kan vara en fällande del i kommunikation av kunskaperna (Löwing, 2004, 

s. 69;112).  

I organisationen av den muntliga kommunikationen bör läraren ta hänsyn till vad för aktivitet 

som ska genomföras. Aktiviteten behöver bjuda in eleverna till ett naturligt sätt att 

kommunicera (Tafin, 2007, s. 18–19). Muntlig kommunikation kräver att eleverna får samtala 

med varandra och att ett utbyte av kunskaper bidrar till att ny kunskap kan skapas eller 

utvecklas (Olteanu, 2016, s. 24–26). En viktig del för att den muntliga kommunikationen ska 

lyckas är att läraren har sett över så att alla eleverna har möjligheten att delta i aktiviteten. I 

föregående stycke presenterades användningen av problemlösningen som ett naturligt sätt att 

använda den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen där ett krav på 

problemlösningsuppgiften var att eleverna hade de matematikkunskaperna som de behövde 

(Taflin, 2007, s. 22). En annan viktig aspekt är att alla eleverna har en språklig förståelse för 

den matematik som krävs i aktiviteten (Löwing, 2004, s. 69;112).  

Denna studie handlar om hur muntlig kommunikation i matematikundervisningen kan 

synliggöra elevernas matematiska förståelse. Problemlösning är något som lärare använder i 

undervisningen för att erbjuda eleverna att delta i muntlig kommunikation då 

kommunikationen i matematik syftar till att ett innehåll delas (Skolverket, 2011a, s. 11). I 

denna studie kommer en problemlösningsuppgift att användas för att synliggöra elevernas 

matematiska förståelse. Elever kommer att genomföra uppgiften och deras lösningar kommer 

att analyseras för att svara på studiens frågeställning.  

3 Syfte och frågeställning  
Studien syftar till att utöka kunskaperna kring hur elevernas förståelse kan synliggöras i 

matematikundervisningen. Genom att använda en del ur centralt innehåll i ämnet matematik 

där muntlig kommunikation i undervisningen kan erbjuda eleverna att delta på ett naturligt 

sätt. För att genomföra studien får elever möta problemlösningsuppgifter och muntlig 

kommunicera med varandra för att skapa förutsättningarna för att elevernas förståelse för 

matematiken synliggörs. Följande frågeställning kommer vara intressanta för studien:  

Vilken typ av förståelse synliggörs hos eleverna när den muntliga kommunikationen används 

i matematikundervisningen? 

4 Teori 
I detta stycke presenteras teorin bakom analysen i studien. Syftet med studien berör elevernas 

förståelse för matematiken vilket kommer undersökas genom observation av elevsamtal när 

de lösen en problemlösningsuppgift. För att fastställa elevernas förståelse kommer 

argumenten som eleverna använder sig av att identifiera förståelsen för matematiken. Nedan 

presenteras vad argument och förståelse har för betydelse i denna studie.  

4.1 Se skillnader på förståelse  
Vikten av att skilja på elevernas förståelse syftar i detta arbete till att svara till 

forskningsfrågan Vilken typ av förståelse synliggörs hos eleverna när den muntliga 

kommunikationen används i matematikundervisningen? Förståelsen kan i sin tur berätta mer 

om hur eleverna förstår matematiken för att avgöra om förståelsen är tillräcklig. En förståelse 

för matematiken är önskvärt och inte enbart för den matematiska uppgiften eleven ska lösa. I 

denna studie är förståelsen hos eleverna av vikt i analysen av elevernas 
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problemlösningsredovisning. Eleverna har i grupper fått presentera hur de löser en 

problemlösningsuppgift och kan då synliggöra förståelsen genom den muntliga 

kommunikationen de har mellan varandra. I analysen skiljs därför instrumentell förståelse 

från relationell förståelse. För att eleverna ska visa en förståelse för matematiken är en viktig 

del att argumenten som eleverna använder är matematiska. Detta för att eleverna då stödjer sig 

på sina kunskaper och använder dessa. I analysen har därför argument varit en viktig del. 

Argumenten har sedan kunnat sorteras efter pragmatiska bevis och konceptuella bevis. 

 

4.2 Förståelse  
En del i matematiken är att visa förståelse i form av redovisning av lösningar på matematiska 

uppgifter (Skolverket, 2011b, s. 62–76). Skemp (1976) delar upp förståelse för matematiken 

som antingen instrumentell eller relationell. Instrumentell förståelse ses som en enkel 

förståelse för matematikuppgiften och relationell som en fördjupad förståelse för innehållet i 

matematikuppgiften. Instrumentell förståelse för en matematikuppgift är att eleven vet hur 

den ska lösa uppgiften (Skemp, 1976, s. 5). Eleven har då en förståelse för hur uppgiften ska 

lösas. Eleven har en given metod som fungerar för att komma fram till rätt lösning, det 

Hiebert (1999, s. 5–6) benämner som mekaniskt räknande. Detta är en förståelse som 

exempelvis är tillgänglig i matematikböckerna där ett informationsavsnitt presenterar metoden 

som ska användas och hur den ska användas på kommande uppgifter. Detta ger eleverna en 

instrumentell förståelse, förståelsen för hur de ska använda en metod, ett tillvägagångssätt 

(Skemp, 1976, s. 5–6).  

En relationell förståelse är en djupare förståelse för hur metoden fungerar, vad som faktiskt 

händer vid en lösning av en matematikuppgift (Skemp, 1976, s. 6). Förståelsen för varför 

metoden fungerar exempelvis varför en addition kan kontrolleras med hjälp av en subtraktion. 

Visar eleven förståelsen att subtraktionen är motsatts till additionen och det är därför dessa 

kan kontrollera varandra, visar eleven en relationell förståelse (Skemp, 1976, s. 6). 

Förståelsen som eleven besitter kan även appliceras/relateras till annat matematiskt innehåll 

än det som plockas upp i den uppgift eleven arbetar med. Eleven visar förståelse för 

matematikens samband. 

4.3 Argument  
Argument används för att övertyga om att det som hävdas i argumentet är korrekt. 

Argumenten kan i sin tur vara mer eller mindre matematiska. I denna studie används 

argument för att identifiera förståelsen hos eleverna. Pragmatic proof och conceptual proof är 

två begrepp som i denna studie syftar avgöra vad ett argument är (Balacheff, 1988, s 217). 

Pragmatiska och konceptuella bevis svarar till att framhäva argument som är matematiska. 

Bevis i detta fall är inte något som är den enda sanningen utan fungerar som en viss sanning 

till dess att annan sanning visas. Bevisen som presenteras är inte formella matematiska bevis 

utan fungerar som mer eller mindre övertygande argument. I denna studie kommer 

argumenten att identifieras för att identifiera elevernas förståelse och avgöra vilken 

matematisk förståelse som eleven har/visar. Nedan presenteras hur dessa två begreppen svarar 

till användandet i denna studie,  

Med Pragmatiska bevis menas att argumenten som framhävs är grundade på vad som direkt 

visas. Innehållet i argumentet kan kopplas direkt till själva uppgiften och att lösningsmetoden 

fungerar i just den uppgiften. Pragmatiska bevis svarar till att förklara lösningen på ett 

matematiskt problem genom att redovisa de uppenbara. En elev som ger ett Pragmatiskt bevis 
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riktar sitt argument till att beskriva lösningen och inte matematiken i uppgiften. Ett argument 

av denna karaktär kan presentera en lösning men inte förklara matematiskt varför lösningen är 

korrekt (Balacheff, 1988, s. 217). En elev som presenterar ett pragmatiskt bevis kan hävda att 

två plus två blir fyra, för att det blir det på miniräknare.  

Konceptuella bevis är en fördjupning av argumentet som ger en förklaring till hur lösningen 

fungerar och innehållet i argumentet kan appliceras på andra uppgiften. Argumentet bygger på 

att de matematiska egenskaper som finns i uppgiften lyfts fram (Balacheff, 1988, s. 217). Ett 

exempel på när de vetenskapliga egenskaperna används som argument i matematiken är när 

det rör räknesätten addition och subtraktion. Addition är besläktad till subtraktion och kan 

kontrollera varandra, vilket blir den matematiska egenskapen. Det används i argumentet 

genom att argumentera för att subtraktion är skillnaden och additionen kan kontrollera detta. 

Då presenteras ett konceptuellt bevis.  

5 Metod 
I detta stycke presenteras och motiveras val av metod, urval och genomförande.  

5.1 Val av metod 
Syftet med studien är att försöka synliggöra elevernas förståelse för matematiken i 

undervisningen genom att använda den muntliga kommunikationen som ett verktyg. Detta 

kommer ske genom att skapa en förståelse och förklaring kring elevernas ”tysta lärande”. 

Detta genom att eleverna behöver förklara sina lösningar och sitt tänk för varandra när de har 

arbetat med en problemlösningsuppgift. När de muntligt behöver förmedla och sätta ord på 

sitt ”tysta tänkande” kan detta analyseras i denna studie. Genom att låta eleverna lösa 

uppgiften kommer en observation av deras förståelse vara möjligt när de delger denna till 

varandra och även vara här datainsamlingen kommer att ske i studien. När eleverna får 

interagera med varandra har de möjlighet att synliggöra deras förståelse med hjälp av muntlig 

kommunikation som är en viktig del i denna studie.   

En kvalitativ metod kan med fördel användas när forskaren vill få en djupare förståelse för det 

studien berör (Larsen, 2014, s. 26–27). Syftet med studien är att skapa en förståelse för 

elevernas lärande och därför valdes en kvalitativ metodansats. Genom att använda empiriskt 

material kan forskaren lättare försöka förstår och förklara (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015, s. 44). En kvalitativ observation ger forskaren möjlighet till att skapa en djupare 

förståelse hos deltagarna i studien då denne kan integrera med deltagarna för att till exempel 

minska missförstånd (Larsen, 2014, s. 89). Observationen kom att bli en deltagande 

observation där forskaren presenterade uppgiften som deltagarna skulle genomföra under 

själva observationen. Vidare antogs en passiv deltagande observation då önskan var att 

närvaron från forskaren inte skulle komma att spegla resultatet från deltagarna. I en passiv 

deltagande observation koncentrerar forskaren sig på att beskriva vad som händer utan att 

påverka deltagarna men ändå finnas där för att missförstånd eller otydligheter inte ska uppstå 

som i sin tur påverkar den önskade resultatet (Larsen, 2014, s. 90). 

5.2 Urval 
En kvalitativ metod ger inte ett generaliserande underlag då insamlad data inte kan ske i 

tillräckligt stor mängd. Målet med denna studie har därför varit att uppnå bästa möjliga 

kunskap inom denna begränsning av området (Larsen, 2014, s. 77). Studien har genomförts på 

en 4–9 skola där åk 5 elever har deltagit i denna studie. Valet av att rikta studien till åk 5 

gjordes för att arbetes skulle vara relevant för en lärarstudent som läser mot åk 4–6. Till 
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observationen valdes 36 elever ut i samråd med ansvarig matematikundervisande lärare. 

Eleverna motsvarade två klasser och deltagandet från alla i klassen valdes för att få tillgång 

till en större mängd data som kan svara till studiens syfte. Gruppsammansättningarna 

diskuterades med lärare och elever för att ge eleverna en större trygghet i deltagandet. Endast 

de elever som tillsammans med vårdnadshavare har godkänt deltagande i studien presenteras i 

resultat från observationen. Ett godtyckligt urval av deltagare har skett genom att avgränsa 

deltagarna till ålder enligt egen bedömning. Även ett urval enligt självselektion har skett då 

deltagarna själva valde att delta vid observationstillfället eller ej (Larsen, 2014, s. 77).  

5.3 Genomförande 
I detta stycke presenteras genomförandet av metoden i närmare detalj. Syftet med studien är 

att ta reda på vilken förståelse som eleverna kan synliggöra i matematikundervisningen när de 

använder muntlig kommunikation. För att det skulle vara möjligt att undersöka behövde 

undervisningen erbjuda kommunikation på ett naturligt sätt vilket ledde till användandet av 

problemlösningsuppgift. Målet med datainsamlingen var att få elevernas förståelse som 

synliggjordes genom deras argument. Detta krävde att flera elevsamtal samlades in genom 

ljudinspelning för att eleverna skulle synliggöra deras tankar.  

5.3.1 Matematikuppgifter som möjliggör muntlig kommunikation  
Två olika problemlösningsuppgifter valdes ut till denna studie. För att vara säker på att få in 

relevant data till studien valdes två olika uppgifter om i fall att en uppgift inte gav någon data 

att använda i studien. Båda uppgifterna berörde mönster. Klass 1 fick möta en uppgift där 

klossar i två olika färger skulle bilda torn med en max höjd på tre klossar (se bilaga 1). Första 

uppgiften efterfrågade hur många torn som kunde skapas utifrån olika kombinationer. Klass 2 

tog del av en problemlösningsuppgift där plattsättning runt rabatter skulle ske (se bilaga 2). 

Denna uppgift frågade efter hur många plattor som behövdes vid X antal buskar och syftade 

till att låta eleverna se mönstret som blev. Problemlösningsuppgifterna skapade en möjlighet 

för eleverna att diskutera sina lösningar och sin förståelse för uppgiften. Detta för att eleverna 

kunde tolka uppgifterna på olika sätt när de först fick tänka själva. Eleverna fick en utsatt tid 

att fundera på en lösning på problemet som hade presenterats i helklass. Efter detta fick 

eleverna presentera sina lösningar för andra elever i en mindre grupp. När eleverna 

presenterade sina lösningar muntlig för varandra kunde en muntlig kommunikation uppstå. 

Eleverna ombads förklara för de andra hur deras lösning var och hur de förstod uppgiften i 

sig. De övriga eleverna (om inte presenterade sin lösning vid det tillfället) ombads fråga om 

de inte hade tänkt på samma sätt eller om de inte förstod förklaringen som de fick ta del utav. 

Detta resulterade i att grupperna skapade en muntlig kommunikation då information och en 

förståelse delades mellan dem.  

5.3.2 Datainsamling  
De två klasserna tilldelades information om hur inspelningen och lektionen skulle gå till. En 

presentation av uppgiften gavs i helklass där eleverna hade möjlighet att ställa frågor kring 

uppgiften eller om förväntningarna var oklara. Där efter fick varje elev enskilt sätta sig in i 

uppgifter, påbörja sin egen lösning under fem minuter. Detta skapade möjlighet för eleverna 

att få ytterligare förklaring kring uppgiften om det behövdes. Eleverna kunde då försäkra sig 

om att de förstod vad som förväntades vilket resulterar i ett mer tillförlitlig data. När eleverna 

fått den individuella tiden satte de sig i grupper och ljudinspelningen startades. Först i detta 

steget startade den dokumenterade datainsamlingen till studien. Eleverna uppmanades att 

delge hur de hade tänkt kring lösningen av uppgiften för att kunna förklara deras förståelse till 
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de andra i gruppen. De elever som lyssnade uppmanades fråga för att öka förståelsen som 

något verkade oklart. Eleverna fick tio minuter i grupperna för att diskutera och förstå 

lösningen av uppgiften. (En grupp bad om längre tid, det fick längre tid då de satsade på att 

även skriva/rita ihop en gemensam, tydligt och bra, förklaring av deras lösning). När 

grupperna hade avslutat diskussionen avslutades inspelningen och filen sparades på USB, 

filen sparades inte på skolans datorer och är därför inte tillgängliga för allmänheten. 

Ljudinspelningen gjordes för att få tillgång till elevernas lösningar och elevernas argument 

transkriberades sedan för en lättare användning i analysen.  

5.3.3 Analysmetod 
Insamlade data analyseras utifrån vad som är beskrivet i kapitel 4, där teorierna för studien 

presenteras. Analysen har börjat med att granska elevsamtalen för att identifiera argumenten i 

samtalen. Dessa argument har spelat roll i analysen då de har kategoriserats utifrån vilket 

argument som eleven har använt sig av. Dessa argument har sedan fått stå för grund för att 

kunna avgöra om elevernas förståelse för matematiken har synliggjorts. Förståelsen som 

används i denna studie är instrumentell och relationell förståelse. Nedan presenteras den 

analysmallen som i studien används som en stödstruktur i analysarbetet.  

5.3.4 Analysmall 
För att analysen av reslultatet skulle svara till att besvara frågeställningen vilken typ av 

förståelse synliggörs hos eleverna när den muntliga kommunikationen används i 

matematikundervisningen? har kriterier fastställts. Det som har analyserats i elevsamtalen är 

de argument som eleverna har använt sig av. Kriterier för att argumenten ska räknas som en 

del i resultatet har varit att detta har byggt på matematik, genom att avgöra om argumentet 

varit pragmatiskt eller konceptuellt har. Därefter har argumenten granskats för att identifiera 

förståelsen som eleven visar. Nedan följer en förklaring till de steg som gjorts i analysen: 

1. Argumenten i samtalen ska vara matematiska. De argument som eleverna använder i sina 

samtal behöver innehålla något matematiskt element, det behöver vara kopplat till den 

problemlösningsuppgift som eleverna diskuterar. Om eleverna har börjat diskutera annat än 

matematikuppgiften har inte dessa argument används.  

2. Argumenten kategoriseras enligt pragmatiska bevis eller konceptuella bevis (avsnitt 4.2) för 

att få en överblick överargumenten och öppna upp för att se eventuella samband mellan 

argument och förståelse.  

3. Argumenten kategoriseras efter vilken förståelse som eleverna visar, instrumentell 

förståelse eller relationell förståelse (avsnitt 4.1.) för att svara till frågeställningen om vilken 

förståelse hos eleven som synliggörs vid muntlig kommunikation.  

4. Granskning av förståelsen som synliggjordes presenteras i resultatet (avsnitt 6). Här 

identifierades tre kategorier av förståelse som kom att bli: 

- Att förstå reglerna för uppgiften, eleverna visar förståelse för att matematiken som 

de använder behöver kopplas till uppgiften.  

- Att använda tidigare matematiska kunskaper, eleverna visar tidigare kunskaper i 

sina argument som en motivering för sina lösningar.  

- Att se de matematiska egenskaperna, eleverna visar förståelse för matematikens 

applicerbarhet och kopplar ihop matematiken i problemlösningsuppgiften med 

matematik de tidigare mött i andra sammanhang.  
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- Att redovisa matematiken muntligt, elever som endast redovisar hur denne har löst 

uppgiften och inte möter andra elever som ger någon respons utan har samma lösning. 

 

5.4 Reliabilitet  
Reliabiliteten i en studie svarar till att visa exakthet och precision. Med detta menas att de 

resultat som framkommer i en undersökning ska kunna efterliknas av andra forskare eller 

samma forskare vid olika tidpunkter (Larsen, 2014, s. 81). När observation används som en 

metod går det ut på att forskaren ska analysera och tolka data som samlas in. Detta kan göra 

att reliabiliteten i arbetet kan sjunka. I denna studie har hänsyn till detta tagits genom att ha 

tillgång till data hela tiden. Inspelningen av elevernas samtal har gett fritillgång till att gå 

tillbaka och kontrollera data för att få mer exakthet och precision i analysarbetet. En viktig del 

i arbetet för att öka reliabiliteten är att presentera arbetsgången noggrant. Genom att forskaren 

presenterar data och tillvägagångssätt ökar reliabiliteten på studien för att forskarens analys 

och tolkningar delges till läsaren (Larsen, 2014, s. 81). 

5.5 Validitet 
Validiteten syftar till att samla in information som är relevant för syftet med studien. En 

kvalitativ metod sägs vara enklare att uppnå hög validitet på. Detta för att forskaren i regel är 

närvarande när undersökningen genomförs och kan då minska risken att insamlad data 

avviker från frågeställningar och syfte med studien (Larsen, 2014, s. 80). Forskarens närvaro 

gör även att en förståelse för deltagarnas tolkningar under undersökningarna. Forskaren ges då 

möjlighet att ändra undersökning för att öka validiteten (Larsen, 2014, s. 81). Genom att ändra 

på undersökningen kan deltagandet bättre svara till studiens syfte och frågeställning.  

5.6 Forskningsetiska principer 
Vid forskning har forskaren ansvar för deltagarna vid en studie. Forskaren ska ta hänsyn till 

att deltagarna inte kommer till skada, behandlas fel eller kränks på något sätt, detta kallas för 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Det finns fyra huvudkrav att uppfylla 

gällande individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Kraven ska ge deltagarna en trygghet i att de fått information om deras 

roll och villkor i studien. Det kräver även att deltagarna ger sitt samtycke om deltagande i 

studien och att deltagarna vet att de själva styr över sin medverkan i studien vilket ger dem 

rätt att avsäga medverkan om de önskar. Kravet gäller även att den information som fås i 

studien endast är tillgängligt i forskningssyfte för att skydda deltagarnas identitet ska 

deltagandet vara anonymt (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7–14).  

 I denna studie har följande gjorts för att svara till individskyddskravet. Elever ihop med 

vårdnadshavare har delgetts ett informationsbrev (se bilaga 3) där elevens roll tydliggörs. I 

informationsbrevet får elev och vårdnadshavare reda på hur datainsamlingen kommer att ske, 

att deltagarna garanteras full anonymitet i studien, att datainsamlingen endast är tillgänglig i 

forskningssyfte och att all data förstörs efter att studien är genomförd. Informationsbrevet ger 

även information om att eleven alltid har rätt att lämna studien om denne önskar. I samband 

med informationsbrevet skrivs ges ett samtycke från elev ihop med vårdnadshavare när de 

skriver på informationsbrevet. Alla elever har genomfört uppgiften men endast de elever som 

givit sitt samtycke om deltagande presenteras i studien. För att skydda elevernas identitet och 

garantera anonymitet delges inte elevernas namn, skola eller kommun i studien.    
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6 Resultat med analys 
I följande avsnitt presenteras resultaten som framkommit i analysen. Avslutningsvis tas 

slutsatserna upp som kommer att diskuteras i kapitel 7.2.  

6.1 Resultat av analys   
Resultatanalysen syftar att behandla forskningsfrågan som är kopplad till studiens syfte. 

Analysmallens steg plockar ut de innehåll i elevernas samtal som kan svara på 

frågeställningen: Vilken typ av förståelse synliggörs hos eleverna när den muntliga 

kommunikationen används i matematikundervisningen? För att synliggöra elevernas förståelse 

har deras argument legat till grund för analysen av förståelsen. I dessa argument kan elevernas 

förståelse identifieras och när denna synliggörs kan det påvisas om förståelsen är 

instrumentell eller relationell.  

Eleverna har vid insamlingen av data fått möta två uppgifter (bilaga 2 och 3). Här ges en 

presentation om var i uppgiften som eleverna befinner sig när argumentet presenteras. 

Argumenten har identifierats enligt analysmallen, se avsnitt 5.3.4. Den förståelse för 

matematiken som visas i elevernas argument delas in i fyra kategorier: 

- Att förstå reglerna för uppgiften 

- Att använda tidigare matematiska kunskaper 

- Att se de matematiska egenskaperna 

- Att redovisa matematiken muntligt   

Nedan redovisas resultatet av undersökningen med hjälp av dessa kategorier där argumenten 

som eleverna använder delges samt vilken förståelse som visas i samtalet.  

6.1.1 Att förstå reglerna för uppgiften  
I elevernas samtal visar argumenten att när eleverna grundar sina argument på de regler som 

kopplas till matematikuppgifterna visas både instrumentell och relationell förståelse.  

Instrumentell förståelse  

I redovisningsfasen av hur Elev 1 har löst uppgiften med hur många olika kombinationer av 

klossarna kan göras fyller Elev 2 i detta fall på med sin kunskap om denna uppgifts 

förutsättningar. Uppgiften säger att alla klossar antingen är röda eller blåa.  

Elev 1 – Jag har tänkt såhär att jag har en färg längst ner, en röd och en färg längst upp, en 

blå. Och ingen färg i mitten. 

Elev 2 – Det måste vara en färg i mitten, man måste ju ha en färg i mitten.  

Argumentet som Elev 2 för fram är ett pragmatiskt bevis då denne hänvisar direkt till vad som 

står i uppgiften. Argumentet kopplas då endast till denna uppgift och argumentet leder till en 

instrumentell förståelse då även förståelsen kopplas till denna uppgift och till vad för 

förutsättningar som framförs i just denna uppgift. Elev 1 tar med sin denna förståelse för att 

revidera sin lösning och därigenom får rätt förståelse för uppgiftens regler. I detta argument 

synliggörs en instrumentell förståelse för uppgiftens förutsättningar och förståelsen kopplas 

inte vidare till andra delar i matematiken eller för andra problem/lösningar.  

Relationell förståelse  
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Eleverna arbetar med uppgiften som berör plattor och plantor där eleverna ska lösa hur många 

plattor som krävs runt X antal plantor. Eleverna har tidigare fått lösa uppgiften individuellt 

vilket har lett till olika svar på samma fråga. Eleverna har förklarat för varandra hur de har 

tänkt när de kommit fram till svaret med förstår inte varandras lösningar. Elev 1 hänvisar till 

vad exakt det är som står i uppgiften i ett försök att förstå hur Elev 2 har tänkt.  

Elev 2 – efter en planta måste man ju räkna samma igen, för dom är ju runt som andra också 

Elev 1 – ja men det står ju bara hur många plattor, man lägger ju liksom inte två plattor på 

varandra  

Elev 3 – men Elev 2, räkna hur många plattor det är runt där 

Elev 2 – [räknar plattorna] 18, ja och därför måste man ju räkna hur många, kolla här. Ja, 

kanske att det är rätt. Ja jag menar att, jag vet ju att man inte lägger dom på. 

Argumenten som framförs i denna del av samtalet är när Elev 1 hänvisar till vad uppgiften 

säger. Argumenten för att följa reglerna för uppgiften är ett konceptuellt bevis då vikten av 

förutsättningarna lyfts fram. Detta leder till att Elev 2 vidgar sin förståelse. När Elev 2 börjar 

förstå hur de andra eleverna uppfattat uppgiften skapas en förståelse för uppgiftens regler. När 

eleverna fastställer reglerna för uppgiften visar de på en relationell förståelse därför att de 

kommer till insikt att reglerna är avgörande för att problemlösningen ska fungera. Fastställda 

regler behövs i problemlösningen för att en lösning ska kunna fastställas. Förståelsen som 

synliggörs i detta fall när eleverna kommuniceras muntligt med varandra är relationell 

förståelse, en förståelse som skapas med hjälp av deras muntliga kommunikation.  

Relationell förståelse  

Ytterligare ett argument ur ett elevsamtal som påvisar pragmatiska förståelse i elevernas 

argument. Uppgiften som eleverna i detta samtal behandlar är klossuppgiften där de ska 

komma fram till på hur många olika sätt som tre klossar med två möjliga färger kan 

kombineras. Eleverna har tidigare fått tid att individuellt lösa uppgiften för att nu presentera 

sin lösning och hur de har tänkt. Elev 1 presenterar dennes lösning och argumentet som visar 

en förståelse kommer när Elev 1 och Elev 2 inte har samma lösningar.  

Elev 1 – Ja jo, och sen har jag tänkt att två kan vara jämtevarandra och en på. 

Elev 2 – Dom ligger ju på sidan och då blir det ju inget torn, eller jo det blir ju ett torn. Så det 

funkar ju för då kan man göra flera olika kombinationer med färgerna. 

Argumentet som lyfts fram är att klossar som läggs bredvid varandra inte utgör ett torn. När 

Elev 2 i samma anda tänker vidare så påvisar den att Elev 1 visst tänkt rätt då detta 

fortfarande blir ett torn. Detta argument kategoriseras som ett konceptuellt eftersom Elev 2 för 

fram att förutsättningarna behöver vara densamma för att uppgiften ska gå att lösa. En 

relationell förståelse synliggörs i elevens muntliga framförande därför att den fastställer att 

förutsättningarna är avgörande för att uppgiften ska fungera i alla sammanhang.  

6.1.2 Att använda tidigare matematiska kunskaper 
Resultatet visar att de elever som i sina argument hänvisar till tidigare matematiska kunskaper 

visar relationell förståelse för matematiken.  

Relationell förståelse  
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I grupp 6 har eleverna presenterat sina lösningar och kom nu att utveckla problemet för att 

finna svar. Eleverna frångår att räkna antal plattor och använder istället förståelsen för 

additionen och upprepad addition som de kopplar ihop med multiplikation. De visar på en 

relationell förståelse då de ser sambandet mellan matematikens räknesätt och applicerar detta 

på denna uppgift.  

När detta argument kommer upp i elevernas samtal har de tidigare presenterat sina 

individuella lösningar för varandra och de visar sig att alla har samma svar. Däremot har det 

inte samma lösningar vilket leder till att de försöker hitta ett gemensamt sätt att sedan kunna 

arbeta vidare med uppgiften. Här diskuterar eleverna fram en metod som ska appliceras på 

nästkommande uppgift som är hur många plattor det behövs för tio buskar/plantor.  

Elev 3 – titta, om det är 4 buskar då är det ju 23 och fem buskar då är det ju plus fem. Men på 

tio buskar då är det plus mer 

Elev 3 lyfter fram i första läget att mönstret för ökningen i denna uppgift är +5 för varje ny 

buske/planta. Argumentet grundar sig på hur föregående plattor ser ut i denna uppgift vilket 

blir ett konceptuellt bevis då denne drar nytt från tidigare kunskaper kring lösningen och 

applicerar dessa på nästkommande. Förståelsen som eleven visar är relationell förståelse då 

den ser utanför uppgiften genom att komma fram till att de adderas fem plattor för varje 

buske/planta.  

Elev 2 – på fem buskar så får du ju ta 5*5, eller när det var ju fel ja 

Elev 2 argumenterar för att additionen har ett samband med multiplikationen och försöker i 

detta fall applicera tidigare kunskap till uppgiftenslösning. Argumentet blir då konceptuellt 

bevis därför att argumentet framhäver de matematiska egenskaperna hos addition och 

multiplikation. Förståelsen som eleven då visar är relationell förståelse då djupare 

matematiska kunskaper lyfts fram som tidigare inte krävts av själva uppgiften.  

I båda fallen visar eleverna på att i deras samtal synliggörs relationell förståelse vilket ske när 

de muntligt kommunicerar kring hur nästa uppgift ska lösas.  

Relationell förståelse  

I detta samtal har eleverna presenterat sina lösningar på uppgiften som handlar om hur många 

plattor som behövs till varje planta. Eleverna har olika svar och har tidigare i samtalet försökt 

att skapa förståelse för varandras lösningar. Under deras samtal där eleverna har fått 

synliggöra deras tänk kring lösningen har Elev 2 kommit till insikt kring hur denne har löst 

uppgiften och varför det har blivit fel.  

Elev 2 – men alltså jag har gjort fel på alla så jag har fått fel på alla. För kolla här 8*5 jag har 

gjort fel på alla nu (eleven refererar till hur dennes uträkningar ser ut då eleven i sina egna 

anteckningar använt 8*5 istället för att rita för fem buskar).  

Argumentet som eleven lyfter fram är konceptuellt därför att eleven räknar sina plattor genom 

att frångå det som uppgiften tidigare gett. I uppgiften finns plattorna ritade och i elevens 

uträkningar och argumentet refererar eleven till multiplikationen istället för de ritade 

plattorna. Förståelsen som framkommer ur detta argument är relationell förståelse då eleven 

använder de matematiska egenskaperna i multiplikationen för att se mönstret i ökningen av 

plattorna. När eleven muntligt redovisar och diskuterar sin lösning synliggörs elevens 
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relationella förståelse som även återges i skriftlig redovisning. Däremot kommer eleven fram 

till att dennes lösning inte är hållbar när den i samtal med de andra eleverna diskuterar 

uppgiften.  

6.1.3 Att se de matematiska egenskaperna  
Resultatet visar att när eleverna grundar sina argument på de matematiska egenskaper som 

kan kopplas till problemlösningsuppgiften visar eleverna en relationell förståelse. 

Relationell förståelse   

I detta elevsamtal ges en sammanfattning av tidigare diskussion. När eleverna genomförde 

samtalet satt forskaren med och kompletterade med skriftliga anteckningar. Elevernas uppgift 

har varit att redogöra för hur många olika kombinationer som kan byggas med klossar i två 

olika färger. Argumentet som visar på förståelse hos eleverna är när de redogör för hur deras 

lösning är korrekt utifrån reglerna för uppgiften. 

Grupp 4 – Det står att man få använda eller det står att man ska bygga tre högt torn, […] Vissa 

i klassen har byggt två i botten och en upp och då blir den ju inte tre hög. Den blir vad heter 

det, två bred och två hög. (Kompletteringar från anteckningar: detta diskuterar eleverna bli 

fel lösning därför att det i instruktionen står att tornet ska vara tre klossar högt. Sätter man två 

klossar bredvid varandra och en på klossarna blir det fel höjd och stämmer inte överens med 

instruktionerna i uppgiften).  

Argumenten framkommer inte när eleven ger sin muntliga sammanfattning och kompletteras 

därför genom anteckningar. Argumentet är konceptuellt bevis då eleverna hänvisar till 

egenskaperna för begreppen höjd och bredd. Förståelsen som synliggörs hos eleverna när de 

diskuterar vilken lösning som är korrekt visar på relationell förståelse även då eleven direkt 

hänvisar till reglerna för uppgiften. Detta för att eleven relaterar till egenskaperna hos 

begreppet höjd och bredd kunskaper inom kombination blir grunden för eleverna relationella 

förståelse som är densamma i övriga uppgifter och inte endast i denna. Den muntliga 

kommunikationen i elevernas samtal synliggör den relationella förståelse då elevernas svar 

varierade.  

Relationell förståelse  

Ytterligare ett exempel ur ett annat elevsamtal visar på relationell förståelse när eleven 

hänvisar till egenskaperna hos de geometriska objektet rätblock. Eleven presenteras och 

argumentera i denna del av samtalet för hur denne har löst uppgiften. Uppgiften eleven har 

arbetar med är hur på hur många olika sätt torn av klossar i två olika färger kan byggas? 

Elev - Med tanke på att det är rätblock man arbetar med, så kan man först lägga dom 

liggandes på varandra, om man tänker att dom står upp så, så kan man välta omkull dom så 

dom ligger ner så kan man blanda i dom blå röd och så. Då kan man få tre kombinationer med 

det, eller man kan få fler men jag har bara ritat tre bara. 

Argumentet för hur rätblocken ska stå eller ligga är ett konceptuellt argument som direkt 

kopplar till egenskaperna hos det genometiska objektet och inte till uppgiften. Förståelse som 

synliggörs hos eleven är relationell förståelse då eleven hänvisar till sina kunskaper kring det 

geometriska objektet och inte ger koppling till uppgiften. Eleven förklarar sedan hur många 

kombinationer som denne kan skapa genom med hjälp av rätblockets egenskaper och visar här 

en kunskap om kombinatoriken. Argumentet visar även här vara konceptuellt och förståelse 
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relationell därför att kunskaperna som eleven för fram visar att färgerna kombineras på olika 

sätt för att få olika kombinationer. Elevens kunskaper inom kombinatorik visar att eleven kan 

hämta kunskaper som inte direkt är kopplade till denna uppgift. När eleven kompletterar sin 

skriftliga lösning genom att redovisa denna muntligt i samtal med annan elev lägger eleven 

till relationella förståelse för att det finns flera kombinationer än det som denne har 

ritat/skriftligt redovisat.  

6.1.4 Att redovisa svaret muntligt  
När eleverna erbjuds att redovisa sina lösningar muntligt visar resultatet att detta inte alltid 

leder till att argument framhävs. När elever i samtal med varandra inte behöver utveckla sina 

förklaringar för att den andra eleven ska förstå presenteras inga argument. Däremot visar 

eleverna en instrumentell förståelse för matematiken i problemlösningsuppgiften. 

Instrumentell förståelse  

Två av elevsamtalen innehöll endast redovisning av de svar som eleverna hade fått fram. 

Eleverna i grupperna fick samma svar och någon vidare diskussion väcktes inte i grupperna. 

Eleverna presenterade inte några argument för varför eller hur de kom fram till svaret. 

Eleverna i de två grupperna visar på en instrumentell förståelse när de svarar till vad uppgiften 

efterfrågar, nämligen hur på hur många olika sätt klossarna kan kombineras.  

6.1.5   Slutsatser från resultaten 
När eleverna sätter ord på sina tankar och kunskaper i matematiken skapas en förståelse hos 

eleven och hos de andra eleverna som deltar i samtalet. När eleverna med sig av sina 

lösningar skapas ny kunskap och förståelse då eleverna behöver synliggöra lösningarna för 

varandra. Om eleverna inte har löst uppgiften på samma sätt utvecklas en relationell förståelse 

för matematiken i uppgiften då de motivera och argumentera för sina lösningar. Samtalen 

mellan eleverna ger även en möjlighet till att en ny förståelse etableras. Den förståelse som 

skapas genom muntlig kommunikation leder ofta till relationell förståelse. I elevernas samtal 

används kommunikationen för att skapa en förståelse för matematiken som de inte visar i sina 

individuella beräkningar. 

Ingående delar i slutsatsen: 

Genom samtalen skapar eleverna en förståelse för matematiken som uppgiften innehåller. 

Eleverna refererar till denna genom att fastställa reglerna för uppgiften. I de första tre 

argumenten skapar eleverna en gemensam grund för att kunna bygga vidare på sin 

matematiska kunskap. När eleverna bygger vidare på sina kunskaper eller skapar nya 

kunskaper tar de hjälp av varandras förståelse när de får chansen att samtala matematik. 

Samtalet bidrar till att eleverna utvecklar sin förståelse och sina kunskaper istället för att 

stanna vid sin första lösning som de kommit fram till vid den individuella räkningen. 

Genom samtalen grundar sig eleverna sina argument på tidigare matematiska kunskaper för 

att styrka sina argument i sina lösningar med även för att förstå andras lösningar. När eleverna 

använder tidigare kunskap för att förstå ny kunskap utvecklar de sin förståelse för 

matematikinnehållet. De ser samband och mönster som matematiken är uppbyggd av och den 

nya kunskapen tar sitt ursprung i något som redan finns hos eleven. I dessa samtal och 

argument synliggörs elevernas djupare förståelse för matematiken. 

Problemlösningsuppgifterna som eleverna mötte fick eleverna att referera till tidigare 

kunskaper och bygga vidare på dessa kunskaper för att skapa en förståelse för problemet. 
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Eleverna kunde referera till tidigare matematiska kunskaper men även vardaglig förståelse 

och rimlighetsbedömning. Analysen visar att elevernas kunskaper utmanas när de i samtal 

med andra ska sätta ord på sitt matematiska tänk. När eleverna förklarar sitt tänk leder det till 

att eleverna till sist behöver luta sig på sina matematikkunskaper, något som blir gemensamt 

för alla, för att få alla i gruppen att förstå dennes tänk. 

Genom samtalen fördjupar sig elevernas kunskaper ännu mer när de hänvisar till de 

matematiska egenskaperna som uppgiften och lösningarna erbjuder. Samtalet leder även till 

att eleverna i sina förklaringar synliggörs sin egna förståelse på en djupare nivå. När eleverna 

delar med sig av sina kunskaper för att förtydliga eller förklara matematiken visar de på både 

instrumentell och rationell förståelse beroende på hur eleverna kompletterar varandra. Då 

eleverna tolkar problemet på olika sätt har de en möjlighet att reflektera över sina lösningar. 

Vilket kan ge en djupare förståelse för matematiken som behandlas i 

problemlösningsuppgiften.   

Genom samtalen där eleverna är överens om svaret och lösningarna väcks inte alltid någon 

diskussion. Detta gör att elever endast visar en instrumentell förståelse. Om en diskussion inte 

väcks genom den muntliga kommunikationen utvecklar inte eleverna självmant sin förståelse 

för matematiken och andra elevers förståelse.  

7 Diskussion  
I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras. Här lyfts fördelar och nackdelar med det val 

som gjorts i metoden och hur reliabiliteten, validiteten och de forskningsetiska principerna 

tagits hänsyn till i arbetet. Vidare diskuteras resultatet och slutsatserna.  

7.1 Metoddiskussion  
Här diskuteras valen som gjorts kring metoden i arbetet, vilka fördelar och nackdelarna det 

har medhavt.  

Valet av metod i detta arbete baserades på syftet och frågeställningen. Syftet har varit att 

fördjupa kunskaperna kring hur den muntliga kommunikationen kan utveckla elevernas 

matematiska kunskaper i matematikundervisningen. Utgångspunkten har varit att utifrån hur 

undervisningen kan organiseras för att öppna upp för muntlig kommunikation som avser att 

fördjupa elevernas kunskaper forma en undersökning som kan visa synliggöra elevernas 

kunskaper. Frågeställningen har då blivit att besvara huruvida förståelsen kan synliggöras hos 

eleverna när den muntliga kommunikationen används i matematikundervisningen. Metoden 

som valt att svara till syfte och frågeställningen har varit en kvalitativ observation då det avser 

ge forskaren en förståelse för det som undersöks och kan minsta missförstånd bland det som 

observeras (Larsen, 2014, s. 26–27; Larsen, 2014, s. 89). Nästa val som gjordes var att 

observationen skulle vara på passiv som möjligt för att minska forskarens eget inflytande på 

resultatet. Genom att forskaren inte själv deltar men ändå finns där för att besvara funderingar 

kan forskaren motverka missförstånd kring vad deltagarna förväntas göra under observationen 

men genom att vara passivt deltagande inte påverka deltagarna med sin närvaro (Larsen, 

2014, s. 90).  

I genomförandet av studien skedde avvikelser från de passiva deltagande då eleverna sökte 

stöd i deras samtal och hur de skulle gå tillväga. För att inte påverka resultatet för mycket vid 

deltagandet uppmuntrades endast eleverna förklara varför det behövde stöd vilket gjordes 

genom att ställa frågor som: Förklara vad ni behöver hjälp med? Hur menar du då? Hur tänkte 
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ni? Dessa frågor resulterade i att eleverna återgav vad de tidigare hade diskuterat och i regler 

löstes problemen som eleverna upplevde när det ytterligare en gång fick sätt ord på deras 

tankar. Detta bidrog till att forskaren inte behövde ge eleverna några strategier som kunde 

kopplas till matematiken i problemlösningsuppgifterna utan bidrog till strategier i 

kommunikationen mellan eleverna. Inverkan från forskaren i elevernas samtal påverkade 

resultatet på de sätt att eleverna kom vidare i sina lösningar istället för att de stannade upp. 

Frångången från tidigare beslutad metod, passivt deltagande i observationen, ledde till att mer 

data samlades in.  

I urvalet valdes en årskurs femma ut där 36 elever deltog. Urvalet var avsedd utveckla 

kunskaperna hos en lärarstudent vars utbildning ger behörighet att undervisa årskurserna 4–6. 

Urvalet kan ha inverkan på resultatet då elevgruppens kunskaper/utveckling att muntligt 

kommunicera sitt matematiska tänk inte var tillräckligt utvecklat för att ge ett rättvisande 

resultat. Gruppsammansättningen kan ha påverkat resultatet då kunskapsnivåer blandats vilket 

kan ha lett till att elever inte fått visa sin fulla potential. Dock kan gruppsammansättningen 

även bidragit till ett tryggare klimat bland eleverna vilket kan ha lett till att alla elever vågat 

komma tilltals.  

Matematikuppgifterna som använts i studien har baserats på vad tidigare forskning anser att 

en problemlösningsuppgift ska innehålla för att öppna upp till givande muntlig 

kommunikation (Taflin 2007, s. 22). Av matematikuppgifterna framgick dock inte någon mer 

lämpad årskurs. Detta kan ha påverkat resultatet då uppgiften eventuellt inte var lämplig för 

en årskurs femma. I matematikuppgifterna kan även matematiska innehåll ha förekommit som 

eleverna inte tidigare stött på och därför inte har rätt förutsättningar till att lösa uppgiften. För 

att säkerställa att insamlad data ändå skulle kunna svara till forskningsfrågan valdes därför två 

olika uppgifter att genomföras i två olika elevgrupper. För att insamlade data ska vara 

rättvisande genom att säkerställa att elevernas förkunskaper visas vara tillräckliga för rätt 

genomförande av matematikuppgifterna.  

Vid datainsamlingstillfället startades arbetet med en genomensam instruktion. Genom en 

gemensam instruktion säkerställdes att alla elever tog del av samma uppgift och samma 

förutsättningar. Då varje individ kan tolka uppgiften på olika sätt uppmanades frågor rörande 

uppgiften att lyftas vid genomgången för att säkerställa att inga missuppfattningar fanns. Då 

det finns de elever som inte alltid vågar fråga i helklass gavs efter genomgången tid att sätta 

sig in i problemet individuellt. Vid det individuella arbetet kunde elever återigen fråga om det 

fanns några missförstånd. När elever fick fråga individuellt kan detta ha påverkat resultatet 

eftersom alla elever inte fick ta del av all information rörande uppgiften. Fokusen i studien 

ligger i att fördjupa kunskaperna kring hur den muntliga kommunikationen kan synliggöra 

elevernas förståelse. Nästa steg i datainsamlingen var att eleverna i samtal med varandra fick 

möjligheten att sätta ord på sin individuella förståelse. Då den valda metoden i studien var en 

kvalitativ observation med passivt deltagande krävdes ett säkert sätt att samla in data. Valet 

kring hur insamlingen skulle ske blev ljudinspelning av varje elevsamtal. Eleverna 

kompletterade även skriftligt genom att de individuellt fick tänka kring uppgiften först. Målet 

med en passivt deltagande observation var att inte påverka eleverna under själva insamlingen 

och genom en ljudinspelning samlades data in trots att forskaren inte var aktivt närvarande.  

 
Insamlade data transkriberades för att bli mer lätthanterligt vid analysen och erbjuda att 

resultatet varit tillgänglig under hela arbetsgången. Genom att låta resultatet vara tillgängligt 
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under arbetets gång bidrar till att de resultat som presenterat har kunnat kontrollerat för att 

fastställa att det är rätt resultat som presenterats.  I arbetet har en tolkning skett av begreppen: 

argument, pragmatiska och konceptuella bevis samt instrumentell och relationell förståelse 

utifrån hur tidigare forskning har presenterat begreppen. I och med denna tolkning av 

begreppen kan resultatet av studien avvika från annan forskning. Utifrån att beskrivningen av 

begreppen skett på annat vis. Då ingen djupare analys av tidigare forsknings olika syn på 

dessa begrepp har gjort i detta arbete kan därför detta ha påverkan på applicerbarheten av 

resultatet i denna studie.  

Forskaren har vid genomföranden av studier ansvar att dennes forskning har hög reliabilitet 

och validitet. I denna studie har valet av en ljudinspelning vid datainsamlingen kunnat stärka 

reliabiliteten i studien genom att göra materialet tillgängligt hela tiden. När materialet är 

tillgängligt ger det forskaren möjligheten att gå genom materialet flertalet gånger för att 

säkerställa att rätt data plockats ur för att svara till studiens syfte. Validiteten berör 

tillförlitligheten i en studie, att studien presenterar resultat som avses undersöka (Larsen, 

2014, s. 80). I samband med att resultatet varit tillgängligt för forskaren att gå genom har 

också validiteten ökat i säkerställandet att studien riktas till syftet. Då forskaren har intagit ett 

passivt deltagande i observationen kan validiteten avses sjunka. Däremot har forskarens val av 

närvarande vid observationstillfället använts som ett säkerställande att deltagarna i 

observationen har kunnat vända sig till denna för förtydligande av förväntningar kring 

uppgiften. Detta leder till att validiteten då ökar för att deltagarnas förståelse för forskarens 

syfte med studien ökar när forskaren kunnat förklara. En viktig del i reliabiliteten i en studie 

är att arbetsgången tydligt är preciserad. I denna studie finns de uppgifter som är relevanta, 

analysmallen som används och valen som gjorts i metoden är skrivna. Allt detta diskuteras 

sedan i detta avsnitt för att ge an tydligare bild i vad för påverkan tagna beslut fått för 

insamlingen och analysen. Forskaren har även forskningsetiska principer att ta hänsyn till 

vilket presenterats i tidigare avsnitt 5.6. De val som gjort för att uppfylla kraven kan ha 

påverkat studien genom att inte öppna upp till all tillgänglig data. Däremot är de etiska 

principerna viktiga och har legat till grund för hur insamlingen har gått till, data har 

analyserats och resultatet har presenterats.  

7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie har mynnat ut i frågeställningen Vilken typ av förståelse synliggörs 

hos eleverna när den muntliga kommunikationen används i matematikundervisningen? Detta 

har försökts besvarats genom en undersökning där elever har fått möta en 

problemlösningsuppgift och elevernas samtal har analyserat för att identifiera vilken 

förståelse som eleverna förmedlar genom sina argument. Resultatet visar att instrumentell och 

relationell förståelse synliggörs när eleverna muntligt kommunicerar matematik. Enligt 

resultatet visar att elevernas förståelse synliggörs på olika sätt. Det blir därför avgörande vilka 

förutsättningar som undervisningen erbjuder för att eleverna ska visa en förståelse för 

matematikens abstrakt (Björklund Boistrup, 2014, s. 25; Skemp, 1976, s. 4). Eleverna behöver 

ta del av matematik som på ett naturligt sätt erbjuder muntlig kommunikation för att kunskap 

ska användas och skapas samt att förståelsen ska synliggöras (Engström, 2004, s. 8; Larsson, 

2015, s. 23; Löwing, 2004, s. 96–97; Olteanu, 2016, s. 24). 

Undervisningen måste erbjuda muntlig kommunikation för att synliggöra förståelse.  

Undervisningen ska erbjuda muntlig kommunikation som ger eleverna möjligheten att skapa 

förståelsen vilket ställer krav på att lektionerna erbjuder förutsättningarna för att lyckas. I 



23 

 

denna studie har problemlösningsuppgift använts för att bjuda in till ett resultat där förståelsen 

hos eleverna kan synliggöras. Denna problemlösningsuppgift har uppfyllt kraven på en bra 

problemlösningsuppgift som tidigare har presenterats i avsnitt 2.2.1. Taflin (2007, s. 22) 

menar att en viktig förutsättning för att problemlösningsuppgiften ska vara givande för 

förståelsen är att den praktiseras genom muntlig kommunikation. Resultatet visar att eleverna 

synliggör relationell förståelse när de kommunicerar. Den relationella förståelsen är en 

djupare förståelse för matematiken och dess abstraktion (Engström, 2004, s. 1; Skemp, 1976, 

s. 6). Undersökningen visar att eleverna i samtal med andra synliggör sin egen och andras 

förståelse bättre än i deras egna individuella lösningar som de gjorde i skriftform. Detta leder 

till att elevernas förståelse synliggörs vilket går att se i exempelvis argument 3 där eleven som 

presenterar sin lösning förklarar hur denne har tänkt och den andra eleven visar sin förståelse 

för reglerna för uppgiften. Elev 2 säger då: ” Det måste vara en färg i mitten, man måste ju ha 

en färg i mitten.” vilket i detta fall synliggör eleven förståelse för de regler som uppgiften ger 

i instruktionerna. Denna förståelse syns inte i elevens skriftliga lösningar mer än att denne inte 

har en vit kloss i mitten. Genom samtalet ges då eleven möjlighet att synliggöra sin förståelse 

kring sina matematiska lösningar. Detta svarar till vad kursplanen i matematik begär att 

eleverna ska möta, nämligen att undervisningen ska bidra till att eleverna använder 

kommunikationen för att skapa en förståelse för matematiken (Skolverket, 2011a, s. 11).  

 

Undervisningen måste erbjuda muntlig kommunikation för att utveckla förståelsen.  

Analysen av resultatet visar att instrumentell och relationell förståelse synliggörs vid muntlig 

kommunikation. Den relationella förståelsen är något som synliggörs oftare genom samtalet 

än när eleverna endast redovisar sina lösningar skriftligt. Detta för att eleverna bygger vidare 

på sina lösningar och förklaring när de behöver förklara för andra (Engström, 2004, s. 8; 

Larsson, 2015, s. 23; Löwing, 2004, s. 96–97). Resultatet visar att när elever förklarar och 

synliggör sitt egna tänk ges de möjligheten att utveckla en djupare förståelse för det 

matematiska problemet. Ett exempel på detta är när en elev har tänkt på ett annat sätt än de 

andra i gruppen och därmed fått annat svar på uppgiften. De olika svaren leder till att eleverna 

i samtal med försöker förstå hur den andra har tänkt. En förståelse för den egna matematiska 

uträkningen väcktes när eleverna i samtal med varandra kunde skapa en förståelse för 

varandras matematiska lösningar. Detta kan kopplas till att eleverna i sitt samtal fick lägga 

språket på sin egna nivå. Eleverna använde inte ett avancerat matematiskt språk utan ett 

elevnära språk vilket ger eleverna möjlighet att på ett lättare sätt skapa förståelsen (Engström, 

2004, s. 10). Resultatet visar även att eleverna i samtal med varandra kan bygga upp en 

djupare förståelse för uppgiftens matematik. I de samtal som eleverna för läggs språket på 

deras egna nivå och de kunskaper som eleverna har i gruppen kan utvecklas när de själva får 

presentera sitt tänk kring uppgiften (Engström, 2004, s. 10; Löwing, 2004, s. 69;112; Taflin 

2007, s. 18–19). Då eleverna samtalar med varandra anpassas automatiska språket till rätt nivå 

och elevernas kunskaper står i fokus för att skapa en förståelse för den matematik som 

problemlösningsuppgiften lyfter.  

 

Organisation kring muntlig kommunikation är viktigt  

Resultatet visar även att när dessa förutsättningar inte är uppfyllda erbjuds inte eleverna 

möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper genom samtalet (Skemp, 1976, s. 4; 
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Skolverket, 2011a, s. 6, Skolverket, 2011b, s. 62–63). När eleverna inte bygger vidare på sina 

kunskaper, förklarar sina lösningar med hjälp av tidigare kunskaper så synliggörs inte någon 

djupare förståelse. Förståelsen som eleverna synliggör i samtal med varandra är instrumentell 

och blir endast en muntlig återgivande av den skriftliga lösningen eleven redan gjort. I detta 

fall erbjuder inte den muntliga kommunikationen möjligheten för eleven att visa en djupare 

förståelse eller vidare kunskaper. Detta kan bero på att organisationen av gruppen som 

eleverna är placerade i inte skapar en naturlig och trygg miljö för eleven att kommunicera 

(Olteanu, 2016, s. 24–26). Eleverna kan även sakna det gemensamma matematikspråket som 

behövs för att redogöra för sin lösning och argumentera för denne (Löwing, 2004, s. 69;112). 

Matematikuppgiften som eleverna möter i samband med muntlig kommunikation i 

undervisningen behöver även den anpassas. I denna studie har de problemlösningsuppgifter 

som använts gett resultat där eleverna har fördjupat sina samtal och synliggjort förståelse. 

Däremot kan elevgrupper som inte fått ett givande samtal kring problemlösningsuppgiften ha 

sött på matematik som inte ligger på deras nivå (Taflin, 2007, s. 22). Med mer förkunskaper 

kring elevgruppen kan sammansättning av grupperna leda till att samtalen blir mer 

utvecklande. I övriga fall har grupperna kunnat föra samtal om uppgiften och lösningarna. 

8 Slutsats och fortsatt forskning  
När undervisningen skapar rätt förutsättningar för eleverna att använda muntlig 

kommunikation genom att ta hänsyn till vilket uppgift som presenteras för eleverna i form av 

hur den bjuder in eleverna till samtal men även att uppgiften ligger på elevernas nivå. 

Undervisningen behöver även ta hänsyn till organisationen i form att läraren behöver 

kunskaper om gruppens kunskaper och den matematik som eleverna ska möta samt hur 

gruppen fungerar i samtal med varandra. Den uppgift som eleverna möter behöver ligga på 

deras matematiska nivå likväl som språklig nivå. Dessa förutsättningar är avgörande för att 

eleverna ska erbjudas en möjlighet att synliggöra förståelse för matematiken som ger läraren 

kunskaper kring vilken förståelse eleven har för det matematiska innehållet i uppgiften.  

För vidare forskning på området hade en intressant inriktning varit hur undervisningen kan 

erbjuda eleverna olika sätt att synliggöra sin matematiska förståelse. I denna studie har endast 

problemlösning används för att på ett naturligt sätt erbjuda eleverna möjlighet att visa vilken 

förståelse de har kopplat till uppgiften. Vidare forskning bör ta reda på hur undervisningen på 

olika sätt kan ge eleverna möjlighet att visa förståelse för matematiken.   
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10 Bilagor  
Bilaga 1: Informationsbrev – vårdnadshavare 

Informationsbrev om en studie som ska undersöka elevernas förståelse för matematiken 

i uppgifter som genomförs genom muntlig kommunikation.  
 

Som vårdnadshavare tillfrågas du härmed om ditt barn får delta i denna undersökning. 

 

Hej! 

Mitt namn är Sandra Varpula Gustavsson och under min sista termin på Högskolan i Dalarna 

genomför jag nu mitt examensarbete. Arbetet syftar till att undersöka elevernas förståelse i 

matematikundervisningen när muntlig kommunikationen används som verktyget att förmedla 

kunskaperna.  

 

För att få in data till mitt arbete kommer eleverna att lösa matematikuppgifter i par och deras 

samtal kommer att spelas in. Inspelningen är endast ljud vilket betyder att ingen fotografering 

kommer att ske. Eleverna kommer inte heller att delta i intervjuer.  

 

Alla som deltar i studien är garanterade anonymitet då inget namn kommer anges i studien. 

Inte heller anges kommunen eller skolan. Materialet som samlas in används endast i denna 

studie och de som har tillgång till materialet är jag och min handledare. Efter att 

examensarbetet är godkänt kommer insamlat material att förstöras. Studien presenteras sedan 

i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna där resultat finns tillgängligt.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt vilket innebär att du när som helst kan välja att inte längre 

delta utan motivering. Om deltagaren väljer att avbyta kommer inte dennes medverkan ingå 

som resultat i studien.  

 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare.  

 

Malmbäck/2017-01-28 

 

Student      Handledare 
Sandra Varpula Gustavsson    Jan Olsson 

 

 

0380-51 86 56                       023-77 87 72 

sandra.varpula@nassjo.se       jao@du.se 

Strömsdalsvägen 36A              Högskolan Dalarna 

570 21, MALMBÄCK                   791 88, FALUN 

 

 

 

Godkännande av deltagande i studien: 

 

Elevens namn:_________________________________________________________ 
 

Vårdnadshavare:_______________________________________________________  
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Bilaga 2: Matematikuppgift – klossar  
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Bilaga 3: Matematikuppgift – plantor  

 


